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xiste uma forte ligação dos engenheiros com os debates sobre Seguran-
ça e Combate a Incêndio. São os profissionais da área os responsáveis
por desenvolver métodos e soluções de identificação, prevenção e

gerenciamento de riscos em edificações públicas ou privadas. A responsabili-
dade é enorme. É fundamental garantir as condições de manutenção dos imó-
veis, proteger adequadamente o meio ambiente e, acima de tudo, preservar a
vida de quem frequenta os espaços coletivos.

A falta de respeito às normas de segurança contra incêndio costuma ter
consequências terríveis. Tragédias como a do Gran Circus Norte-Americano,
em 1961, em Niterói (503 mortos); a do Edifício Andraus, em 1972, em São
Paulo (16 mortos); a do Edifício Joelma, em 1974, também em São Paulo (188
mortos e mais de 300 feridos); e a da boate Kiss, no Rio Grande do Sul, em
2013 (242 mortos e 680 feridos); reforçam, da pior maneira possível, a impor-
tância do cumprimento adequado das exigências do Corpo de Bombeiros.

No Espírito Santo, temos o triste registro do Mercado da Vila Rubim,
que pegou fogo na manhã de 1º de julho de 1994. Destruiu 110 boxes, 30 lojas,
sete veículos e deixou quatro mortos e 35 feridos. Recentemente, outro exem-
plo dramático engrossou a lista de tragédias ligadas à falta de procedimentos
de segurança: o incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em setembro
de 2018, queimou parte significativa da memória documental do nosso país. O
prédio de 200 anos não atendia aos requisitos básicos de segurança, como a
presença de extintores, detectores de fumaça, saídas de emergência e portas
corta-fogo.

Os números ressaltam a importância de se cumprir os dispositivos da
Lei Federal 13.425/2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de
prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações
e áreas de reunião de público. Eles também apontam para a necessidade de
ações conjuntas entre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Espírito Santo (CREA-ES), o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público Esta-
dual e as Prefeituras Municipais.

UM TEMA FUNDAMENTAL PARA A ENGENHARIA
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Por tudo isso, um livro como “Segurança Contra Incêndio em Edificações
– Recomendações” é de suma importância para a engenharia e para toda a
sociedade. Ao reunir em um único volume tantas informações relevantes para
os profissionais que trabalham na área, a obra contribui para a formação em
um setor que está em franca evolução como campo de conhecimento, mas
ainda carece de fóruns para aperfeiçoamento.

Ao assumir a presidência do CREA no Espírito Santo, assumi também a
missão de contribuir com a qualidade da formação dos profissionais da área
tecnológica, zelar pelo exercício profissional, trabalhar pela proteção da socie-
dade e adotar posicionamentos sobre temas relevantes para o Estado.

Temos envidado esforços constantes na realização de eventos forma-
tivos, no diálogo com instituições, na busca de soluções em conjunto para pro-
blemas comuns. Estamos alinhados com o debate em torno das normas técni-
cas e das legislações de segurança contra incêndio. Participar do livro “Se-
gurança Contra Incêndio em Edificações – Recomendações”, ao lado de estu-
diosos do assunto, representa mais um motivo de satisfação para o CREA-ES.

O livro que temos em mãos será uma ótima base para estudos nessa
área daqui em diante.

Lúcia Vilarinho

Presidente do Crea-ES
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raças ao esforço e colaboração de vários profissionais, no ano de 2008
foi publicado o livro “A Segurança Contra Incêndio no Brasil”, com o ob-
jetivo de traçar um amplo panorama sobre o assunto.

Até hoje, acreditamos que esta ainda seja a melhor e mais completa
referência bibliográfica na área para pesquisadores e profissionais.

Agora estamos lançando este novo livro, aproveitando as recomen-
dações apresentadas no Seminário de Segurança Contra Incêndio em Edifica-
ções (SCIER), realizado em 2018 na Cidade de Vitória – ES.

Esta nova obra pretende abordar os novos desafios e o enfrentamento
da problemática atual, bem como estimular a disseminação de conhecimentos,
inovações e novas tecnologias para o mercado brasileiro, trilhando um cami-
nho para os próximos 10 anos na área de segurança contra incêndio.

Nessa jornada, é preciso que todos tenham em mente que as iniciati-
vas de desburocratização, simplificação e transparência dos serviços de segu-
rança contra incêndio e pânico são elementos fundamentais para a implanta-
ção de um cenário futuro que verdadeiramente garanta os avanços e as inova-
ções na área, trazendo maior segurança para a sociedade brasileira.

Cada capítulo é de responsabilidade exclusiva dos autores, registrando
assim não só as informações técnicas apresentadas nas palestras do SCIER,
mas também diferentes pontos de vistas sobre o futuro dos temas.

Esperamos que este trabalho possa contribuir na ampliação da cultu-
ra de segurança contra incêndio no Brasil, disseminando conhecimentos que
norteiem novos rumos e que possibilitem uma mudança comportamental, tanto
da sociedade técnica, quanto da sociedade em geral.

Carlos Marcelo D'Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

INTRODUÇÃO
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Resumo 
 

À medida que ocorrem incêndios em grandes dimensões, em especial quando envolvem 
vítimas, sempre surge um clamor para que ocorra o aperfeiçoamento das leis e normas existen-
tes, de modo a tentar minimizar a possibilidade de novos acontecimentos dessa natureza. Aliado a 
essa questão, novas tecnologias na proteção passiva de incêndios em edificações têm surgido, o 
que também demanda maior agilidade por parte dos Corpos de Bombeiros para adequarem seus 
respectivos Regulamentos de Segurança Contra Incêndio, para contemplar tais inovações. No 
presente artigo, será feita uma abordagem a respeito da importância da legislação e das normas 
de segurança contra incêndio para a segurança das pessoas; onde se inserem na hierarquia das 
leis e dentro da legislação nacional. Ressalta que os operadores deste assunto  segurança con-
tra incêndio  não se restringem aos Bombeiros. O artigo também traça uma comparação entre a 
quantidade de normas brasileiras e americanas no tocante à segurança contra incêndio; discute a 
possibilidade da adoção das Normas Técnicas em substituição às Instruções Técnicas dos Corpos 
de Bombeiros Estaduais e finaliza com uma conclusão e com recomendações de como esses 
assuntos podem ser melhor conduzidos, após análise da Lei Federal nº 13.425/2017, a chamada 

, com destaque para as inovações que ela propiciou. 

 

Palavras-Chave: Segurança Contra Incêndio; Códigos e Normas. 

Abstract 
As large fires occur, especially when involving victims, there is always a cry for improve-

ment of existing laws and regulations, in order to try to minimize the possibility of new events of 
this nature. In addition to this, new technologies in the passive protection of fires in buildings have 
emerged, which also demands greater agility on the part of Fire Departments to adapt their respec-
tive Fire Safety Regulations to contemplate such innovations. In this article, an approach will be 
made regarding the importance of fire safety legislation and standards for the safety of people; 
where they fall within the hierarchy of laws and within national legislation. It emphasizes that the 
operators of this subject - fire safety - is not restricted to Firefighters. The article also draws a com-
parison between the number of Brazilian and American standards regarding fire safety; discusses 
the possibility of adopting the Technical Norms in substitution of the State Fire Brigade Technical 
Instructions and ends with a conclusion and with recommendations on how these subjects can be 
better conducted, after analysis of Federal Law 13.425/2017, the so-called "Kiss Law ", Highlight-
ing the innovations it provided. 

 

Keywords: Fire Safety; Codes and Standards. 

CÓDIGOS E NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
ROGÉRIO BERNARDES DUARTE
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1. Introdução 
Em 1973, um grupo de pessoas se reuniu nos Estados Unidos para o desenvolvimento de 

um relatório, condensado em um livro  America Burning  The report of the national comission on 
fire prevention and control  chamando a atenção para a questão da necessidade da prevenção e 
controle de incêndios. Richard E. Bland, Presidente da Comissão Nacional de Prevenção e Con-
trole de Incêndios dos Estados Unidos à época, prefaciando este livro, ressaltou a dimensão das 
perdas que os incêndios provocavam e a necessidade de implementação de algumas recomenda-
ções para a mudança desse cenário, cujos dados estatísticos foram atualizados em 1989, desta-
cando que, aproximadamente, 6.200 pessoas morriam em incêndios naquele país a cada ano, 
incluindo bombeiros, e que a perda direta de propriedade era estimada em US$ 10 bilhões e 400 
milhões. Os números eram bastante significativos, demandando uma série de providências para 
que esse quadro fosse alterado. 

O relatório apresentou 90 recomendações para uma América segura contra incêndios. Du-
rante vários anos, o America Burning  serviu como um roteiro, orientando o serviço de bombeiros 
e os programas federais de bombeiros para o objetivo de melhorar a segurança contra incêndio 
nos Estados Unidos. 

Dentre os assuntos tratados no relatório, um deles dizia respeito aos Códigos (leis): 

A segurança contra incêndios é apenas um aspecto do interesse público e, 
portanto, apenas um dos muitos assuntos regulamentados por códigos, mas 
na esteira de grandes conflagrações que atingiu um número de cidades ame-
ricanas na virada do século, tornou-se uma preocupação de grande importân-
cia. 

O texto fez um rápido retrospecto dos Códigos que surgiram nos Estados Unidos ao longo 
dos anos, destacando que um primeiro Código, de âmbito nacional, afeto às edificações, surgiu 
em 1950, mas ressaltava que nenhum Código é suficiente por si mesmo, devendo também se 
buscar referências a diversos outros padrões desenvolvidos por outras organizações, a exemplo 
da NFPA, que geralmente especificavam o desempenho que um material ou parte estrutural deve-
riam alcançar sob certas condições. 

Outro aspecto ressaltado no texto é o surgimento de vários outros Códigos nas várias ju-
risdições do país, com aspectos conflitantes em algumas exigências, a exemplo de alturas, áreas 
e materiais de acabamento, e a falta deles em outras, indicando tentativas em se buscar uma uni-
formidade de entendimento, recomendando que todas unidades governamentais locais nos Esta-
dos Unidos tivessem em vigor um código de obras e de prevenção de incêndios adequados ou 
que adotassem o que lhes faltava. 

Em 1987 foi realizado um workshop (America Burning Revisited) para discussão e balanço 
a respeito daquelas recomendações feitas pelo America Burning, concluindo-se que 79 delas fo-
ram realizadas em algum grau, com um grande impacto na proteção da vida e da propriedade, 
destacando a queda no número anual de mortes por incêndio e a queda no número de incêndios 
reportados aos bombeiros, mesmo com o aumento da população1. 

O presente trabalho também tem essa intenção de propor algumas recomendações, no 
sentido de se buscar fortalecer uma cultura na área segurança contra incêndio, evitando-se o sur-
gimento de outras catástrofes com perdas de vidas e do patrimônio, além de toda comoção que 
isso acaba causando na sociedade. É necessário que toda a sociedade pense na importância de 
legislações que tratem deste assunto, em todas as esferas  federal, estadual e municipal  as-
sunto que não pode ficar adstrito aos bombeiros e a outros poucos profissionais que tenham uma 
maior relação com este problema. 

                                                           

1 America Burning America Burning Revisited raduções do 
autor. 
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2. Os operadores da Segurança Contra Incêndio 
Normalmente quando se fala em Segurança Contra Incêndio, a primeira coisa que vem à 

cabeça associa esse tema aos Corpos de Bombeiros. Mas os Corpos de Bombeiros não são os 
únicos atores nessa questão. Os bombeiros são os principais protagonistas, mormente em situa-
ções de emergência, que exigem a intervenção de pessoas devidamente capacitadas e aparelha-
das para a devida resposta no socorro de vidas e visando a minimizar consequências que envol-
vem também perdas materiais. 

Mas a Segurança Contra Incêndio é muito mais abrangente, começando antes mesmo da 
construção de uma edificação, sujeita a uma eventual ocorrência de incêndio. Ela começa na fase 
de projeto, no qual medidas de proteção passiva devem ser previstas, para que, num primeiro 
momento, as situações de incêndio sejam evitadas, e num segundo momento, caso ocorram, se-
rem minimizadas ao máximo suas consequências, restringindo seu crescimento e permitindo a 
saída das pessoas com segurança. 

Logo, os primeiros grandes operadores da segurança contra incêndio são aqueles que se 
dedicam a conceber uma edificação, seja ela com finalidade residencial, comercial, industrial ou 
outra qualquer, que não podem limitar-se a trabalhar apenas com conceitos de estabilidade estru-
tural, conforto térmico e ergonômico, acessibilidade, além da questão estética/visual, mas, princi-
palmente, com aspectos da segurança contra incêndio, prevendo, além de tudo, medidas que, de 
acordo com a legislação de segurança contra incêndio, a exemplo do Regulamento de Segurança 
Contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo (art. 2º do Decreto Es-
tadual nº 56.819/11), tenham por objetivo: 

I   proteger a vida dos ocupantes das edificações em caso de incêndio; 

II  dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e 
ao patrimônio; 

III  proporcionar meios de controle e extinção do incêndio; 

IV  dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros; 

V  proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de ris-
co. 

Enquadram-se, então, nessa perspectiva, o arquiteto, o engenheiro, o técnico de seguran-
ça e todos aqueles que se dedicam a também construir leis e normas técnicas afetas a esse as-
sunto. 

3. As Leis e as Normas Técnicas 

3.1 A natureza jurídica das leis e as normas técnicas 

Existe um grande dilema no tocante às normas da ABNT, no sentido de poderem ser con-
sideradas como se fossem leis ou não. 

Considera-se lei um conjunto de regras aplicáveis à sociedade, com o objetivo de proteger 
as liberdades e os direitos fundamentais e garantir a todos um tratamento igualitário2. 

De acordo com ROUSSEAU (2014), as leis são atos da vontade geral e ninguém está aci-
ma delas Povo submetido às leis deve ser-lhes o autor; ele não pertence senão aos que se 
associam para  

                                                           

2 Informação disponível em https://www.oas.org/juridico/mla/pt/can/pt_can_mla_what.html. Acesso 
em: 4 de set. 2018. 
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Pode-se dizer que a lei, em sua essência, stricto senso, nasce de um processo de aprova-
ção próprio do Poder Legislativo, a quem compete, precipuamente, o poder de legislar, em nome 
do povo que representa, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. De acordo com o art. 59 
da Constituição Federal, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Consti-
tuição; Leis Complementares; Leis Ordinárias; Leis Delegadas; Medidas Provisórias; Decretos 
Legislativos e Resoluções. 

Mas também existem, lato senso, decretos e resoluções expedidos no âmbito do Poder 
Executivo, que também podem ser considerados leis em seu caráter mais amplo. São normas que 
representam os atos administrativos e regulamentares do Chefe do Poder Executivo (Presidente 
da República, Governadores e Prefeitos), que podem estabelecer determinações concretas ou 
normas gerais para execução e aplicação de lei. 

As leis são consideradas a principal fonte do direito e se distinguem pelas seguintes carac-
terísticas3: generalidade (devem ser cumpridas por todos, sem exceção); obrigatoriedade com 
caráter imperativo-atributivo (por um lado outorga deveres jurídicos e por outro direitos); per-
manência (após promulgadas, não têm data de vencimento, com duração indefinida no tempo até 
que outra lei a revogue); abstrata e impessoal (uma lei não se concebe para resolver um caso 
em particular, senão que move a generalidade dos casos que possa abarcar); e que se reputa 
conhecida (ninguém poderá alegar que não a cumpriu por desconhecimento). 

Por outro lado, as normas técnicas não são submetidas àqueles que representam a vonta-
de geral do povo na sua elaboração (processo legislativo), podendo ser criadas por entidades pri-
vadas para disciplinar métodos de fabricação, aplicação, conformidade etc, que normalmente di-
zem respeito a requisitos de qualidade para regulação de um mercado consumidor, conforme des-
taca GRINOVER et al. (2007): 

Em uma sociedade de produção em massa é mister, para o próprio sucesso 
do mercado, uma certa uniformidade entre produtos ou serviços. Esse é o pa-
pel da normalização, ou seja, estabelecer normas para o regramento da pro-
dução e, em certos casos, também da comercialização. E, muitas vezes, tal 
significa melhorar a qualidade dos bens de consumo. É por isso que o pro-
cesso de normalização interessa aos consumidores. 

Enquanto que a lei deve ser cumprida por todos, indistintamente, dado seu caráter impera-
tivo e cogente, as normas técnicas, por sua vez, não possuem esse caráter de generalidade, de-
vendo ser observadas, a priori, somente por aqueles que fabricam um determinado produto ou 
desempenham um determinado serviço. Exemplificando: enquanto todas as pessoas devem cum-
prir o que diz o Código Penal, que é uma lei aprovada mediante processo legislativo, a ponto de 
se submeterem a uma sanção no caso de seu descumprimento, nem todos devem observar o que 
diz uma norma de como deve ser fabricado um determinado produto que é colocado à venda, a 
não ser as pessoas envolvidas nesse processo industrial/comercial, visando preservar condições 
não só de qualidade, mas também de segurança à saúde e à vida das pessoas. Sendo mais es-
pecífico, ninguém vai ser preso, a priori, por deixar de cumprir uma norma de fabricação de um 
determinado produto (a não ser que uma outra lei estabeleça essa condição), mas qualquer um 
pode ser preso por matar ou roubar. 

A própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ressalta a condição voluntária 
no uso da norma4: 

Norma é o documento estabelecido por consenso e aprovado por um orga-
nismo reconhecido, que fornece regras, diretrizes ou características mínimas 
para atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de um grau óti-
mo de ordenação em um dado contexto. 

                                                           

3 Informação disponível em http://queconceito.com.br/lei. Acesso em: 4 de set. 2018. 
4 Informação disponível em http://www.abnt.org.br/normalizacao/o-que-e/o-que-e. Acesso em: 04 
de set. 2018. 
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A norma é, por princípio, de uso voluntário, mas quase sempre é usada por 
representar o consenso sobre o estado da arte de determinado assunto, obti-
do entre especialistas das partes interessadas. 

Tipicamente, as normas são de uso voluntário, isto é, não são obrigatórias por 
lei, e então é possível fornecer um produto ou serviço que não siga a norma 
aplicável no mercado determinado. (g.n.) 

As normas técnicas também não têm o caráter imperativo-atributivo das leis, pois não ge-
ram direitos em função de deveres. Se a lei diz, por exemplo, que é proibido matar, por outro lado 
impõe que todos têm direito à vida. 

Quanto à validade no tempo, as normas também possuem um caráter de permanência, 
mas, diferentemente das leis, possuem uma sistemática de revisão que não revoga o texto que 
existia antes dessa revisão, alterando seu número, mas apenas o atualiza com a alteração de sua 
edição, mantendo sua numeração. A lei, por sua vez, não mantém o seu número permanentemen-
te, passando a valer uma nova lei, com um número diferente, quando uma lei anterior é revogada. 

Não se concebe que uma lei possa ser criada para resolver um caso particular, dado seu 
caráter geral e impessoal, por outro lado é aceitável a elaboração de uma norma para isso, ou 
seja, para solução de um caso particular, a exemplo de uma norma de como deve ser fabricada 
uma mangueira ou um extintor de incêndio. 

Se no caso da lei não se pode alegar o seu desconhecimento, para se esquivar de uma 
obrigação, não se pode dizer o mesmo com relação à norma. Em geral, a não observância de 
uma norma ou o seu desconhecimento no desenvolvimento de um produto ou serviço pode gerar 
um prejuízo em relação ao mercado consumidor e não, necessariamente, a imposição de uma 
sanção. A não observância, por exemplo, de uma norma de fabricação de um extintor de incêndio, 
pode impossibilitar a sua venda, mas, a princípio, não estabelece a imposição de uma sanção 
àquele que não observou a norma na sua fabricação. 

Levando-se em conta, portanto, as características das leis em comparação com as nor-
mas, verifica-se que estas não se confundem com aquelas, já que possuem características diver-
sas. 

Há que se levar em conta também o princípio da legalidade, insculpido no caput do art. 5º 
da Constituição Federal e em seu inciso II, de que todos são iguais perante a lei (e não perante as 
normas técnicas) e de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei (e não em virtude de norma técnica). 

A elaboração de uma lei pressupõe a participação do poder estatal, sem participação direta 
de entidades privadas, para criação de regras da vida em sociedade, tendo o Poder Legislativo 
como nascedouro principal, conforme já dissemos. Já a norma é criada por entidades privadas 
para disciplinar métodos de fabricação, aplicação, conformidade etc, tendo a ABNT como foro 
nacional de normalização, de acordo com a Resolução nº 07, de 24 de agosto de 1992, do Conse-
lho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 

As normas técnicas não têm que se submeter aos critérios impostos na Lei Complementar 
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, para a criação de leis brasileiras, o que mais uma vez ratifica 
que com elas não se confundem. 

No entanto, existem situações em que a própria lei referenda uma norma técnica, exigindo 
sua observância. É o que ocorre, por exemplo, com o Código de Proteção e Defesa do Consumi-
dor (Lei nº 8.078/97  inc. VIII do art. 39); com a Lei de Licitações e contratos da Administração 
Pública (Lei nº 8.666/93  inc. I, § 5º do art. 3º; inciso X do art. 6º; inc. VI do art. 12; inc. XXVII do 
art. 24); com o Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo (Lei nº 16.642/17  § 2º 
do art. 7º e art. 118, dentre outros dispositivos). Nesses casos, a norma passa a ser de cumpri-
mento obrigatório por todos, já que passa a ter força de lei, devendo ser observada com base no 
princípio da legalidade acima citado. 
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Outrossim, de acordo com o princípio jurídico de que o contrato faz lei entre as partes, ca-
so exista algum dispositivo no contrato que exija o cumprimento de uma norma técnica, isso torna 
sua observância obrigatória pelas partes. 

Muito embora as normas técnicas não tenham a mesma natureza jurídica das leis, elas 
possuem relevância jurídica e técnica, podendo servir de argumento numa contenda judicial, con-
forme destaca GRINOVER et al. (2007): 

É bom lembrar que mesmo as normas não obrigatórias têm relevância jurídica 
e técnica, pois servem de guia ao juiz e ao administrador, no momento que 
precisam avaliar a conformidade do comportamento do fornecedor com pa-
drões considerados ideais. 

De toda sorte, não fica o juiz adstrito aos critérios fixados pelos organismos 
de normalização e metrologia. Estes estabelecem padrões mínimos, verdadei-
ros pisos, e não tetos. Às vezes, os padrões promulgados não refletem as ex-
pectativas legítimas dos consumidores, nem o estado da arte, ciência ou téc-
nica, mas, sim, os objetivos econômicos de um determinado setor produtivo, 
não coincidentes, necessariamente, com o interesse público. 

3.2 A Hierarquia das leis  

De acordo com LEITE (2018): A hierarquia entre as leis se explica através da pirâmide 
concebida pelo jurista austríaco Hans Kelsen, a chamada Pirâmide de Kelsen, que fundamenta 
sua teoria dizendo que leis inferiores retiram seu fundamento de validade das leis superiores. 

Continuando, ela explica que esse sistema jurídico funciona, em síntese, da seguinte for-
ma: 

O vértice da pirâmide é a Constituição Federal, de modo que nenhuma outra lei pode se 
opor a ela, sendo superior a todas as demais leis, consideradas infraconstitucionais. 

Dentro da Constituição existem as chamadas leis constitucionais originárias, que se con-
substanciam na Constituição propriamente dita, e as leis constitucionais derivadas, que emendam 
o texto da Constituição, as emendas constitucionais. Nesse mesmo patamar, equivalentes às 
emendas constitucionais, estão os tratados e convenções internacionais de direitos humanos 
aprovados pela Câmara e Senado Federal. 

Na sequência, os demais tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados pelo 
rito ordinário, se situam logo abaixo da Constituição e acima das demais leis do ordenamento jurí-
dico. 

Depois disso, vêm as chamadas leis infraconstitucionais, logo abaixo da Constituição e dos 
tratados internacionais sobre direitos humanos, que são as leis complementares, ordinárias e de-
legadas; as medidas provisórias; os decretos legislativos; as resoluções legislativas; os tratados 
internacionais em geral incorporados ao ordenamento jurídico e os decretos autônomos. Tais leis 
não possuem hierarquia entre si, sendo capazes de gerar direitos e criar obrigações, mas desde 
que não contrariem a Constituição. 

As leis federais, estaduais, distritais e municipais também estão neste patamar de leis in-
fraconstitucionais. Eventual conflito entre leis federais e estaduais ou entre leis estaduais e muni-
cipais não será resolvido por critério hierárquico, mas sim com base na repartição constitucional 
de competências, a ponto de uma lei municipal poder prevalecer diante de uma lei federal. Por 
outro lado, existe hierarquia entre a Constituição Federal, as Constituições Estaduais e as Leis 
Orgânicas dos Municípios. 

Depois das leis infraconstitucionais, vêm as chamadas leis infralegais, que não geram di-
reitos e nem impõem obrigações, a exemplo dos decretos regulamentares (que não se confundem 
com os decretos autônomos, equiparados às leis), portarias e instruções normativas. 
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3.3 A hierarquia das normas 

No universo das normas existem as chamadas NR  Normas Regulamentadoras e as NBR 
 Normas Brasileiras. 

As Normas Regulamentadoras são aquelas expedidas no âmbito do Ministério do Traba-
lho, para regular condições de saúde e segurança aos trabalhadores. Haja vista sua aprovação 
por órgãos governamentais, têm observância obrigatória, em especial nos locais onde existam 
funcionários regidos pela CLT  Consolidação das Leis do Trabalho, prevalecendo sobre as Nor-
mas Brasileiras. 

Por outro lado, as Normas Brasileiras, expedidas pela ABNT, como organismo reconhecido 
pelo INMETRO, para boas práticas, passa a ser de observância obrigatória, caso exista lei que 
exija essa condição, não podendo se sobrepor às Normas Regulamentadoras para regular um 
mesmo assunto. 

Outras normas, a exemplo de normas particulares de concessionárias ou empresas, têm 
sua validade de âmbito restrito, ou seja, nos locais de concessão (rodovias, por exemplo) ou âmbi-
to interno da empresa (PETROBRÁS, por exemplo). 

As normas estrangeiras ou internacionais podem ser usadas caso não existam normas 
equivalentes de âmbito nacional (NBR da ABNT) ou de forma complementar, por exigência própria 
de algumas empresas (PETROBRÁS, por exemplo) ou de seguradoras para a garantia de um 
seguro, que acabam, em regra, sendo mais restritivas do que as normas nacionais. O Corpo de 
Bombeiros de São Paulo, por exemplo, admite o uso de normas internacionais, conforme estabe-
lecido no item 5.5.2 e seguintes da Instrução Técnica nº 01/2018 (Procedimentos Administrativos): 

É permitido o uso de norma estrangeira quando o sistema de segurança esta-
belecido oferecer melhor nível de segurança. 
Se o responsável técnico fizer uso de norma estrangeira, deve apresentá-la 
obrigatoriamente anexada ao Projeto Técnico no ato de sua entrega para 
análise. 
A norma estrangeira deve ser apresentada sempre em seu texto total e tradu-
zida para a língua portuguesa, por um tradutor juramentado. 

4. A legislação de Segurança Contra Incêndio no Brasil 
A Constituição Federal, que está no ápice da pirâmide das leis como vimos, é quem esta-

belece a repartição de competências legislativas entre os entes federativos (União, Estados e Mu-
nicípios). Segundo MORAES (2013), o que estabelece essa repartição de competências é a pre-
dominância do interesse: 

O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades 
componentes do Estado Federal é o da predominância do interesse. 

Assim, pelo princípio da predominância do interesse, à União caberão aque-
las matérias e questões de predominância do interesse geral, ao passo que, 
aos Estados, referem-se as matérias de predominante interesse regional; aos 
municípios, concernem os assuntos de interesse local. 

Mas, conforme DUARTE (2018), nenhuma das competências legislativas contidas na 
Constituição Federal traz, expressamente, a questão da segurança contra incêndio de modo es-
pecífico: 

Nenhum dos artigos da Constituição Federal, que tratam das competências 
dos entes federativos, diz respeito, especificamente, à segurança contra in-
cêndios, a não ser se levarmos esse assunto para as questões de defesa civil 
(competência privativa da União, de acordo com o inciso XXVIII do art. 22), de 
proteção do meio ambiente (competência comum da União, dos Estados, do 
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Distrito Federal e dos Municípios, de acordo com o inciso VI do art. 23 e com-
petência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, de acordo com o 
inciso VI do art. 24) e de direito urbanístico (competência concorrente da Uni-
ão, Estados e Distrito Federal, de acordo com o inciso I do art. 24). 

Tendo em vista que a preocupação da segurança contra incêndio normalmente se estabe-
lece, precipuamente, em função das edificações, a legislação afeta a este assunto acaba penden-
do para o direito urbanístico, cuja competência é concorrente da União, Estados e Distrito Federal 
como ressaltado acima, mas também dos Municípios, tendo em vista a questão do interesse local: 

O urbanismo, dentro da competência legislativa dos municípios, tem sua rele-
vância nas questões de interesse local (inciso I do art. 30 da Constituição Fe-
deral: compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local), a 
exemplo das relativas ao disciplinamento do uso do solo e das regras que de-
vem ser observadas para se edificar numa determinada cidade (inciso VIII do 
art. 30 da Constituição Federal: compete aos Municípios promover, no que 
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano), sendo, por isso, de 
grande importância também os Códigos de Obras e Edificações, que dispõem 
sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licencia-
mento, execução, manutenção e utilização das obras, edificações e equipa-
mentos, dentro dos limites dos imóveis, bem como os respectivos procedi-
mentos administrativos, executivos e fiscalizatórios, sem prejuízo do disposto 
na legislação estadual e federal pertinente (DUARTE, 2018). 

Já que a questão da segurança contra incêndio acaba sendo competência de todos os en-
tes federativos, de modo concorrente, é por isso que se defende a criação de um Código Nacional 

ira tentativa nesse sentido; 
os Estados possuem os seus Regulamentos de Segurança Contra Incêndio e os Municípios, por 
sua vez, seus Códigos de Obras e Edificações, com eventuais disposições afetas à segurança 
contra incêndio. 

i-
ma, cabe à União matérias e questões em que predomine o interesse geral; aos Estados as maté-
rias de predominante interesse regional e aos municípios os assuntos de interesse local. 

E é exatamente assim que as legislações têm convivido de modo harmônico. Verificamos 
que o que tem prevalecido em termos de legislação de segurança contra incêndio no País são as 
regras estabelecidas pelos Estados, mormente pelos seus respectivos Corpos de Bombeiros, de 
modo que os Municípios têm respeitado essas regras, procurando remeter seu cumprimento às 
estipulações do Estado e até mesmo vincular a que -
estabelecidas pelos Corpos de Bombeiros. Um Código Nacional de Segurança Contra Incêndio se 
prestaria a disciplinar regras gerais, deixando aos Estados as regras mais específicas. Veja que a 

 (Lei nº 13.425/17) observa essa regra, do respeito à legislação estadual, con-
forme se verifica em alguns de seus dispositivos, a exemplo do art. 2º: 

Art. 2º O planejamento urbano a cargo dos Municípios deverá observar nor-
mas especiais de prevenção e combate a incêndio e a desastres para locais 
de grande concentração e circulação de pessoas, editadas pelo poder público 
municipal, respeitada a legislação estadual pertinente ao tema. (g.n.) 

, estabelecendo diretrizes gerais e ações complementares sobre me-
didas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas 
de reunião de público, entrou em vigor 180 dias após sua publicação, ou seja, em 27/09/17 (foi 
publicada em 31/03/17). Sua elaboração surgiu em decorrência do incêndio ocorrido em 27/01/13 
na Boate Kiss, uma casa noturna localizada na Cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 
cuja tragédia, considerada uma das maiores já ocorridas no Brasil, causou 242 mortos e 680 feri-
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dos, o que gerou um grande clamor popular e diversas opiniões defendendo uma legislação única 
que pudesse evitar incêndios semelhantes. 

O incidente também gerou toda uma mobilização por parte dos Corpos de Bombeiros na 
fiscalização dos locais de reunião de público, que foram feitas, normalmente, em conjunto com as 
prefeituras, principalmente nas grandes cidades, resultando em algumas boas iniciativas imedia-
tas, a exemplo de: 

Não se permitir o uso de fogos de artifícios em casas noturnas, bares e restaurantes; e 

De se procurar divulgar em meios eletrônicos quais estabelecimentos possuem a Licença 
expedida pelos Corpos de Bombeiros, permitindo a checagem dessa condição previamente, antes 
da visitação do local. 

Também gerou discussões a respeito de se cumprir as normas da ABNT, de se exigir 
bombeiros civis em estabelecimentos dessa mesma natureza (reunião de público), além da cria-
ção de um Código Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico, que ainda não saiu, mas a 

podendo-se destacar as seguintes 
inovações trazidas por ela: 

1) Necessidade de as prefeituras adotarem legislação municipal de prevenção e combate a 
incêndio para os locais de grande concentração e circulação de pessoas (locais de reunião de 
público), até setembro de 2019 (levando-se em conta que a lei entrou em vigor 6 meses após sua 
publicação em 31/03/17), sob pena de improbidade administrativa dos prefeitos. Essa medida pre-
vê que o planejamento urbano a cargo dos municípios deve observar legislação específica de pre-
venção e combate a incêndio e a desastres para esses locais, quando tenham ocupação igual ou 
superior a cem pessoas ou, ainda que não tenham essa ocupação, sejam ocupados predominan-
temente por pessoas que tenham maior dificuldade de sair em fuga do local no caso de uma 
emergência (idosos, crianças ou pessoas com dificuldade de locomoção) ou que contenham 
grande quantidade de material de alta inflamabilidade. Veja que as prefeituras não têm que regu-
lamentar a Lei Federal, mas sim aprovar lei municipal própria para os locais em questão (§§ 1º e 
2º e caput do art. 2º c/c inc. I do art. 13). 

2) Preocupação com os locais onde não se têm instalações físicas dos Corpos de Bombei-
ros Estaduais, prevendo a possibilidade de emprego alternativo de equipe técnica da prefeitura 
para suprir essa demanda, mas sempre respeitando o estabelecimento de convênio com o Estado 
para que isso seja possível (§ 5º do art. 2º; § 2º do art. 3º; § 1º do art. 4º; § 2º do art. 5º). 

3) Possibilidade de que a Licença do Corpo de Bombeiros Militar exija o emprego de bom-
beiros civis e brigadistas (funcionários treinados para agir em situações de emergência) em esta-
belecimentos, edificações e áreas de reunião de público, certificados por cursos oficialmente re-
conhecidos (§ 3º do art. 4º). 

4) Ratifica a questão da competência tanto das prefeituras quanto dos Corpos de Bombei-
ros Militares para a fiscalização e vistoria das edificações de um modo geral, não se limitando aos 
locais de reunião de público, tendo em vista o controle que deve existir para os próprios processos 
de seus respectivos licenciamentos (art. 5º). 

5) Exigência da inclusão de conteúdos relativos à prevenção e ao combate a incêndio e a 
desastres nas disciplinas ministradas nos cursos de graduação em Engenharia e Arquitetura, bem 
como nos cursos de tecnologia e de ensino médio correlatos, o que deveria ter ocorrido até o final 
de março de 2018 (levando-se em conta que a lei entrou em vigor 6 meses após sua publicação 
em 31/03/17). Trata-se de medida acertada, que trará, com o tempo, um grande aprimoramento 
aos profissionais que atuam nessa área, permitindo uma ampla evolução, muito embora esse dis-
positivo ainda careça de regulamentação para sua efetiva implementação (art. 8º e respectivo pa-
rágrafo). E a Lei avançou um pouco mais nessa questão da capacitação, exigindo isso também 
dos próprios Corpos de Bombeiros dos Estados, mormente ao efetivo que integra os setores téc-
nicos e de fiscalização de edificações e áreas de risco (art. 9º). 

6) A transparência no tocante às informações sobre a concessão de licenças de funciona-
mento e do Corpo de Bombeiros a estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, 
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com atividades permanentes ou temporárias, bem como o trâmite dos respectivos processos e 
atos administrativos que os integram, exigindo, não só das prefeituras, mas também dos Corpos 
de Bombeiros Militares, a disponibilização desses dados na Internet, socializando tais informações 
com o público em geral, sendo louvável também a exigência de que os próprios estabelecimentos 
disponibilizem, de forma destacada, tais documentos em suas páginas na Internet e também visí-
veis no próprio estabelecimento, devendo também divulgarem, logo nas suas entradas, a licença 
de funcionamento e a capacidade máxima de lotação, o que, sem dúvida, pode evitar novos inci-
dentes por excesso de lotação (art. 10 e 11). Estados, Municípios e o Distrito Federal devem esta-
belecer, mediante lei própria, os prazos máximos para o trâmite administrativo voltado à emissão 
de Licenças, Autorizações, Laudos ou outros documentos relacionados à própria aplicação da Lei 
Kiss, o que é mais um aspecto voltado à questão da transparência junto ao público em geral (§ 2º 
do art. 13). 

7) As estatísticas de ocorrências de incêndios no País devem ser reunidas em sistema uni-
ficado e com a participação de todos os entes da federação, visando ao oferecimento de informa-
ções atualizadas para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de de-
sastre em todo o território nacional (art. 15). 

8) O desrespeito à lotação dos estabelecimentos passou a ser considerada pratica abusiva 
e criminosa (permitir a entrada de mais pessoas que o máximo da lotação permitida), impactando 
no próprio Código do Consumidor. Houve toda uma discussão quanto a existência de pessoas em 
maior número do que seria possível comportar a Boate Kiss, o que também pode ter contribuído 
com a morte de várias pessoas (art. 17 e 18). 

9) Prevê uma atuação mais efetiva tanto por parte do CREA (Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia) quanto do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) na fiscalização do 
exercício das profissões de engenheiro e arquiteto, exigindo a apresentação dos projetos técnicos 
(de arquitetura, cálculo estrutural, instalações prediais, urbanização e outros a cargo de engenhei-
ros e arquitetos, além do projeto de prevenção de incêndios) elaborados pelos profissionais, devi-
damente aprovados pelas prefeituras (art. 21). 

10) Prevê a observância da simplificação, racionalização e uniformização para os licencia-
mentos das microempresas e empresas de pequeno porte, que, em regra, somente serão vistori-
adas, para fins de concessão da Licença, após o início de sua operação, quando a atividade, por 
sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento (art. 22 da Lei Kiss c/c 
art. 6º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e art. 5º da Lei nº 11.598, de 03 
de dezembro do 2007  REDESIM - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legali-
zação de Empresas e Negócios). 

5. Normas Técnicas de Segurança Contra Incêndio - CB-24 e NFPA 
De acordo com o Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndio (CB-24), existem 77 

normas de segurança contra incêndio em vigor e outras 3 de Comissões de Estudo Mistas5, tota-
lizando 80 normas no Brasil. A National Fire Protection Association (NFPA) possui 383 Códigos e 
Padrões de Consenso (normas)6. 

A diferença, nessa comparação, é brutal, havendo a necessidade de se levar em conta não 
só a questão cultural, mas também o fato de que a NFPA (1896) é um pouco mais antiga que a 
ABNT (1940).  

VILA (1990 apud GRINOVER et al., 2007), nos Anais do Congresso Internacional de 
Normalização e Qualidade, chama a atenção quanto a existência de uma relação direta entre o 
número de normas técnicas e o grau de desenvolvimento do país: 

                                                           

5 Informação disponível em http://www.abntcb24.com.br/publicacoes.html. Acesso em: 4 de set. 2018.  

6 Informação disponível em https://www.nfpa.org/Codes-and-Standards/All-Codes-and-Standards/List-of-Codes-

and-Standards. Acesso em: 4 de set. 2018. 
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Tudo leva a crer que, quanto maior o número de normas técnicas, maior é o 
-se hoje haver uma relação di-

reta entre o número de normas técnicas produzidas e em vigor em um país e 
o seu nível de desenvolvimento global: social e material. São exemplos ine-
quívocos os fatos de existirem nos Estados Unidos da América do Norte e no 
Japão cerca de 45.000 normas em vigor; na União Soviética, 40.000; na 

 

Atualmente, o acervo de normas da ABNT (tendo por base o ano de 2017), é de 7.937 
normas: 

 
Figura  Acervo de Normas ABNT (http://www.abnt.org.br/normalizacao/numeros-2017) 

 

CARLO (2008) chama a atenção para a necessidade da ampliação do número de normas, 
mas entende que o próprio cenário da economia do País dificulta a existência de novos grupos de 
trabalho: 

Normalizar e certificar é um instrumento importante para garantir a qualidade 
e o desempenho dos materiais, componentes e sistemas construtivos, forne-
cendo um instrumento eficaz no controle da SCI das edificações. O envolvi-
mento dos três segmentos da sociedade: poder público, consumidores e pro-
dutores tem sido pequeno, precisando ser ampliado. O número de normas 
precisa ser rapidamente ampliado, mas o esforço de poucos tem sobrecarre-
gado sua atuação, resultando em menor velocidade tanto na revisão de nor-
mas existentes como de normas novas. O baixo crescimento econômico naci-
onal, das últimas décadas, dificulta a ampliação dos grupos de trabalho. 

6. A adoção de Normas Técnicas ou Instruções Técnicas 
Os Corpos de Bombeiros do Brasil têm adotado a elaboração de Instruções Técnicas (IT)7 

como ferramenta para a orientação de como as medidas de segurança contra incêndios devem 
ser implementadas. 

Normalmente, quando se discute a respeito desse dilema: adoção das Normas Brasileiras 
ao invés das Instruções dos Corpos de Bombeiros, duas vertentes vêm à tona: a obrigatoriedade 

                                                           

7 Alguns Estados adotam outras terminologias, a exemplo de: Especificações Técnicas  ET 
(Acre); Norma de Procedimento Técnico  NPT (Paraná); Instrução Normativa  IN (Santa Catari-
na) e Normas Técnicas  NT (Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Roraima e Tocantins).  
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ou não da observância das Normas por força de lei e o prazo desproporcional demandado para se 
concluir uma Norma ou uma Instrução Técnica. 

Quanto a obrigatoriedade da observância das Normas por força de lei, conforme verifica-
mos no item 3.1 deste artigo, muito embora as normas técnicas não tenham a mesma natureza 
jurídica das leis, por não se submeterem a um processo legislativo patrocinado essencialmente 
pelo Estado, têm, por outro lado, importante relevância jurídica, acabando por serem consideradas 
em uma contenda judicial, podendo dosar a maior ou menor responsabilidade de um profissional 
pela devida observância da norma ou não. Sob esse prisma, há que se considerar as normas téc-
nicas como se fossem leis, não no sentido de se estabelecer objetivamente a sanção a ser aplica-
da no caso de uma responsabilidade, mas em dosar o maior ou menor grau de dolo ou culpa na 
conduta de alguém, que influenciará a decisão sob o grau de sanção a ser aplicada pela justiça. 

Quanto ao prazo demandado para se concluir uma Norma, a resistência que se coloca é o 
tempo demasiado que se leva para sua elaboração, que muitas vezes se arrasta por anos. Por 
outro lado, o grande argumento pela adoção das Instruções dos Bombeiros é a celeridade na sua 
elaboração e a possibilidade de sua revisão com esse mesmo espírito. No entanto, esse aspecto 
é um tanto quanto relativo. A elaboração de uma Instrução do Bombeiro pode, sem dúvida, ser 
muito mais rápida que uma Norma Brasileira, cujo processo para sua elaboração envolve menos 
discussões, já que o foco é o interesse público, diferentemente das discussões para elaboração 
de uma Norma, onde participam diferentes atores, com diferentes interesses em sua elaboração.  

Mas nem sempre a revisão de uma Instrução Técnica do Bombeiro ocorre com tanta rapi-
dez e frequência, até porque há que se estabelecer uma certa estabilidade na dinâmica de elabo-
ração dos projetos técnicos e instalação das medidas de segurança contra incêndio e hoje em dia 
se busca uma discussão mais ampla com a sociedade, antes de se implementar uma determinada 
modificação, seja por meio de audiências públicas, seja por meio de seminários, permitindo uma 
maior legitimidade das Instruções Técnicas, no propósito de se alcançar um consenso. 

E esse consenso é fundamental, uma vez que toda e qualquer alteração que se faça em 
alguma exigência, há que se levar em conta o alcance e as consequências que isso poderá acar-
retar. Um exemplo bem prático dessa questão é a Instrução Técnica a respeito de Brigadas de 
Incêndio e Bombeiros Civis. Se os representantes dos Bombeiros Civis forem ouvidos isolada-
mente, obviamente que o interesse será o de estimular o mercado de trabalho, permitindo um 
maior número de vagas de Bombeiros Civis, no máximo possível. Por outro lado, ouvindo-se os 
empregadores (indústria e comércio), o interesse será, de modo geral, pela redução de postos de 
trabalho, pois isso gera um desembolso considerável para o atendimento da legislação como um 
todo, em especial da legislação trabalhista. Se, no entanto, prevalecer apenas o entendimento do 
Corpo de Bombeiros, objetivando a segurança no sentido de prevenir a ocorrência de incêndios, 
também haverá uma tendência para que haja um estímulo em se colocar Bombeiros Civis, mor-
mente naquelas edificações que envolvem um maior risco. Mas o Corpo de Bombeiros, na condi-
ção de representante do Estado, deve buscar um meio termo, que possibilite assegurar a questão 
da segurança e prevenção como premissa básica, mas que não afete os interesses das partes 
envolvidas, de modo a inviabilizar a própria exigência que se faz, para não se tornar letra morta, 
por isso a importância da difícil missão de se alcançar o consenso, que acaba sendo salutar para 
todos os envolvidos. 

Outra questão que se coloca nessa questão, é o exercício da fiscalização da observância 
das exigências, já que não basta existir a norma ou a lei, mas para que tais dispositivos tenham a 
eficácia almejada, há que se prever também o modo de como tais exigências serão fiscalizadas, 
caso contrário, as sanções prescritas serão inócuas. E isso se aplica a todas as regras de conduta 
que são escritas. Não basta, por exemplo, estabelecer qual o nível de álcool que um litro de gaso-
lina deve conter na venda em postos de abastecimento, esperando-se que o responsável pelo 
estabelecimento o fará de bom grado e com disciplina de consciência. Por isso que existe a fisca-
lização da ANP, a fim de verificar se, de fato, o estabelecimento está comercializando o combustí-
vel corretamente e, caso contrário, sofrerá as consequências da não observância, que normal-
mente alcança as esferas do ponto de vista civil (indenização de consumidor que teve seu veículo 
avariado pelo uso do combustível adulterado); penal (pelo cometimento de crime contra o consu-
midor) e administrativo (com o fechamento/interdição do estabelecimento). No caso das normas 
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de segurança contra incêndio, não basta exigir que um estabelecimento tenha extintores em quan-
tidade e adequadamente carregados, mas também fiscalizá-los, a fim de verificar se estão de 
acordo com a regra estabelecida, cuja inobservância demanda responsabilidades, a ponto de isso 
poder influenciar e talvez até ser determinante no caso de um incêndio e, quem sabe, na perda de 
vidas. 

Difícil imaginar um outro órgão que não os Corpos de Bombeiros para o exercício dessa 
fiscalização da segurança contra incêndio, de modo a verificar a observância dos dispositivos le-
gais e das normas técnicas existentes a esse respeito.  

7. Conclusão 
A Segurança Contra Incêndio é tema dos mais relevantes, que, dentre outros objetivos, vi-

sa à proteção da vida das pessoas, sendo, por isso, tratado em diversas legislações e normas 
técnicas, além de ser operado por vários profissionais, em especial das áreas de engenharia e 
arquitetura, não se restringindo a uma preocupação só dos Bombeiros. Haja vista essa sua rele-
vância, deve ser tratada desde a concepção de um projeto de uma edificação, envolvendo conhe-
cimentos técnicos específicos e devida qualificação para a aplicação desses conhecimentos. 

As leis e as normas técnicas envolvidas nesse tema da segurança contra incêndio se com-
pletam. As leis pelo aspecto de sua observância obrigatória por todos, sob pena de responsabili-
dades com aplicação objetiva de sanções, e as normas técnicas por se tratarem de um registro do 
que existe a respeito do estado de arte de um determinado assunto, cuja inobservância pode auxi-
liar na aferição do maior ou menor grau de dolo e/ou culpa de determinado profissional submetido 
a um processo judicial. 

A legislação de segurança contra incêndio, do ponto de vista da competência legislativa, é 
concorrente da União, Estados e Distrito Federal, mas também dos Municípios, tendo em vista a 
questão do interesse local, pela questão do urbanismo, cabendo à União questões de interesse 
geral, aos Estados as de interesse regional e aos municípios as de interesse local. 

Código de Segurança Contra Incên-
dio Brasileiro, mas já foi um primeiro passo para a solução de várias questões, muito embora ca-
rente de algumas regulamentações para sua plena aplicação. Dentre as várias inovações trazidas 
por essa lei, destacam-se: a necessidade de legislações municipais de prevenção e combate a 
incêndio em locais de reunião de público; exigência da inclusão de conteúdos relativos à preven-
ção e ao combate a incêndio nas disciplinas dos cursos de graduação em Engenharia e Arquitetu-
ra; maior transparência no tocante às informações das licenças dos locais de reunião de público; a 
implantação de um sistema unificado centralizando a estatística de ocorrências de incêndios no 
País e a consideração de pratica abusiva e criminosa no desrespeito à lotação dos estabelecimen-
tos. 

É possível a conversão das instruções técnicas dos Corpos de Bombeiros Estaduais em 
normas técnicas de abrangência nacional (até porque as principais referências para a elaboração 
das Instruções Técnicas são, exatamente, as NBR), conciliando não só a questão do aspecto 
compulsório das leis, mas também a agilidade na elaboração/revisão das normas, com uma lei 
federal que passe a exigir a observância das NBR de segurança contra incêndio como obrigató-
rias pelos Estados. Eventuais peculiaridades regionais ou locais podem ser tratadas nas respecti-
vas legislações estaduais que estabelecem os respectivos Regulamentos de Segurança Contra 
Incêndio ou nos respectivos Códigos de Obras e Edificações. 

8. Recomendações 
8.1 Que a segurança contra incêndio seja tratada especificamente como competência le-

gislativa expressa, ainda que concorrente entre os três entes federativos, deixando de ser consi-
derada apenas sob o aspecto do urbanismo, pois envolve, acima de tudo, a preservação de vidas; 

8.2 Criação de uma lei nacional (Código de Segurança Contra Incêndio Brasileiro), estabe-
lecendo a espinha dorsal da Segurança Contra Incêndio no País, com questões de interesse geral 
a serem observadas pelos Estados e Municípios em suas respectivas legislações; 
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8.3 Regulamentação da Lei Kiss. A Lei Kiss entrou em vigor em 27/09/17, mas ainda de-
pende de uma regulamentação para melhor aplicação de vários de seus dispositivos, conforme 
ressaltado no item específico discutido no presente artigo; 

8.4 Inclusão de medidas de segurança contra incêndio nos Códigos de Obras e Edifica-
ções dos Municípios e nas regulamentações do Ministério do Trabalho; 

8.5 Aprimoramento das normas técnicas de Segurança Contra Incêndio existentes e con-
solidação de novas normas técnicas, com maior participação e discussão da sociedade, buscan-
do-se o engajamento principalmente das universidades; 

8.6 Disponibilização gratuita das normas técnicas afetas à Segurança Contra Incêndio, de 
modo que os operadores deste assunto tenham melhores condições para aprimorar seus traba-
lhos, facilitando e socializando esse acesso; 

8.7 Desenvolver uma inteligência na prevenção contra incêndios, de modo que o Ministério 
Público e os Corpos de Bombeiros ajam conjuntamente no exercício do poder de polícia, a fim de 
se buscar a plena regularização das edificações, o que certamente irá minimizar os problemas 
que causam incêndios; 

8.8 Fortalecer as normas técnicas, a exemplo do que ocorre com as Normas Regulamen-
tadoras do Ministério do Trabalho, fazendo com que tenham uma observância mais efetiva; 

8.9 Regulamentar a profissão de bombeiros civis, tornando mais clara sua competência e 
otimizando uma maior profissionalização dessa categoria; 

8.10 Converter Instruções Técnicas dos Corpos de Bombeiros em normas técnicas nacio-
nais (NBR), dirimindo diferenças de entendimentos e exigências em diferentes Estados da Nação, 
o que pode ser alcançado com a realização de Conferências periódicas sob Coordenação do Mi-
nistério da Segurança Pública, convocando-se não só os Corpos de Bombeiros Militares, mas 
toda a sociedade, em especial outros especialistas, promovendo-se uma grande discussão do 
assunto. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta uma ampla análise da gestão de riscos de incêndio, desde o conceito elementar de 
risco, conforme as respectivas normas nacionais e internacionais. O incêndio é um evento relacionado com 
os riscos presentes num edifício e eles podem ser eliminados ou mitigados mediante a adoção de certas 
ações. As técnicas de análise de risco qualitativas, semi-quantitativas e quantitativas são descritas e 
comentadas, a fim de que facilite o emprego da técnica mais adequada para cada situação. O principal 
documento adotado neste trabalho é a norma internacional NBR ISO 31000 - gestão de riscos .mas 
também são analisadas outras normas internacionais que facilitam a compreensão do assunto. 
gerenciamento da equipe, os procedimentos de emergência e o plano de manutenção O processo de 
gerenciamento de riscos inclui a manutenção da proteção contra incêndio, a manutenção da equipe e a 
manutenção dos planos de segurança contra incêndio. A gestão do risco de incêndio permite que um 
profissional avalie um nível de risco aceitável para um determinado edifício sem reduzir a segurança contra 
incêndios efetiva e esse é um objetivo importante para edifícios complexos. Este trabalho também 
estabelece um relacionamento entre o gerenciamento de risco e o projeto baseado em desempenho. 

Palavras-chave: análise de risco, gestão de riscos de incêndio, projeto baseado em desempenho. 

Abstract 

This work presents a broad analysis of fire risk management, from the elementary concept of risk, according 
to the respective national and international standards. Fire is an event related to the hazards presented in a 
building and they can be eliminated or mitigated by taking certain actions. Qualitative, semi-quantitative and 
quantitative risk analysis techniques are described and commented in order to facilitate the use of the most 
appropriate technique for each situation. The main document adopted in this work is the international 
standard NBR ISO 31000 - risk management - but other international standards are also analyzed and 
intended to facilitate the understanding of the subject. The risk management process includes the fire 
protection maintenance, the staff maintenance and fire safety plans maintenance. Fire risk management 
allows a professional to assess an acceptable level of risk for a particular building without reducing effective 
fire safety and this is an important goal for complex buildings. This work also establishes a relationship 
between risk management and performance-based design. 

Keywords: risk analysis, fire risk management, performance based design. 
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1. Introdução 
A evolução da Segurança contra Incêndio no Brasil depende de uma abordagem que 

extrapole a única observância de critérios e requisitos estabelecidos em documentos 
oficiais, sejam na forma de leis, de regulamentos ou de normas técnicas. A possibilidade 
de uma abordagem mais ampla, ideal para os projetos mais complexos, inclui a 
identificação preliminar dos perigos existentes ou futuros, a análise dos riscos, as ações 
necessárias para evitar as situações indesejáveis, desde de um pequeno incêndio a uma 
explosão, as possíveis soluções para cada cenário e a garantia de que todas as 
precauções devam funcionar de forma eficaz. 

O risco de incêndio é algo inerente às edificações, sobretudo aquelas em que exista 
um elevado número de pessoas ou aquelas em que a densidade de carga de incêndio, o 
tipo e a disposição de materiais construtivos sejam suficientes para dificultar as ações de 
controle da propagação de chamas, além da formação de gases e vapores tóxicos. 

A segurança contra os incêndios estruturais, ou seja, aqueles que ocorrem em 
edificações, engloba diversos aspectos e etapas, tais como: o projeto, a execução de 
instalações, o treinamento de pessoas, o comissionamento e a manutenção dos diversos 
sistemas e equipamentos de forma adequada. 

A confiabilidade nas medidas de segurança contra incêndio é fundamental para que 
as pessoas possam ocupar as construções com a certeza de que estão em local seguro e 
que, na hipótese de um incêndio, tais sistemas entrem em operação e sejam eficazes. 

A gestão de riscos de incêndio, de acordo com Webb (2002), compreende a 
abordagem sistêmica, tendo em vista a redução de perdas de vidas, de recursos 
financeiros, de disponibilidade de recursos humanos, de segurança ou de reputação. 

No caso da segurança contra incêndio, a gestão de risco refere-se ao controle do 
risco de incêndio e seus efeitos potenciais. 

2. O conceito de risco 
Os incêndios constituem riscos de origem humana, conforme classificação da 

norma NFPA 1600 (NFPA, 2013). 

A norma brasileira NBR ISO 31000, que trata da Gestão de Riscos, define risco 

ser financeiros, de saúde e segurança e ambientais. 

O risco é a probabilidade de um perigo atingir algo ou alguém e sua respectiva 

consequência. A equação (1) pode facilitar esta definição: 

    (1) 

onde:  R é o risco 

 P é a probabilidade 

C é a consequência 
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A fórmula (2) é apresentada por Huang e Xin (2013, p.73), a partir da definição de 

risco de incêndio como sendo o produto da probabilidade de ocorrência de um incêndio e 

a consequência ou a extensão dos danos esperados, decorrentes do incêndio: 

  

    (2) 

 

onde, FR é o risco de incêndio, (vítimas fatais por ano ou perdas por ano); 

Pfi é a probabilidade de ocorrência de incêndio (perdas por ano); 

Cfi é a consequência do incêndio (vítimas fatais ou perdas financeiras); e  

n representa o número total de ocorrências. 

 

Conforme Duarte, Leite e Pontes (1998), o perigo de um incêndio ou explosão está 

associado a possíveis fontes de ignição e ao combustível presente. O risco é a 

probabilidade de ocorrer a ignição ou a probabilidade de uma certa quantidade de 

combustível estar disponível e nos limites de inflamabilidade, ou ainda a probabilidade do 

impacto do calor e dos produtos da combustão em comprometer a estrutura. 

A segurança absoluta é inatingível, segundo afirma Ponte Júnior (2014, p.43), pois 
significaria risco nulo, o que é impossível. A probabilidade pode tender a zero, mas jamais 
será nula. Deste conceito surge a ideia de gerenciamento de risco. 

 

3. Análise de risco de incêndio 
A análise de risco pressupõe o envolvimento das pessoas interessadas no processo 

de gerenciamento de risco que, conforme 
Association (NFPA, 2004), 

podem ser: proprietários de edificações, colaboradores de empresas, equipes de 
emergência, companhias seguradoras, representantes dos órgãos licenciadores, 
comunidade e investidores. 

As seguintes consequências devem ser consideradas numa análise de risco de 
incêndio: 

 perdas humanas; 

 danos ambientais; 

 danos à propriedade; 

 interrupção dos negócios; 

 custos de implementação de programa de controle de riscos; 

 perdas para a imagem; 

 medições (financeiras) 

0
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A Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho do Reino Unido (HSE, 2006) 
estabeleceu, de forma prática, um guia para auxiliar na avaliação dos riscos em geral num 
local de trabalho (Figura 1), de modo qualitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Como avaliar os riscos num local de trabalho  
Fonte: HSE (2003) 

 

-se de ferramentas de 
análise de riscos, identificam potenciais cenários e perigos que podem ocorrer ao longo 

PONTE JUNIOR, 2014). Sistemas de segurança podem ser 
criados para reduzir as consequências catastróficas que os perigos inevitáveis possam 
ocasionar em caso de acidente. 

A identificação dos perigos inclui os cenários potenciais, oriundos de eventos 
naturais (tornados, ciclones, tempestades tropicais, escorregamento de encostas, 
tempestade de raios, enchentes, inundações, incêndios florestais, terremotos, tsunamis, 
etc.), eventos tecnológicos (incêndios, explosões, vazamento de produtos perigosos, 
colapso de estruturas, falta de energia elétrica, problemas de comunicações, acidentes 
radiológicos, por exemplo) ou eventos humanos (terrorismo, sabotagem, greve geral, atos 
incendiários, protestos ou guerra civil). 

A norma brasileira Gestão de Riscos, NBR ISO 31000 de 2009, estabelece que: 

de detalhe, dependendo do risco, da finalidade da análise e 
das informações, dados e recursos disponíveis. Dependendo 
das circunstâncias, a análise pode ser qualitativa, 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009). 

A análise de risco compreende técnicas que devem ser selecionadas para a 
atividade que se pretende avaliar. 

Passo 1: identifique os perigos 

Passo 2: decida quem pode ser 
atingido e como 

Passo 3: avalie os riscos e decida 
sobre as precauções 

Passo 4: registre suas conclusões e 
as implemente 

Passo 5: revise sua avaliação e 
atualize, se necessário 
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4. Técnicas de análise de risco 
As técnicas de análise de risco variam desde as mais simples até as mais 

complexas,  podendo ser do tipo qualitativa (What If, Checklist, Matriz de Riscos, HAZOP 
e Árvore de Causas), semiquantitativa (Análise de Árvore de Evento, Análise de Árvore de 
Falhas, Método de Grétener) ou quantitativa (FUZZY, Monte Carlo, Modos de Falha e 
Estudos de Efeito - FMEA). 

O quadro 1 fornece uma descrição de algumas técnicas de análise de risco. 

Quadro 1: Descrição das principais técnicas de análise de risco 

TÉCNICA DESCRIÇÃO 

Checklist Forma simples de identificação de riscos. Técnica que fornece listagem de 
incertezas típicas que devem ser consideradas. 

What if Sistema para solicitar uma equipe para identificar riscos. Normalmente 
associada a uma técnica de análise e avaliação de riscos. 

Matriz de riscos Permite mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos que podem afetar o 
alcance dos objetivos. 

HAZOP 
Permite o exame detalhado dos parâmetros variáveis de um processo, sendo 
identificados os caminhos pelos quais os equipamentos podem falhar ou serem 
inadequadamente operados. É muito semelhante à FMEA. 

Análise de causa e 
efeito 

Um efeito pode ter uma séria de fatores contributivos, que são agrupados em 
categorias. Os fatores são identificados por meio de brainstorming e 
apresentados em forma de diagrama espinha de peixe. 

Análise preliminar de 
perigos (APP) 

Método simples de análise indutiva, cujo objetivo é identificar os perigos, 
situações e eventos perigosos que podem causar danos para uma determinada 
atividade, instalação ou sistema. 

Análise de árvore de 
eventos 

Utiliza o raciocínio indutivo para traduzir as probabilidades de diferentes eventos 
iniciais em resultados possíveis. 

Análise de árvore de 
falhas 

Técnica que se inicia com o evento indesejado e determina todas as formas em 
que ele poderia ocorrer; os eventos são apresentados graficamente em um 
diagrama de árvore lógica. 

Grétener 

Método criado por Max Grétener, e visava calcular os riscos em construções 
industriais e edificações de grande porte. Foi atualizado desde 1965, e a ABNT 
optou por esse método como base da norma sobre o potencial de riscos de 
incêndios em edificações. Quantifica diversos fatores de um incêndio. 

Delphi 
Meio de combinar as opiniões e especialistas que possam apoiar a fonte e 
influenciar a estimativa de identificação, probabilidade e consequência e 
avaliação de riscos. 

Fuzzy 
Permite gerar uma lista de riscos priorizados para tratamento, com o objetivo de 
melhorar a distribuição e alocação dos recursos escassos disponibilizados para 
tais tratamentos. 

Monte Carlo Técnica matemática computadorizada que possibilita levar em conta o risco em 
análises quantitativas e tomadas de decisão. 

FMEA A análise de modo de falhas e efeitos (FMEA) é uma técnica que identifica os 
modos e os mecanismos de falha e seus efeitos. 

Fonte: Moraes (2013) 

 

As técnicas de análise de risco constituem ferramentas para a identificação e 
avaliação dos riscos, podendo ser aplicadas à gestão de risco de incêndio. 
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5. Avaliação do risco 
Além de identificar os riscos e analisá-los, é relevante conhecer a graduação de 

cada risco a fim de estabelecer uma ordem de prioridades para o tratamento dos riscos. 

O processo de avaliação do risco é descrito por Mannan (2012), de acordo com a 
figura 2. 

  

 
Figura 2: Relação entre investimentos em proteção contra incêndio e prejuízo com sinistros 

Fonte: Cuoghi e Figueiredo (2007, p.13) 
 

Conhecendo-se a frequência de cada não conformidade (Tabela 1) e a respectiva 
consequência (Tabela 2), é possível conhecer o nível que o risco representa e que é 
identificado por meio de uma matriz de risco. 

O conceito de matriz de risco surgiu na década de 1960, como uma técnica de 
segurança de sistemas e foi documentada na norma norte-americana MIL-STD-882D. 

1. Definir o escopo, 
objetivos e critério de risco 

2. Descrever o processo e a 
edificação 

3. Identificar os perigos 4. Identificar os pontos 
vulneráveis 

5. Desenvolver os 
incidentes e as condições 

de origem 

6. Desenvolver cenários 
progressivos 

7. Identificar condições 
mitigadoras.  8. Estimar consequência 

9. Estimar frequência  
10. Estabelecer os riscos e 
comparar com o critério de 

risco 

 

11. Aceitar o sistema ou 
- Modificar o sistema para  

reduzir o risco ou 
- Abandonar o projeto 
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Este modelo foi trazido para a área de Gerenciamento de Risco e é aplicado até os dias 
atuais. 

A Figura 3 
 

A matriz de risco fornece uma abordagem quantitativa sobre os riscos, desde os 
perigos improváveis com consequências negligenciáveis, que representam um risco baixo 
até os perigos com alta frequência e graves consequências, que representam o risco alto. 

Assim, a matriz de riscos possibilita identificar os casos que merecem maior atenção 
e permite priorizar as ações. 

Verificou-se que o trabalho de Scabbia (2004) apresenta uma matriz de riscos, cujas 
consequências são relacionadas com o número e tipo de vítimas. Portanto, trata-se de um 
modelo que tem similaridade em termos de consequência para a avaliação dos riscos 
relacionados com as falhas dos sistemas de proteção contra incêndio. 

A matriz de risco pode, portanto, auxiliar o trabalho de análise de risco de incêndio, 
na medida em que ela cruza os dados de frequência com os dados de consequência de 
um incêndio. 

 

Tabela 1: Nível de probabilidade 

Probabilidade Descrição 

Frequente Provável de ocorre frequentemente (p>0,1) 

Provável Ocorrerá várias vezes ao longo da vida útil do sistema (p>0,001) 

Ocasional Improvável ocorrer durante a operação do sistema (p> 10-6) 

Remoto Tão improvável que se pode assumir que este perigo não ocorrerá (p< 10-6) 

Improvável Provavelmente a ocorrência se aproxima de zero (p ~ 0) 

Fonte: NFPA (2004) 
 

Tabela 2: Nível de severidade (consequência) 

Severidade Descrição 

Desprezível 
O impacto de perdas é tão pequeno que não tem efeitos imperceptíveis na 
infraestrutura ou operações 

Pequena 
As perdas têm impacto na infraestrutura. Pode ser necessário suspender as 
operações por pouco tempo. Alguns investimentos podem ser necessários 
para restabelecer as operações. Pode causar danos pessoais menores.  

Crítica 
As perdas têm alto impacto na infraestrutura. Pode suspender as operações. 
Investimentos significativos podem ser necessários para reestabelecer todas 
as operações. Pode causar vítimas feridas e possivelmente um óbito. 

Catastrófica 
Produz mortes ou múltiplas vítimas fatais ou feridas ou o impacto nas 
operações pode ser desastroso, resultando em parada por longo período. A 
infraestrutura precisa ser parada logo após a ocorrência do incêndio. 

Fonte: NFPA (2004) 
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Figura 3: Matriz de risco, conforme a norma NFPA 551 
Fonte: NFPA (2004) 

 

6. Gestão de risco de incêndio 

para  

O processo de gestão de riscos tem como objetivo: 

-se 
o envolvimento do imprevisível, do imponderável e do subjetivo 
na ocorrência dos acidentes, seja por influência de forças 
naturais, falhas de projeto, falhas de equipamento, falhas de 
operação, falhas de gestão ou qualquer tipo de erro humano. 
(PONTE JUNIOR, 2014). 

Segundo Lees, o gerenciamento de risco é definido com

identificar e avaliar os riscos, estabelecer metas, criar e operar sistemas para o seu 

 

O processo de gerenciamento de risco é composto pelas etapas indicadas na 

figura 4. 

Executar a gestão de riscos constitui um processo que tem início com um plano de 
comunicação e consulta na busca da identificação dos riscos. 

Dependendo da complexidade da edificação, o processo deve contar com 
profissionais de diferentes setores. Requer visão multidisciplinar de acidentes, conforme 
assegura Ponte Júnior (2014) e pode envolver colaboradores das áreas de: projeto, 
operações, segurança do trabalho, infraestrutura predial e industrial (facilities services) e 
logística. 
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Figura 4: Processo de gestão de riscos 

Fonte: ABNT (2009) 
 

A identificação dos perigos e dos cenários prospectivos que envolvam a ocorrência 
de um incêndio ou explosão é fundamental para que se possa evitar os acidentes. 

Na saída do macroprocesso de gerenciamento de risco (Figura 4), as cinco etapas 
descritas propiciam condições para o monitoramento e análise dos riscos de acordo com 
ABNT (2009). No caso da gestão de riscos de incêndio, o monitoramento está vinculado à 
manutenção predial dos sistemas de proteção contra incêndio, treinamento das equipes, 
exercícios simulados, etc. 

Conforme assegura Armani (2016), a gestão de risco de incêndio aplica os mesmos 
conceitos já descritos, mas com o foco nos eventos relacionados com os incêndios, 
vazamentos de gases e produtos perigosos inflamáveis, explosões, sobreaquecimento de 
máquinas e instalações elétricas, dentre outros riscos. 

2014, tradução nossa). Portanto, a avaliação dos riscos de incêndio deve identificar os 
perigos, quantificar os riscos e propor medidas que tornem os riscos menores e sob 
controle. 

Ainda de acordo com Luo e Sun (2014), os objetivos do gerenciamento de risco de 
incêndio são: 

 identificar os riscos de incêndio; 

 reduzir o risco, tanto o quanto for viável, e 

 decidir quais as proteções contra incêndio e o plano de gerenciamento. 

2. Identificação do risco 
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5. Tratamento do risco 
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Neste contexto, segundo Duarte, Leite e Pontes (1998), é necessário considerar 
algumas questões: o que está em risco, o que é possível proteger no processo e o que é 
um risco aceitável. 

Os mesmos autores também alertam para a necessidade de identificação dos 
perigos, dos cenários de possíveis acidentes e da determinação do que poderá estar em 
risco como fatores essenciais para que os acidentes sejam evitados. 

As edificações mais complexas, tais como: aeroportos, estações metroviárias, hotéis, 
hospitais, shopping centers, escritórios em prédios elevados, dentre outras ocupações, 
necessitam de um sistema de gestão de segurança contra incêndio, devendo possuir três 
enfoques: o gerenciamento da equipe, os procedimentos de emergência e o plano de 
manutenção, conforme Wong e Xie (2014). 

O gerenciamento de risco também possibilita analisar um ponto adequado de 
investimento em medidas de segurança contra incêndio (Figura 5), compatível com os 
custos de um eventual sinistro, ao longo da vida útil de uma edificação, conforme 
apontam Cuoghi e Figueiredo (2007, p.13). 

Quanto maior for o tempo de uso, maior é a probabilidade de sua deterioração e 
maior é a probabilidade um incêndio. Por esta razão, deve-se investir na manutenção das 
medidas de proteção contra incêndio. 

Neste sentido Landi (1984) afirma que é necessário limitar as consequências de um 
determinado risco dentro de um custo específico, baseando-se fundamentalmente na 
comparação entre o investimento que se deve fazer para um determinado nível de 
proteção ao fogo e as perdas em caso de incêndio na edificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Relação entre investimentos em proteção contra incêndio e prejuízo com sinistros 
Fonte: Cuoghi e Figueiredo (2007, p.13) 

 

Os custos não devem ser restritos aos bens materiais, pois se deve levar em conta 
principalmente as perdas de vidas. Portanto, é necessário também considerar quais 
medidas de proteção contra incêndio possuem maior relação com a proteção da vida dos 
usuários da edificação. Sistemas de proteção contra incêndio, tais como detecção de 
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incêndio, saídas de emergência, controle de fumaça e chuveiros automáticos precisam 
ser sempre considerados nesta curva de investimentos, independentemente das 
exigências legais locais, pois o custo devido a perdas humanas é muito elevado. 

O gerenciamento de risco de incêndio possui interface com a manutenção dos 
sistemas de proteção contra incêndio, na medida em que uma eventual falha de um 
sistema, em parte ou em sua totalidade, interfere diretamente no controle dos riscos 
estabelecidos. 

O monitoramento e análise crítica, previstos no processo de gestão de riscos da 
NBR 31000 (ABNT, 2009) pode incluir o monitoramento dos sistemas de proteção contra 
incêndio. 

 

7. A gestão de riscos de incêndio e os projetos baseados em desempenho 
Os riscos de incêndio a que a sociedade está sujeita são em grande parte 

abrangidos por regulamentos e dependem de como eles são efetivamente implementados 
e aplicados. 

A fim de serem eficazes, é necessário que os regulamentos estabeleçam de forma 
clara os objetivos e a forma apropriada de fiscalização. 

De acordo com Meacham (2001), as perdas decorrentes de incêndios e de eventos 
naturais, os avanços tecnológicos, o lobby da indústria, o receio da responsabilização e 
as preocupações com segurança, saúde e meio ambiente, tem levado os regulamentos e 
serem expandidos de algumas dezenas a milhares de páginas na atualidade. 

Os regulamentos prescritivos parecem funcionar bem para alguns riscos, mas são 
falhos para determinadas ocupações e faltam mecanismos para balancear as várias 
fontes de riscos potenciais. 

Apesar dos recentes trabalhos de desenvolvimento de regulamentos de segurança 
contra incêndio baseados em desempenho, segundo Meacham (2000), e do esforço de 
alguns países em incluírem os conceitos de risco em suas legislações, a questão acima 
permanece em diversos países.  

É o que ocorre em diversos estados brasileiros, onde os regulamentos de segurança 
contra incêndio em edificações, de modo geral, são prescritivos e não prevêem a adoção 
de soluções por meio do estudo dos riscos. 

Em geral, continuam sem respostas as seguintes questões: 

a) O nível adequado de segurança (ou de risco) que possa ser regulamentado; 

b) A expectativa relativa ao conceito de risco aceitável; e 

c) As bases para avaliar os níveis aceitáveis de desempenho de segurança contra 
incêndio e de riscos. 

De acordo com Pannoni e Silva (2008), quando se desenvolve um projeto com base 
na Engenharia de Segurança de Incêndio, um conjunto de soluções é feito sob medida 
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para os riscos e objetivos previamente especificados. São projetos, cujo custo pode ser 
minimizado sem a redução da segurança e exige um grupo técnico altamente qualificado. 

Uma vez que um regulamento é uma abordagem de como gerenciar um problema 
de risco, a aceitabilidade de um risco depende da aceitabilidade do regulamento e, 
também, da forma como este regulamento foi desenvolvido. 

As três formas mais comuns para um processo de tomada de decisão, que podem 
ser usadas para riscos aceitáveis, são: 

a) Identificar e manter os parâmetros bem-sucedidos, que tenham sido aplicados ao 
longo do tempo; 

b) Avaliação por meio de um expert reconhecido no campo da segurança contra 
incêndio. Não é um método primário para o desenvolvimento de um regulamento; 
e 

c) Análise formal, que engloba uma grande quantidade de ferramentas para o 
processo de tomada de decisão, incluindo análise de decisão e análise de custo-
benefício. 

 

De acordo com Fischhoff et al (1981), independente do processo de tomada de 
decisão, cinco pontos cruciais para a resolução dos problemas de risco aceitável, são: a 
incerteza sobre a melhor forma de definir o problema, a dificuldade em avaliar os fatos, a 
dificuldade em avaliar os valores relevantes, a incerteza sobre o elemento humano no 
processo de decisão e a dificuldade em avaliar a qualidade da decisão tomada. 

A caracterização do risco pode ser descrita como o resultado de uma avaliação do 
risco. 

O sucesso da caracterização do risco depende muito da análise sistemática que é 
apropriada para o problema, que responda às necessidades das partes afetadas ou 
interessadas, e que trate as incertezas de forma compreensiva.  

Também é muito importante que o processo tenha uma ampla participação ou a 
representação por meio de especialistas de em áreas adequadas das Ciências e da 
Engenharia. Se todas as pessoas necessárias não forem envolvidas, isto pode afetar a 
caraterização do risco, na avaliação correta e na aceitação dos resultados ao final do 
processo. 

Após identificar as partes envolvidas e o problema em si, o próximo passo é o 
diagnóstico do risco. De acordo com Stern e Fineberg (1996), oito etapas devem ser 
observadas: 

1. Fazer o diagnóstico do tipo de risco e o nível de conhecimento; 

2. Descrever os aspectos legais; 

3. Descrever o objetivo da decisão sobre o risco; 

4. Descrever as partes afetadas e as prováveis reações; 
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5. Estimar os recursos e tempo necessários; 

6. Planejar as necessidades organizacionais; 

7. Desenvolver o processo preliminar; e 

8. Resumir e discutir o diagnóstico na organização. 

Além disso, a fim de obter a participação correta e a descrição precisa do risco, um 
dos fatores mais importantes na caracterização do risco é assegurar que informações 
técnicas e científicas deem suporte na decisão. 

Esta função encontra-se na primeira etapa do diagnóstico (tipo de risco e nível de 
conhecimento). Stern e Fineberg (1996), afirmam que as seguintes perguntas devem ser 
respondidas, a respeito dos riscos: 

 Quem está exposto? 

 Quais grupos estão expostos? 

 Qual é o risco apresentado? 

 Qual é a natureza do perigo? 

 Quais características do perigo devem afetar a avaliação sobre o risco? 

 Onde está o risco? 

 Onde e como os riscos se sobrepõem? 

 O quanto adequadas são as bases de dados sobre os riscos? 

 Qual o consenso existente sobre como analisar os riscos? 

 Qual o consenso sobre a estimativa do risco? 

 Qual o consenso entre as partes sobre a natureza do risco? 

 Há alguma falta de informação que seja importante para a decisão? 

O processo de caraterização do risco descrito acima, conforme Meacham (2000) tem 
sido aplicado no desenvolvimento dos códigos baseados em desempenho nos Estados 
Unidos e os resultados são positivos, uma vez que os stakeholders compreendem melhor 
as exigências de proteção contra incêndio e os desenvolvedores de legislação tem mais 
confiança em estabelecer níveis de risco aceitáveis. 

8. Conclusão 
A análise de risco é uma das ferramentas que podem auxiliar na busca por soluções 

para projetos complexos e na manutenção de um nível de segurança contra incêndio, que 
seja adequado às condições de projeto e de operação da edificação. 

Trata-se de algo ainda pouco empregado nos regulamentos de segurança contra 
incêndio dos estados brasileiros, mas que se apresenta como um recurso para a 
verificação das condições efetivas das medidas de proteção contra incêndio. 
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A gestão da segurança contra incêndio deve possibilitar um conjunto de medidas 
preventivas, devidamente organizadas, de forma tal que os sistemas projetados e 
instalados possam dificultar a ocorrência de um incêndio e, na sua eventual ocorrência, 
que os sistemas permitam que o alarme precoce, o abandono seguro da edificação, a 
supressão de incêndio e o reestabelecimento do funcionamento do edifício. 

A gestão de risco de incêndio possibilita a análise permanente das condições de 
segurança contra incêndio, diferente do conceito de que basta uma edificação possuir o 
licenciamento em dia para que esteja segura. Esta é uma ideia errônea, afinal o 
licenciamento apenas indica que, num determinado momento, devem ter sido verificadas 
e aprovadas as medidas de segurança contra incêndio. 

Outro aspecto importante é que a evolução da segurança contra incêndio no Brasil 
está vinculada a diversas ações, dentre as quais está o desafio de pode-se mencionar a 
adoção de códigos baseados em desempenho, além dos conhecidos códigos prescritivos. 

Para tanto, os conceitos de risco, técnicas para análise de risco, avaliação de risco e 
processo de gestão de risco de incêndio são itens que devem nortear a evolução dos 
tipos de regulamentos de segurança contra incêndio no Brasil. 
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RESUMO 

 
O objetivo deste capítulo é apresentar comentários acerca do seguro e do ressegu-

ro para o risco incêndio no Brasil, mostrando o processo de decisão da transferência do 
risco para seguradora, apresentando o Sistema Nacional de Seguros Privados, breve his-
tória do seguro e do resseguro (em geral e no Brasil), tratando a evolução do seguro in-
cêndio no país desde a criação da Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil (TSIB) até o pre-
sente momento, comentando a atuação do mercado de seguro e resseguro na melhoria 
da segurança contra incêndio.   

 
Palavras-chave: Risco. Incêndio. Seguro. Resseguro. Reflexões. Segurança.  

 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this chapter is to present comments about insurance and reinsurance for 
fire risk in Brazil, showing the decision process of transferring risk to insurer, presenting 
the National System of Private Insurance, a brief story of insurance and reinsurance (in 
general and in Brazil), dealing with the evolution of fire insurance in the country since the 

on improving the performance of the insurance and reinsurance market in fire safety. 
 
Keywords: Risk. Fire. Insurance. Reinsurance. Reflections. Safety. 
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1. Introdução: 
O objetivo deste capítulo é apresentar comentários acerca do seguro e do resseguro para 

o risco incêndio no Brasil. Tendo em vista que as definições, características, história e dados ge-
rais sobre esse tema são tratados em diversos materiais elaborados por professores da Escola 
Nacional de Seguros e nos site  bem 
como já foi abordado no excelente texto e da 1ª edição desse livro, 
de autoria do Sérgio Duarte Cruz e do Sérgio de Oliveira Soares, que naturalmente são nossas 
referências, muitas das informações presentes nessas obras, serão repetidas ou serão base para 
este trabalho. 

Iniciaremos abordando a questão do risco e seu gerenciamento, a transferência de riscos 
através da contratação de seguro, haja vista que o risco incêndio é um dos principais riscos que 
são transferidos. Depois, vamos tratar dos riscos seguráveis, do seguro e do resseguro e quais 
são os componentes do Sistema Nacional de Seguros Privados. Dando sequência, será apresen-
tada uma breve história do seguro e do resseguro (em geral e especificamente no Brasil), entra-
remos no seguro incêndio propriamente dito e sua evolução no Brasil, desde a criação da Tarifa 
de Seguro Incêndio do Brasil (TSIB) até os dias de hoje, quando sua contratação é realizada atra-
vés de diversos produtos massificados (nos casos de valores menores e/ou de riscos mais sim-
ples) ou corporativos (nos casos de valores maiores e/ou de riscos complexos). Comentaremos a 
questão da segurança contra incêndio e como o mercado de seguro e resseguro podem ajudar na 
melhoria dessa segurança e, por último, as considerações finais.       

2. Riscos: 
Todos estão expostos a riscos, uns mais, outros menos. Há sempre algo que pode aconte-

cer e causar perdas a qualquer um, sejam pessoas físicas ou jurídicas, empresas públicas ou pri-
vadas, autarquias ou organizações não governamentais, fundações ou bancos, enfim todos preci-
sam gerir os riscos a que estão expostos. 

Simplificadamente, para gerir os riscos precisamos primeiro conhecer quais são os riscos a 
que estamos expostos (percepção dos riscos), esta é a etapa da identificação dos riscos. Depois 
disso, analisar e avaliar os riscos e concluir indicando quais serão as ações que serão tomadas 
(respostas aos riscos). 

A etapa da identificação dos riscos é aquela na qual se objetiva tomar conhecimento das 
fontes de riscos, áreas de impactos, causas e consequências, ou seja, fazer uma lista completa de 
todos os riscos que podem ocorrer e trazer prejuízos (possibilidade de ocorrência que gera prejuí-
zos). 

A partir da percepção de quais são os riscos, a etapa seguinte é analisar esses riscos, de-
talhar os riscos identificados, quais são as suas reais probabilidades de ocorrência, quais os fato-
res presentes e se há impactos efetivamente (o que deve ocorrer se o risco se configurar de fato). 

A avaliação dos riscos vem em conjunto com a análise, pois com a análise das probabili-
dades de ocorrência e seus impactos, naturalmente, são verificadas quais são as perdas resultan-
tes, ou qual é o potencial de perdas daquele risco. 

Após conhecer os riscos, analisá-los e avaliá-los, temos que decidir o que faremos, quais 
são as ações para tratar esses riscos. Nessa etapa, são feitos os planos de ação que devem ser 
implementados para tentar eliminá-los (é o ideal, ou seja, não ter mais a probabilidade de ocor-
rência do risco; interferir na forma de atuar para eliminar o risco, contudo muitas vezes não con-
seguimos eliminá-lo), prevenir (ações que reduzam o risco de ocorrência ao menor nível possível, 
não só a probabilidade, mas até suas consequências) ou mitigar os riscos (além de evitar que o 
risco ocorra, mapear quais são as ações que devem ser implementadas para reduzir a extensão 
dos seus danos). 

Mesmo com todas as ações tomadas, devemos entender que precisamos estar prontos pa-
ra finan  se 
o risco se configurar. Utilizamos técnicas de financiamento, por meio de retenção financeira das 
perdas (há riscos que não conseguimos transferir ou mesmo há aqueles nos quais as perdas são 
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pequenas e podem ser assumidas) ou transferência de riscos (são transferidos os riscos que não 
se consegue reter, o que gera custos, pois é preciso remunerar quem está aceitando a transferên-
cia do risco). A transferência de riscos é feita por meio de instrumentos financeiros que exigem 
investimentos e por seguros (o mais comum), se houver viabilidade econômica. 

3. Riscos Seguráveis: 
Para o risco ser transferido para uma Seguradora é necessário que sua transferência seja 

viável economicamente e, obviamente, que uma Seguradora o aceite, além disso, é necessário 
que tenha algumas características (principais), quais sejam: 

 Ser possível: Para que haja possibilidade de fazer o seguro, o risco deve existir, ou seja, 
deve haver um evento indesejável que possa acontecer (probabilidade de ocorrência); 

 Ser futuro: O evento deve ser possível de ocorrer no futuro. Não se concebe que a ocor-
rência tenha sido no presente ou no passado, porque, nesses casos, já é um fato ocorrido, não 
uma probabilidade de ocorrer. Eventos já ocorridos até o momento da realização do contrato não 
podem ser admitidos como riscos e, portanto, não são seguráveis; 

 Ser incerto: O evento deve ser aleatório, não ter conhecimento prévio de quando poderá 
ocorrer e / ou se efetivamente ocorrerá; 

 Independer da vontade das partes contratantes: O risco deve ocorrer de forma súbita 
e imprevista, ou seja, acidental, e não intencional, sem que as partes interfiram; 

 Ser oneroso ou resultar de sua ocorrência prejuízo econômico: É necessário que o 
contratante tenha algum interesse segurável, ou seja, a ocorrência do risco deve gerar uma perda 
econômica para o segurado; e 

 Ser mensurável: É necessário que se possa medir as perdas, os valores envolvidos, ce-
nários de perdas possíveis e a probabilidade de ocorrência. Se o risco não puder ser medido, não 
será possível estabelecer o prêmio adequado a ser cobrado para a sua transferência. 

4. Seguro e resseguro: 
O Contrato de Seguro é aquele pelo qual o segurado transfere para uma seguradora, me-

diante o pagamento de uma remuneração (prêmio), o risco das perdas que ele pode sofrer em 
consequência da ocorrência de determinados eventos e a seguradora compromete-se a indenizar 
estas perdas, de acordo com as condições pactuadas. 

O contrato de seguro tem como principal característica o seu caráter aleatório. A prestação 
a cargo do segurador, que consiste no pagamento da indenização, depende de fato futuro e incer-
to, quer quanto à sua ocorrência, quer quanto à época do evento. 

Os principais instrumentos do contrato de seguro são: 

proposta: é a manifestação da vontade do segurado de transferir o risco para a segura-
dora; 

apólice: é o contrato propriamente dito (emitido a partir da proposta), incluindo todas as 
condições e cláusulas pactuadas;  

endosso: é o documento que atualiza o contrato de seguro, quando é necessário fazer 
alguma alteração; e 

averbação: é utilizada em seguros específicos. O segurado utiliza este instrumento para 
fazer declarações sobre bens e verbas a garantir na apólice. 

O contrato de seguro possui as seguintes caraterísticas essenciais: 

Mutualismo: é a técnica que utiliza a repartição do prejuízo de alguns pelo total de parti-
cipantes do grupo. Todos contribuem para que todos estejam protegidos; 

Incerteza: há a possibilidade de ocorrência do evento, mas não se sabe se irá ocorrer e / 
ou quando irá ocorrer; e 
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Previdência: está relacionada a prevenção, busca de proteção para acontecimentos futu-
ros. 

Há os seguros sociais, que são operados pelo Estado (acidente do trabalho, previdência 
social, dentre outros) e os seguros privados, que são operados pelas seguradoras privadas (au-
tomóvel, transportes, garantia, rurais, patrimoniais, riscos de petróleo, dentre outros). 

Nos seguros privados, especialmente nos casos de valores segurados muito elevados, são 
aplicadas as técnicas de pulverização dos riscos, por meio do cosseguro e do resseguro. 

Cosseguro é a operação realizada quando o mesmo seguro é realizado por duas ou mais 
Seguradoras, ou seja, o seguro é dividido em partes, cada seguradora assume uma parte, por 
exemplo: duas seguradoras garantirão um risco com 50% de participação cada. Desse modo, as 
responsabilidades, prêmios e indenizações, etc. serão distribuídos proporcionalmente às partici-
pações que elas assumiram na apólice. Se o prêmio for de R$ 100.000,00, cada uma receberá R$ 
50.000,00, bem como, se houver uma indenização de R$ 2.000.000,00, cada seguradora pagará 
50% do valor indenizado, ou seja, R$ 1.000.000,00.  

O resseguro é o seguro da seguradora, ou seja, da mesma forma que o segurado transfere 
o seu risco para a seguradora, em alguns riscos, especialmente quando os valores forem muito 
elevados ou de riscos muito complexos, a seguradora transfere parte do risco para o ressegura-
dor.  

O ressegurador, também, nos casos nos quais não consiga assumir sozinho a responsabi-
lidade ressegurada das seguradoras, transfere, para outros resseguradores ou seguradoras, parte 
da responsabilidade assumida. Esta operação é denominada retrocessão. A Resolução CNSP 
168/2007, permite que a retrocessão seja feita para seguradoras ou resseguradoras, sejam elas 
nacionais ou internacionais.  

A ideia da pulverização dos riscos é dar maior segurança nas operações, ou seja, 
que cada segurador ou ressegurador assumam apenas as responsabilidades no limite de 
suas capacidades financeiras, pois caso ocorra uma grande perda garantida por esses 
contratos, todos tenham condições de arcar com suas cotas de participação.  

Os resseguradores prestam serviços à seguradora na subscrição de riscos (é outra função 
do resseguro), haja vista a experiência que os resseguradores acumulam com a participação em 
diversos outros negócios realizados no mercado. A expertise dos resseguradores é fundamental 
para as seguradoras que possuem pouca experiência ou que desejam entrar em um novo merca-
do ou em nova linha de negócios. Os resseguradores podem ajudar na elaboração de novos pro-
dutos (em uma parceria com a seguradora, inclusive assumindo parte das responsabilidades para 
viabilizar o início das operações), enfim prestar todo o suporte técnico e financeiro às segurado-
ras.  

A contratação do resseguro ou da retrocessão poderá ser feita diretamente pela cedente 
ou retrocedente com os resseguradores, bem como, especialmente nos casos mais complexos, 
utilizando-se a intermediação de uma empresa especializada, conhecido como broker (corretor de 
resseguro).  

5. Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP): 
O Sistema Nacional de Seguros Privados, instituído pelo Decreto-Lei nº 73, de 1966, e al-

terado por legislações posteriores, tem a seguinte composição: 

5.1. CNSP  Conselho Nacional de Seguros Privados: 
É um órgão governamental encarregado da fixação das diretrizes e normas da política de 

seguros privados no Brasil. O CNSP é um colegiado composto pelos seguintes membros: Ministro 
da Fazenda (presidente), Superintendente da Susep e representantes do Ministério da Justiça, do 
Ministério da Previdência e Assistência Social, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM). 

Dentre as funções do CNSP estão: regular a constituição, organização, funcionamento e 
fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao SNSP, bem como a aplicação das pe-
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nalidades previstas; fixar as características gerais dos contratos de seguro, previdência privada 
aberta, capitalização e resseguro; estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro; 
prescrever os critérios de constituição das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, Entidades 
de Previdência Privada Aberta e Resseguradores, com fixação dos limites legais e técnicos das 
respectivas operações e disciplinar a corretagem de seguros e a profissão de corretor. 

5.2. Superintendência de Seguros Privados  SUSEP: 
A Susep é a autarquia federal responsável pela regulação e fiscalização dos mercados de 

seguros (exceto seguro saúde) e resseguros, previdência privada e capitalização. A Susep deve 
implementar as políticas estabelecidas pelo CNSP e supervisionar a indústria de seguros e resse-
guros, analisar pedidos de autorização para operação, reorganização, funcionamento, fusão, 
transferência de titularidade e alterações ao estatuto social de seguradoras e resseguradoras lo-
cais, opinar sobre tais pedidos de autorização, criar regulamentos relativos a operações envolven-
do seguros, nos termos das políticas do CNSP. A Susep ainda analisa e aprova os termos e con-
dições dos diversos produtos, coberturas especiais e métodos de operação que devem ser utiliza-
dos pelas seguradoras, e aprova os limites operacionais das seguradoras e resseguradoras. Deve 
ainda zelar pela defesa dos interesses dos consumidores, esclarecer as dúvidas dos mesmos e 
receber e encaminhar as suas reclamações. 

5.3. Resseguradores: 
A abertura do mercado brasileiro de resseguros teve início em 15 de janeiro de 2007, com 

a publicação da lei complementar 126, que foi regulamentada pela Resolução CNSP 168/2007, de 
17.12.2007, promovendo grandes transformações e, de imediato, atraiu dezenas de players inter-
nacionais para o mercado brasileiro. 

De acordo com as normas acima citadas, há 3 categorias de resseguradores: os locais 
(empresas brasileiras, que podem ter capital externo), os admitidos e os eventuais (empresas es-
trangeiras). Iremos tratar dessa diferenciação mais adiante. 

Os resseguradores estão organizados na Associação Brasileira das Empresas de Resse-
guros  ABER, associação civil sem fins lucrativos, congrega e representa as empresas do ramo 
de resseguros que atuam no Brasil. 

5.4. Sociedades autorizadas a operar em seguros privados: 
São entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas, especializadas em segu-

ros em geral, previdência e capitalização. As seguradoras precisam de aprovação governamental 
para operar, bem como aprovação específica da Susep para cada um de seus produtos. No caso 
das seguradoras de saúde, a autorização cabe à Agência Nacional de Saúde (ANS). As segurado-
ras devem manter provisões, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo CNSP / Susep. 

As sociedades seguradoras estão organizadas na Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), 
criada em agosto de 2008.  

A entidade também reúne a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), a Federa-
ção Nacional de Previdência e Vida (FenaPrevi), a Federação Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde) e a Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), conforme as grandes linhas 
demarcatórias do mercado. 

5.5. Corretores habilitados: 

5.5.1. Corretores de seguros 
São pessoas físicas ou jurídicas legalmente autorizadas a intermediar contratos de segu-

ros, ou seja, angariar e promover contratos de seguros entre as sociedades seguradoras e os se-
gurados, sendo remunerados por meio de comissão (porcentagem) sobre o valor do prêmio pago 
pelo segurado. 

A profissão foi regulamentada pela Lei nº 4.594, de 29/12/64, e seu exercício depende de 
prévia obtenção de título de habilitação concedido pela Superintendência de Seguros Privados 
(Susep). 
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Os corretores de seguros são organizados em sindicatos estaduais afiliados à Federação 
Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência 
Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros  Fenacor, esta fundada em 
25.10.1968. 

5.5.2. Corretoras de resseguros (Brokers) 
Com a abertura do mercado de resseguros e a chegada ao país de novas resseguradoras, 

vieram para o Brasil novas corretoras de resseguro, também chamada de broker (algumas já es-
tavam no Brasil há algum tempo, mas faziam apenas as retrocessões para o IRB). O broker é a 
pessoa jurídica legalmente constituída no país autorizada a intermediar operações de resseguro e 
sujeita à legislação especifica. A constituição e o funcionamento da corretora de resseguro de-
pendem de autorização da Superintendência de Seguros Privados  Susep. 

As corretoras de resseguro estão organizadas na Associação Brasileira de Corretores de 
Resseguro  ABECOR-Re, que foi criada em 04.10.2005, um pouco antes da abertura do merca-
do de resseguros. 

6. Alguns fatos que marcaram a história do seguro e do resseguro: 
A história do seguro remonta a séculos antes de Cristo, quando as caravanas atravessa-

vam os desertos do Oriente para comercializar camelos. Os cameleiros da Babilônia, preocupados 
com as constantes perdas nas caravanas, instituíram, mediante um acordo, uma forma mutualista 
de amparar um companheiro prejudicado: se um deles perdesse um animal durante uma das ca-
ravanas, fosse por morte ou desaparecimento, receberia outro, pago por todos os demais camelei-
ros. 

No ramo da navegação, também foi adotado o princípio de seguro entre os fenícios, cujos 
barcos navegavam através dos mares Egeu e Mediterrâneo. Existia, entre os navegadores, um 
acordo que garantia a quem perdesse um navio a construção de outro, pago pelos demais partici-
pantes da mesma viagem. 

O seguro e o resseguro tiveram origem na mesma época. O primeiro contrato de seguro 
nos moldes atuais foi firmado em 1347, em Gênova, com a emissão da primeira apólice. Era um 
contrato de seguro de transporte marítimo. Daí em diante, o seguro foi ainda mais impulsionado 
pelas Grandes Navegações do século XVI, pela Revolução Industrial e pelo desenvolvimento da 
teoria das probabilidades associada à estatística. 

Os grandes incêndios ocorridos em Londres e Berlim, no século XVII, foram a causa do 
desenvolvimento das operações do seguro incêndio pelas companhias que já operavam na época 
e por outras que foram criadas na ocasião.  

No Brasil, até 1808, as operações de seguros eram realizadas, exclusivamente, pelas a-
gências das companhias estrangeiras, principalmente as inglesas, devidamente instaladas no ter-
ritório nacional. Por aqui, o seguro também se desenvolveu a partir das grandes navegações, ten-
do como marco a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, por D. João VI, em 1808. A 
primeira sociedade de seguros a funcionar no país, na Bahia, -

e tinha por objetivo operar no seguro marítimo. 

Com o advento da Lei n° 556, de 1850 (Código Comercial Brasileiro), houve o aparecimen-
to de inúmeras seguradoras, que passaram a operar não só com o seguro marítimo, expressa-
mente previsto na legislação, mas também com o seguro terrestre e o seguro de vida, este proibi-
do antes por razões religiosas. 

Por volta de 1862, surgem as primeiras sucursais de seguradoras sediadas no exterior. 
Ocorre que tais empresas transferiam os prêmios arrecadados para suas matrizes, provocando a 
indesejável evasão de divisas. Assim, visando proteger os interesses econômicos do país, foi 
promulgada, em 1895, a Lei n° 294, determinando que suas reservas técnicas fossem constituí-
das e tivessem seus recursos aplicados no Brasil, para fazer frente aos riscos aqui assumidos. 

amento 
ntes ou que vies-

sem a se organizar no território nacional. Este r erintendência Geral de 
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ntrou todas as questões 
atinentes à fiscalização de seguros, antes distribuídas entre diferentes órgãos. 

Em 1916, foi sancionada a Lei n° 

pelo Código Comercial passaram a compor, em conjunto, o que se chama Direito Privado do Se-
guro. Esses preceitos fixaram os princípios essenciais do contrato e disciplinaram os direitos e 
obrigações das partes, de modo a evitar e dirimir conflitos entre os interessados. Foram esses 
princípios fundamentais que garantiram o desenvolvimento da instituição do seguro. 

de Nacio Em 1939, com a criação do Instituto de Resseguros do Brasil 
(IRB), através do Decreto-Lei n° 1.186, as sociedades seguradoras ficaram obrigadas a ressegu-
rar no IRB as responsabilidades que excedessem sua capacidade de retenção. 

A criação do IRB permitiu a defesa dos interesses nacionais, pois além das dificuldades fi-
nanceiras das seguradoras brasileiras, havia o interesse nacionalista de Getúlio Vargas em prol 
da expansão do mercado local. O IRB disciplinou as condições técnicas para o mercado segura-
dor brasileiro, que pode desenvolver-se com segurança. 

Em 1966, com a edição do Decreto-Lei nº 73, o governo instituiu o Sistema Nacional de 
Seguros Privados, criando o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a Superintendên-
cia de Seguros Privados (Susep). 

6.1. Abertura do mercado de seguros e resseguros no Brasil 
Diante das dificuldades enfrentadas pelo setor de seguros na década de 1980, e impulsio-

nado pela nova constituição de 1988, numa ação conjunta do IRB, SUSEP e Secretaria de Política 
Econômica, além da Fenaseg, foi lançado um Plano Diretor do Sistema de Seguros, Capitalização 
e Previdência Complementar. Esse documento reafirmava a importância da desregulamentação 
do setor, e apresentava propostas de modernização da atividade seguradora: política de liberação 
de tarifas, controle de solvência das empresas, abertura do setor ao capital estrangeiro, redefini-
ção do papel do corretor, reestruturação do IRB com a gradual redução do monopólio do ressegu-
ro até sua final extinção, retorno do seguro de acidente de trabalho ao setor privado, e regulamen-
tação de novas modalidades de seguros, como a de crédito agrícola e de crédito à exportação. 

 Repercutindo esse momento, no ano de 1996, foi liberada a entrada de empresas estran-
geiras no mercado segurador brasileiro (pela decisão que considerou inconstitucional a resolução 
14/1986, que impedia que o capital estrangeiro participasse com mais de 50% do capital ou um 
terço das ações de seguradora brasileira), e houve a alteração do item II do artigo 192 da consti-
tuição federal, promovida pela emenda constitucional nº 13, que preparou o ambiente para a que-
bra do monopólio de resseguro do IRB. 

Em 1997, por meio de uma medida provisória promulgada pelo governo do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, o Instituto de Resseguros do Brasil foi transformado numa sociedade 
por ações, alterando sua razão social para IRB-Brasil Resseguros S.A. Neste mesmo ano, o IRB 

por meio de um decreto promulgado pela 
Presidência da República. 

A abertura do mercado de resseguros seria realizada no ano 2000, entretanto, faltando 
poucos dias para o leilão da privatização do IRB, todo o processo foi impedido por uma ação dire-
ta de inconstitucionalidade (ADIN) impetrada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), frustrando al-
guns dos maiores resseguradores do mundo que haviam se preparado para comprar o IRB (o 
preço mínimo, definido pelo governo na época, estava muito atraente para os potenciais compra-
dores).  

Em 15 de janeiro de 2007, com a aprovação e promulgação da lei complementar 126/2007, 
finalmente aconteceu a abertura efetiva do mercado de resseguros do Brasil, com a retirada do 
monopólio estatal do IRB, transferindo suas funções de regulador e supervisor do mercado para a 
Susep. A Resolução CNSP 168/2007 regulamentou a referida lei completar, definindo as novas 
regras para o mercado, iniciando um novo ciclo do resseguro no Brasil.   
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As operações de resseguro e retrocessão, que eram exclusivamente realizadas pelo IRB 
Brasil Resseguros S.A., passaram a ser realizadas com os seguintes tipos de resseguradores: 

 Ressegurador Local: aquele sediado no País constituído sob a forma de sociedade a-
nônima, tendo por objeto exclusivo a realização de operações de resseguro e retrocessão. Eles 
estão sujeitos às mesmas regras de fiscalização e controle exercidos pela Susep e demais autori-
dades brasileiras. 

 Ressegurador Admitido: aquele sediado no exterior, com escritório de representação no 
País, que, atendendo às exigências previstas na Lei Complementar e nas normas aplicáveis à 
atividade de resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrado como tal no órgão fiscalizador de 
seguros para realizar operações de resseguro e retrocessão. 

 Ressegurador Eventual: empresa resseguradora estrangeira sediada no exterior e sem 
escritório de representação no país que, atendendo às exigências previstas na Lei Complementar 
e nas normas aplicáveis à atividade de resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrada como tal 
no órgão fiscalizador de seguros para realizar operações de resseguro e retrocessão.  

Empresas estrangeiras sediadas em paraísos fiscais não podem atuar como ressegurador 
no Brasil (são considerados paraísos fiscais aqueles países ou dependências que não tributam a 
renda ou que a tributam em alíquota inferior a 20% ou, ainda, cuja legislação interna oponha sigilo 
relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade). 

7. Seguro Incêndio no Brasil (a partir da publicação da TSIB)  
O seguro para o risco de incêndio no Brasil, de uma forma organizada, teve sua origem no 

final do século XIX. Nesta época, todos os conceitos que eram utilizados na Europa eram adapta-
dos e aplicados aos seguros no Brasil pelas sucursais / agências das seguradoras estrangeiras 
(em especial, as de origem inglesa). 

No final de 1952, com a publicação da Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil  TSIB, foram 
eliminadas as formas anteriores e introduzidos os novos conceitos para enquadramento, classifi-
cação e taxação dos riscos que abrangiam o seguro incêndio em todo o país. 

O IRB, que era o órgão técnico do mercado, através dos seus profissionais especializados 
e das comissões técnicas especiais, dirimia todas as dúvidas na aplicação dos diversos artigos da 
TSIB, inclusive publicando obras relativas a essas interpretações para orientação dos operadores 
do mercado. 

Para determinar a taxa da cobertura básica (incêndio, raio e explosão de gás de uso do-
méstico) para cada risco isolado era necessário encontrar o LOC  letras iniciais de Localização, 
Ocupação e Construção, assim definidos: 

 Localização: As cidades eram classificadas de acordo com a proteção externa oferecida, 
ou seja, de acordo com a qualidade e quantidade de meios públicos de proteção existentes em 
cada cidade, área ou localidade. A melhor classe era a 1 e a pior classe era a 4. 

 Ocupação: De acordo com o grau de risco das atividades exercidas pelo segurado em 
cada risco isolado. Na TSIB havia uma classificação das atividades em rubricas e sub-rubricas e 
estas conduziam às classes de ocupação do risco que variavam da classe 01 (moradias e escritó-
rios, por exemplo) até a classe 13 (explosivos, por exemplo). 

 Construção: Dependendo do material empregado na construção dos prédios do local 
segurado. As classes de construção eram: 1- Superior; 2- sólida, 3- Mista e 4- Inferior. 

Haviam tabelas específicas que, de acordo com o LOC de cada risco isolado, indicavam as 
taxas para prédio (Edifícios e Benfeitorias) e conteúdo (Maquinismos, Equipamentos, Móveis e 
Utensílios; e Mercadorias e Matérias-Primas). Essas taxas incidiam sobre as Importâncias Segu-
radas (IS) definidas livremente pelo segurado.  

Se a Importância Segurada (IS) definida pelo segurado fosse menor que o Valor em Risco 
(VR) apurado no momento do sinistro, havia a aplicação do rateio (ou seja, o prejuízo a ser inde-
nizado seria proporcional à relação IS/VR), pois em geral a contratação do seguro incêndio era a 
Risco Total (ou seja, o valor segurado deveria ser 100% do valor do bem). Para amenizar tal dis-
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positivo existia a cláusula de rateio parcial, onde o segurado podia definir um percentual do VR (3 
opções: 90%, 80% ou 70%), pagando um prêmio adicional. Desse modo, só se aplicaria o rateio 
se a proporção IS/VR fosse menor que estes percentuais do VR.  

As definições da TSIB iam muito além de apenas taxar o risco, existiam cláusulas específi-
cas para algumas atividades, por exemplo, as cláusulas 300 (que particularizava o risco), como a 
cláusula 304 que não permitia a existência de substâncias ou matérias perigosas no risco isolado 
(se o segurado não conseguisse cumprir essa cláusula, a classe de ocupação era agravada). En-
fim, havia todo um tratamento técnico para as situações existentes em cada risco. Os tópicos que 
necessitavam de algum esclarecimento ou complemento, eram submetidos aos técnicos especia-
lizados do IRB ou às comissões técnicas do mercado, que definiam como deveriam ser aplicados 
aos casos concretos. 

Na época, os segurados que possuíam proteções contra incêndio poderiam encaminhar às 
comissões técnicas especiais dos sindicatos regionais das seguradoras ou da Fenaseg (Federa-
ção Nacional das Seguradoras) os pedidos de aprovação de descontos em suas taxas pela prote-
ção por extintores, hidrantes, mangotinhos, dentre outros. Para os riscos protegidos por sprinklers 
(chuveiros automáticos), os descontos poderiam ser de até 60%. Estes casos eram avaliados por 
uma comissão especial exclusiva (CEICA). Em todos os casos, os processos eram analisados 
detalhadamente, desde o projeto às instalações físicas, incluindo até avaliação da brigada, etc. A 
efetividade das proteções era verificada periodicamente, tanto para concessão quanto para a re-
novação dos benefícios. Todas as regras estavam definidas com todos os detalhes na circular 
Susep-006/1992, de 16.03.1992, que era uma referência para segurados, corretores, inspetores 
de riscos, reguladores de sinistros ou profissionais do mercado de segurança contra incêndio. 

Ainda, buscando o maior comprometimento do segurado, era incluída, nas apólices com 
aplicação de descontos por proteção, a cláusula 308  Sistemas de Prevenção e Combate a In-
cêndio, que definia diversas obrigações assumidas pelo segurado para garantir o bom funciona-
mento dos sistemas de proteção contra incêndio. Caso essas obrigações não fossem cumpridas, 
o segurado poderia ser punido com a aplicação do rateio, ou seja, a indenização seria proporcio-
nal a relação prêmio pago (com o desconto) / prêmio devido (sem o desconto).  

Através de pedido aos comitês técnicos do IRB e/ou da Fenaseg, havia a possibilidade de 
aplicar-se uma tarifação individual (de acordo com a experiência sinistro/prêmio) ou uma tarifação 
especial (reanálise de um segmento, como o petroquímico, ou outros riscos que precisavam de 
um enquadramento diferenciado ou mesmo a concessão de taxas especiais para algum risco).  

No ramo incêndio, mediante o pagamento de prêmios adicionais, o segurado poderia con-
tratar diversas coberturas complementares (acessórias), tais como: perda e pagamento de alu-
guel, danos elétricos, explosão de aparelhos e substâncias, vendaval/fumaça, dentre outras. 

Apesar de toda a qualidade técnica da TSIB e das diversas possibilidades de análises indi-
vidualizadas que existia, os consumidores exigiam produtos mais modernos para as coberturas 
dos seus riscos patrimoniais (como aqueles que eram comercializados em outros países, como 
nos EUA e na Europa), especialmente após o lançamento do plano diretor do setor.  

Para aumentar as vendas do produto seguro (em massa), ele deve ser de fácil contrata-
ção, oferecer coberturas amplas e sem aqueles detalhes técnicos difíceis de entender (simples e 
acessível a todos), preços menores (justos), indenizações rápidas e sem burocracia, dentre outras 
características.  

Nesse cenário, sugiram os produtos multirriscos, que inicialmente eram contratados na car-
teira de Riscos Diversos (eles englobavam, numa única apólice, as coberturas de incêndio, ven-
daval, roubo e todos os demais riscos que podem atingir as propriedades, além de lucros cessan-
tes). Mais tarde, para as vendas em massa, foram criados os produtos compreensivos (residenci-
al, condomínio e empresarial). Para os riscos com Limite Máximo de Garantia  LMG superiores a 
R$ 100 milhões, foram criados os produtos que se adaptavam às necessidades do cliente (tailor 
made), chamados de riscos nomeados (RN) e de riscos operacionais (RO), que foram evoluindo, 
mesmo no período do monopólio de resseguro do IRB, inclusive com o importante apoio deste 
ressegurador, até atingir o formato atual. 
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8. Contratação de seguro para o risco incêndio atualmente: 
Os seguros são classificados em ramos e estes, em grupos. Até a década de 1980, a única 

opção para o risco incêndio era o ramo 11- incêndio tradicional, que deixou de existir há alguns 
anos. A Susep criou 4 novos ramos do grupo 01 (Patrimonial): 01-14 (compreensivo residencial), 
01-16 (compreensivo condomínio) e 01-18 (compreensivo empresarial), para seguros com vendas 
massificadas e 01-96 (riscos nomeados e riscos operacionais), para riscos com LMG superior a 
R$ 100 milhões.   

8.1. Seguros Compreensivos: 
São produtos simplificados e, normalmente, na sua cobertura básica garantem os riscos de 

incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza, podendo incluir verbas para outros tipos 
de riscos (coberturas adicionais) tais como: roubo, vendaval, danos elétricos, alagamento, desmo-
ronamento, dentre outros danos materiais e até lucros cessantes, contudo, por suas característi-
cas, não permitem ao segurado muita flexibilidade de limites e ampliação das coberturas. 

São contratados por adesão e oferecem ao cliente um pacote com diversos serviços de 
assistência 24h, seja para ter um local para guardar animais domésticos (em caso de incêndio 
numa residência) ou para contratar um porteiro substituto (num condomínio, em caso de impossi-
bilidade do empregado) ou ainda para chamar um chaveiro para abrir a loja (em caso de perda 
das chaves da empresa), dentre outros serviços.  

Todas as coberturas (exceto a cobertura básica para os riscos empresariais de valores a-
cima de determinado limite) são contratadas a 1º risco absoluto, ou seja, não se aplica o rateio, os 
prejuízos indenizáveis são pagos até o Limite Máximo de Indenização (LMI) da garantia contrata-
da. Nos seguros compreensivos empresariais (cobertura básica), para valores maiores que um 
determinado limite, pode haver a aplicação do rateio se o Valor em Risco Declarado (VRD) pelo 
segurado for menor que 80% do Valor em Risco Apurado (VRA) no momento do sinistro (1º risco 
relativo).     

O segurado define quais são os limites (LMI) que deseja contratar para cada garantia (bá-
sica, vendaval/fumaça, roubo, alagamento, lucros cessantes, etc.), contudo há limitações de valo-
res, de acordo com o tipo de cobertura. Normalmente, são estabelecidas franquias para as cober-
turas adicionais, mas, especialmente nos riscos residenciais e condomínios, é comum não ter 
franquia na cobertura do risco incêndio.  

Como as seguradoras tem liberdade para criar seus produtos de acordo com a necessida-
de do cliente (desde que aprovado pela Susep), muitas delas fazem pesquisas para identificar 
qual é a principal preocupação de determinado seguimento, por exemplo, para cabeleireiros há 
coberturas que garantem os riscos de causarem danos aos cabelos dos seus clientes (queimar, 
por exemplo), pois esta era a maior preocupação dos prestadores de serviços pesquisados na 
época.  

A maioria dos seguros compreensivos não são ressegurados facultativamente, ou seja, há 
resseguro, mas normalmente com cobertura automática. Desse modo, a seguradora define preço 
e condições de acordo com sua política de subscrição (ela tem autonomia para aceitar o risco nas 
condições e preços que ela definir). 

8.2. Seguros de Riscos Nomeados (RN) e de Riscos Operacionais (RO): 
São produtos de seguros patrimoniais que foram regulamentados recentemente pela Su-

sep (circular 565/2017), assim definidos:  

 Riscos Nomeados (RN): são aqueles nos quais há clara identificação dos riscos, possi-
bilitando a enumeração das garantias oferecidas, dentre elas, no mínimo, contra o risco de incên-
dio; 

 Riscos Operacionais (RO): são aqueles nos quais a complexidade dos riscos inviabiliza 
sua identificação, com a estipulação de cobertura de Danos Materiais, estruturada na forma all 
risks, garantindo cobertura para quaisquer eventos, inclusive o risco de incêndio, com exceção 
dos riscos expressamente excluídos. 
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A diferença básica entre o RN e o RO, é que no RN o segurado define cada risco que de-
seja cobrir na apólice e no RO todos os riscos estão cobertos, exceto aqueles que forem expres-
samente excluídos. Nestes tipos de seguros, há total flexibilidade para garantir as coberturas de-
sejadas (amplas ou restritas), limites maiores ou menores, enfim tailor made. Portanto, para esses 
clientes maiores, há a necessidade de uma análise mais aprofundada da exposição aos riscos de 
cada local segurado, avaliando as reais possibilidades de perdas. No Brasil, as principais avalia-
ções de perdas realizadas são: 

 Perda Normal Esperada (PNE): estabelecida em função das perdas normais e corriquei-
ras do risco, ou seja, de eventos que apresentam uma frequência relativamente elevada dentro da 
Indústria e são rapidamente reparadas pela equipe de manutenção. Raramente interrompem a 
produção. 

 Dano Máximo Provável (DMP): estabelecido em função de perdas decorrentes de ocor-
rências graves, porém resultantes de evento não considerado catastrófico, ou seja, que envolvam 
partes principais do objeto causador do acidente e que somente requeiram extensivos reparos ou 
a substituição total deste objeto. No caso de incêndio deve ser considerado que o fogo foi detec-
tado e combatido, pelo pessoal da brigada utilizando os dispositivos de proteção manual (extinto-
res, carretas e hidrantes) ou sistemas automáticos. 

 Perda Máxima Possível (PMP): estabelecida em função de perdas ou séries de ocorrên-
cias graves, de caráter catastrófico, que exijam a substituição total do(s) objeto(s) e também impli-
quem em extensivos reparos de danos causados exteriormente ao(s) objeto(s) causador(es) do 
acidente. É o que pode ocorrer quando as circunstâncias mais desfavoráveis estão excepcional-
mente combinadas. No caso de incêndio, deve ser considerada a ação tardia dos brigadistas, a-
gravado pela inexistência ou falha no funcionamento de sistemas de detecção e combate automá-
tico. 

As coberturas de incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza (no RN) ou a de 
Danos Materiais (no RO) e a de lucros cessantes (RN e RO) são contratadas a 1º risco relativo 
(se aplica rateio se o VRD for menor que 80% do VRA), mas nos casos em que o segurado apre-
senta avaliação patrimonial por empresa especializada, essas coberturas podem ser contratadas 
a 1º risco absoluto. As franquias nos seguros de RN e de RO são maiores que as dos seguros 
compreensivos (para eliminar as reclamações de prejuízos frequentes e que podem ser absorvi-
dos pelo segurado), mas há total liberdade de negociação. É comum fixar-se uma Participação 
Obrigatória do Segurado  POS, em caso de sinistro (um percentual dos prejuízos, com um valor 
mínimo e / ou até um valor máximo). Para a cobertura de lucros cessantes é comum serem fixa-
das franquias em tempo (30 dias, por exemplo). 

Como os seguros de RN e de RO são para os riscos com valores muito elevados (LMG a-
cima de R$ 100 milhões), a seguradora, normalmente, necessita contratar resseguro facultativo, 
ou seja, submete o risco para a avaliação e subscrição dos resseguradores. Nestes casos, os 
preços e condições são definidos pelos resseguradores em conjunto com a seguradora. Depen-
dendo dos valores envolvidos ou da complexidade do risco, pode envolver diversas seguradoras 
(em cosseguro), resseguradores do mundo inteiro e um ou mais corretores de resseguro para 
integralização das coberturas pretendidas. 

No Brasil, atualmente, estamos num momento que é chamado de soft market, ou seja, há 
uma forte concorrência no mercado entre as seguradoras e entre os resseguradores, gerando 
uma flexibilização maior das condições de cobertura, redução de preços, etc., favorecendo o se-
gurado nas transferências de seus riscos (coberturas mais amplas, com menores franquias e me-
nores preços).  

Contudo, há riscos menos protegidos de segmentos específicos (com maior sinistralidade) 
que não estão conseguindo transferir seus riscos e estão ficando sem seguro, por exemplo o setor 
de armazenagem, empresas de logísticas, centros de distribuição e depósitos de transportadoras. 
Este segmento tem causado grandes perdas para o mercado de seguros e resseguros. Nos últi-
mos 8 anos, somente com incêndios, as indenizações ultrapassaram R$ 3 bilhões. Em face desse 
histórico, as seguradoras e os resseguradores estão ficando muito mais exigentes quanto à prote-
ção contra incêndio e gerenciamento dos riscos nos locais segurados. Logo, muitos riscos estão 
ficando sem a cobertura do seguro.  
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9. A segurança contra incêndio e o mercado de seguro e resseguro: 
Na época do monopólio do resseguro exercido pelo IRB, todas seguradoras que operavam 

no mercado, grandes ou pequenas, bem estruturadas ou não, gozavam de uma cobertura auto-
mática de resseguro para todos os riscos que aceitassem desde que respeitassem a TSIB e as 
demais regras de resseguro. Essa automaticidade era para riscos com Importância Segurada de 
até US$ 24 milhões (aproximadamente R$ 100 milhões), portanto, não importava a qualidade do 
risco ou a segurança contra incêndio desses clientes, pois todos encontravam a cobertura para o 
risco incêndio.  

Do mesmo modo, as empresas cujos valores ultrapassavam os limites de automaticidade, 
embora as seguradoras fossem obrigadas a consultar o ressegurador previamente, o IRB era o-
brigado a conceder as coberturas de resseguro. Todos os riscos do mercado brasileiro, fossem 
eles bem ou mal gerenciados, protegidos ou não, se os processos fossem seguros ou inseguros, 
atendessem ou não as recomendações ou mesmo se não cumprissem minimamente as normas 
técnicas de segurança, o IRB, como ressegurador monopolista, era obrigado a garantir a cobertu-
ra para a seguradora que aceitasse o risco (mesmo que a retenção dessa seguradora fosse míni-
ma). 

Em face dessa facilidade de obtenção de cobertura, muitas empresas não investiam em 
segurança adequadamente. Muitos sinistros, que poderiam ser evitados, aconteciam. As perdas 
médias eram maiores que aquelas esperadas (se houvesse a proteção adequada). Com isso, os 
preços praticados no mercado brasileiro eram altos, pois aplicando-se o princípio do mutualismo, 
os prejuízos eram divididos por todo o grupo de segurados e num monopólio, é muito fácil aumen-
tar preços. 

Desde a abertura do mercado de resseguros, as seguradoras têm a liberdade de escolha 
do ressegurador, do mesmo modo, o IRB também tem a liberdade de aceitar os riscos que dese-
jar, ou seja, não há mais a obrigação de aceitar todos os riscos. Desse modo, a partir de 2008, 
muitas indústrias (até alguns riscos comerciais) que não estavam adequadamente protegidas ou 
apresentavam diversas não conformidades em seus processos produtivos, enfim, estavam mal 
gerenciadas, receberem cartas das suas seguradoras informando que não iriam renovar suas 
apólices. O judiciário foi acionado por algumas dessas empresas para obrigarem as seguradoras 
e / ou o IRB a renovarem seus seguros / resseguros. O segmento de colchões e espumas, algu-
mas indústrias de papel, madeira e juta, dentre outras, que são segmentos com maior carga in-
cêndio, a partir de 2008, tiveram muita dificuldade na transferência dos seus riscos. 

As seguradoras e as resseguradoras, por meio de suas políticas de aceitação de riscos, 
podem exercer um papel muito importante na melhoria da segurança contra incêndio, qual seja, 
não oferecer cobertura de seguro e resseguro quando os locais não apresentarem o mínimo exi-
gido para uma operação segura. Os seus inspetores de riscos, sejam próprios ou terceirizados, 
visitam os locais dos segurados e devem orientá-los a estarem em compliance com as regras de 
segurança contra incêndio e demais riscos, definindo quais são as melhorias que devem ser pro-
videnciadas e os prazos de suas implementações. Caso a empresa não cumpra essas exigências 
(recomendações), o segurado deve sofrer punições (seja agravação das franquias e / ou dos prê-
mios, seja até a exclusão da cobertura de determinado local) ou mesmo a não renovação do seu 

izações 
vultosas para clientes que apresentam falhas na gestão dos seus riscos, deixando de tomar as 
providências necessárias para que suas operações sejam seguras e providas de proteções ade-
quadas. 

10. Considerações Finais: 
Neste livro, estamos tratando da segurança contra incêndio e não podemos deixar de co-

mentar algumas das lições deixadas pela boa e antiga TSIB, como as relativas à classe de locali-
zação e à proteção contra incêndio: 

 Classe de localização: Quanto melhor fosse a capacidade do município de prestar so-
corro externo, menor seria o valor cobrado pelo seguro incêndio. Itens como ma
rede de hidrantes do município, quantidade de bombeiros / equipamentos e tempo de desloca-
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mento eram avaliados para se ter essa classificação. Um fator social que essa metodologia pro-
porcionava para a população era que empresários de uma região ajudavam financeiramente os 
municípios para equipar os seus corpos de bombeiros uma vez que esse investimento era recupe-
rado com a redução no preço dos seguros. O pedido de melhoria de classe de localização era 
feito pelo prefeito e as informações prestadas eram checadas numa vistoria na cidade, feita pelo 
IRB.  

Além disso, o conceito de risco HPR (Highly Protected Risk) já estava contemplado na 
TSIB. As empresas cujos sistemas de prevenção e combate a incêndio eram excepcionais podiam 
solicitar ao IRB o enquadramento de seus riscos na classe 1 (planta altamente protegida) porque 
não dependeria tanto da proteção externa.  

 Regras consolidadas relativas à proteção contra incêndio: A circular Susep 006/1992 
era uma referência extremamente importante para o mercado de seguros e de resseguros, pois 
tratava com riqueza de detalhes das regras que o segurado deveria seguir para ter o seu risco 
protegido contra incêndio e gozar dos descontos que eram oferecidos nas taxas de seguro incên-
dio.   

Em minha opinião, ter regras que efetivamente incentivem os segurados e as autoridades 
públicas a investirem em segurança contra incêndio, como as que existiam na TSIB, devem ser 
retomadas. Atualmente, num mercado livre (sem o monopólio), as instituições seguro e resseguro 
não apresentam para a sociedade quais são as suas referências em segurança contra incêndio. 
No meu entendimento, deveriam trabalhar juntas, através das comissões técnicas, e definir regras 
claras e públicas (como aquelas da circular Susep 006/1992, além daquelas em relação às cida-
des) para que todos possam entender o que devem fazer para melhor protegerem seu patrimônio, 
seja ele qual for.  

Recentemente, com o incêndio no Museu Nacional foram destruídas raridades, obras de 
arte, pesquisas etc., ou seja, peças únicas que não temos como repor. Isso mostra que o risco 
incêndio continua presente e é implacável, vai destruindo tudo. Este incêndio seria facilmente evi-
tado se as regras de segurança contra incêndio tivessem sido cumpridas. Poderíamos citar diver-
sos outros exemplos, alguns até com perdas de vidas humanas. Portanto, seria muito importante 
divulgar as melhores práticas na segurança contra incêndio, para que todos possam estar melhor 
preparados para evitar novas ocorrências ou, pelo menos, minorar suas perdas. 

A abertura do mercado de resseguro está completando 10 anos e esperamos que essa 
maior liberdade possa fortalecer o setor de seguros para melhorar sua prestação de serviços à 
sociedade em relação ao risco incêndio, seja indenizando as perdas ocorridas no patrimônio segu-
rado, seja assessorando as pessoas em geral a conhecerem melhor seus riscos e se protegerem 
adequadamente. Este livro está fazendo a sua parte nesse sentido. 
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Resumo 

 

O texto apresenta resumo histórico da caracterização do perfil de risco de incêndio 
no Brasil, a partir da base securitária que foi absorvida pelos órgãos públicos, e que se 
altera em dois momentos específicos: após os incêndios dos edifícios Andraus e Joelma 
(em São Paulo) com modelos da Prefeitura de São Paulo, do Corpo de Bombeiros do Rio 
de Janeiro e da Norma Brasileira NB-208 da ABNT; e após a apresentação de um novo 
modelo proposto pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo em 2001. Tece críticas a essa 
caracterização e a seguir descreve os trabalhos e fontes utilizadas para a correção dos 
problemas apontados e produção da nova formulação de perfil de risco, baseadas nas 
características dos ocupantes da edificação e na velocidade de crescimento do fogo. 

 

Palavra-Chave: Características do perfil de risco incêndio; risco incêndio. 

 

Abstract 
 

The text presents a historical summary of the characterization of the fire risk profile 
in Brazil, based on the security base that was absorbed by public agencies, and which 
changes in two specific moments: after the fires of the Andraus and Joelma buildings (in 
São Paulo) with models from the São Paulo City Hall, the Fire Department of Rio de Janei-
ro and the Brazilian Standard NB-208 of ABNT; and after the presentation of a new model 
proposed by the Fire Department of São Paulo in 2001. It criticizes this characterization 
and then describes the works and sources used to correct the problems pointed out and 
production of the new formulation of risk profile, based on the characteristics of the occu-
pants of the building and the speed of fire growth. 

 

Keywords: Characteristics of fire risk profile; fire risk profile 
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1. Introdução 

Embora a exigência de Segurança Contra Incêndio (SCI) ocorra desde o final dos a-
nos de 1940, o conceito de Risco de Incêndio (RI), que é a base para sua regulação, até 
hoje (2018) não está adequadamente estabelecido em nosso país. Um breve apanhado 
histórico talvez nos ajude a entender esta questão. 

no Brasil 

2.1. Período pré-Andraus-Joelma (1950 a 1970) 

Nas décadas de 50, 60 e inicio dos anos 70 as exigências de Segurança Contra In-
cêndio (SCI) 
do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) por meio da Tarifa Seguro Incêndio do Brasil 
TSIB [16], por sua vez base para o cálculo dos prêmios de seguro. 

n-
cias referentes a meios de extinção. Apagando-se o incêndio no seu início, menores os 
danos materiais.  

o-
calização, Ocupação e Construção (LOC), conforme abaixo. Lembrando novamente que 

 é, com foco no da-
no aos bens patrimoniais.  

L  a cidade onde se encontrava a edificação era classificada entre as classes 1 a 4 
dependendo da infraestrutura de SCI (principalmente capacidade do Corpo de Bom-
beiros e rede de hidrantes da cidade). 
O  dependendo n-

 do seguro, servia 
para exigir maior ou menor meios de extinção em especial quantidade de extintores e 
de água para o combate ao incêndio. 
C  dependendo das características de construção e seu comportamento em face de 
um incêndio as edificações eram classificadas em 4 classes. 

Dessas var  

o-
je é a denominada proteção passiva. 

Na década de 70 o Bombeiro de São Paulo também passou a exigir proteção por es-
puma para tanques de líquidos inflamáveis e combustíveis. 

Além da citada TSIB, eram usadas também Portarias do Ministério do Trabalho [13], 
do Conselho Nacional de Petróleo (CNP) e por vezes Código de Obras Municipais. 

Apagando o incêndio contém-se o prejuízo e decorre uma proteção à vida, mas para 
a proteção à vida não há essa necessidade. Pode-se salvaguardar a vida evitando-se o 
confronto com o incêndio, ao se deixar a área de risco (a edificação), o que não carece de 
habilidades ou uso de ferramentas, isto é, ninguém necessita obrigatoriamente saber ope-
rar um meio de extinção e correr riscos, bastando, em regra, poder caminhar.  

Os conceitos usados eram muito mais de interesse das companhias seguradoras, e 
ficaram entranhados na mentalidade dos Corpos de Bombeiros (CBs). Medidas de prote-
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ção á vida, mais exigidas pelas normas do Ministério do Trabalho, ficavam em segundo 
plano. 

Incêndios abrangendo grande numero de vitimas eram raros, mas aconteceram, co-
mo exemplo o incêndio no clube Elite em 1953, na Rua Florêncio de Abreu em São Paulo 
[12], com 56 mortos sendo uma das vítimas um bombeiro. 

O mais impactante ocorreu em Niterói-RJ, no Gran Circo Norte Americano em 1961 
[15] com aproximadamente 500 vítimas, com seu inicio provocado por ato criminoso. 

 

Imagem do incêndio [14]  Acervo Globo 

As normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) estavam 
mais voltadas para extintores e portas corta fogo do tipo industrial. Essa situação come-
çou a mudar na década de 1970, quando ocorreram na cidade de São Paulo dois incên-
dios com grande numero de vitimas fatais (1972  Andraus, 16 vítimas fatais e 1974  
Joelma, 179 vítimas fatais).   

2.2 Período pós Andraus e Joelma, 1972 até o ano de 2001. 

Após o incêndio do Andraus foram criadas comissões na Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), no Corpo de Bombeiros e na Prefeitura de São Paulo que se 
dedicaram aos estudos e desenvolvimento da regulamentação e das normas. 

Os trabalhos dessas comissões estavam em compasso de espera quando ocorreu o 
incêndio do Joelma de repercussão nacional e internacional. 

Uma das consequências desses incêndios foi a organização de um encontro na Câ-
mara Federal feita pelo Deputado Faria Lima convocando várias pessoas ligadas à área 
de SCI para discutir a segurança contra incêndio no Brasil [5-7], algo semelhante ao que 
aconteceu mais recentemente após o incêndio na boate Kiss [11].  

Imediatamente se publicou em São Paulo o Decreto Municipal 18978 em fevereiro de 

208 [1].  
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O único Corpo de Bombeiros que reagiu com rapidez estabelecendo regras mais dire-
cionadas à proteção à vida foi o do Rio de Janeiro, conforme se verá adiante. 

Os demais CBs continuavam não exigindo saídas de emergência, deixando a questão 
por conta dos municípios.  

Em 1975 foi publicado um novo Código de Obras em São Paulo incorporando as me-
didas de SCI do decreto municipal. 

A caracterização do perfil de risco de incêndio mudou com a NB 208 Saídas de e-
mergência em edifícios altos a-
drão 

 

O Rio de Janeiro e a Prefeitura de São Paulo iniciam uma classificação ainda baseada 
na ocupação, condensando essa classificação em poucos itens, como exemplo, a regu-
lamentação do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Rio de Janeiro, Decre-
to 897/76, a qual, baseado na ocupação, trouxe a seguinte classificação das edificações: 

 I - Residencial : a) Privativa (unifamiliar e multifamiliar); b) Coletiva (pensionatos, a-
silos, internatos e congêneres); 
 c) Transitória (hotéis, motéis e congêneres);  
II - Comercial (mercantil e escritório); 
 III - Industrial;  
IV - Mista (residencial e comercial); 
 V - Pública (quartéis, ministérios, embaixadas, tribunais, consulados e congêneres); 
 VI - Escolar;  
VII - Hospitalar e Laboratorial; 

VIII - Garagem (edifícios, galpões e terminais rodoviários); 

IX - De Reunião de Público (cinemas, teatros, igrejas, auditórios, salões de exposi-
ção, estádios, boates, clubes, circos, centros de convenções, restaurantes e congê-
neres); 
 X - De Usos Especiais Diversos (depósitos de explosivos, de munições e de infla-
máveis, arquivos, museus e similares). 

O conjunto dos fatores ocupação, altura e a área construída passam a caracterizar o 
perfil de risco, e em consequência as exigências, mantendo-se ainda em muitas regula-
mentações, os riscos A, B e C da TSIB para o dimensionamento dos sistemas de hidran-
tes e extintores. 

O foco maior na proteção à vida, presente na NB-208  Saída de Emergência em 
Edifícios Altos, de1974, apresentava seu perfil de risco contemplando os tipos de ocupa-
ção, divididos em 8 itens com os principais usos dos edifícios altos, assim considerados 
os que possuíam mais de 20 m de altura do piso de acesso ao do último pavimento. 

Com o titulo de Saída de Emergência em Edificações e levando-se em conta a edi-
ção de 1993, essa NBR, já como NBR 9077 [2], consolida a caracterização do perfil de 
risco baseada na altura da edificação, em seu padrão de construção (X, Y e Z) e na sua 
ocupação, destarte englobando 39 divisões (distribuídos em10 grupos). 

Serviu como base para construção da NBR 9077 a edição mais recente (anterior a 
1993) da norma NFPA  101  Life Safety Code (Código de Segurança da Vida) [22], re-
gulamento esse que é dos mais adotados pelos municípios norte-americanos [8]. 

A partir de meados dos anos 70, com a regulamentação do Rio de Janeiro e tam-
bém da Prefeitura de São Paulo, vagarosamente o uso da TSIB foi sendo relegado a um 
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segundo plano, servindo, em geral, para definir aumento ou diminuição das exigências 
relativas aos sistemas de extintores e hidrantes. 

Por outro lado, mantidas as referências de área e altura, a ocupação foi se deslo-
cando da lista de rubricas (seguro) e sendo tratada, a exemplo do que já ocorria no Rio de 
Janeiro, com enquadramentos específicos, para os quais essas regulamentações e o Có-
digo de Obras de SP serviram de exemplo. 

Aos poucos, em especial a partir dos anos 80, as regulamentações públicas foram 
deixando de lado a TSIB, que foi revogada na área securitária [26] se bem que alguns 
estados brasileiros ainda a utilizem como referência. 

2.3 Período 2001 até a atualidade. 

Com o decreto estadual paulista de Segurança Contra Incêndio (SCI) 46.076/2001 [24] 
surgiu uma nova variável para se c carga de 
Incêndio í-
veis existentes nas diversas ocupações, com uma subdivisão em três níveis de risco: bai-
xo: aquele com até 300 mj/m²; médio: aquele com carga de 300 mj/ m² até 1200 mj/m²; e 
alto: com mais de 1200 mj /m². Os riscos baixo, médio e alto em princípio passariam a 

 

Ocorre que na mesma regulamentação a carga de incêndio amplia sua abrangência, 
até então restrita aos meios de extinção, (sistemas de hidrantes e extintores), e passa a 
regular, adicionalmente à ocupação, a área máxima de compartimentação permitida. 

Para o uso da carga de incêndio o mesmo Corpo de Bombeiros publicou a Instrução 
Técnica 14 [6] que discriminava carga de incêndio para 235 ocupações, com a inclusão 
de regras para os depósitos, as quais são mais bem detalhadas em função do produto e 
altura de empilhamento a partir de 2011. 

Outro modo de classificar o perfil de risco da ocupação surge em 2017, por um dos es-
tados do país. Classificam o risco em graus baixo, médios ou alto conforme a Classifica-
ção Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o que poderá abranger mais de 1000 
atividades, assemelhando-se a uma quantidade de alternativas de classificação àquela da 
TSIB. 

Efetuada a contextualização histórica, passaremos à analise das características do 
perfil de risco adotado. 

3. Análise crítica das bases atuais da caracterização do perfil de risco 

3.1 Da ausência de premissas, foco e limites. 

A sabedoria popular ensina que partir do nada e querer tudo leva a lugar nenhum. 

É fundamental que a caracterização do perfil de risco decorra da definição de pre-
missas e do objetivo que se pretende alcançar, isto é, quais as bases, o ponto de partida 
(os alicerces) e qual o foco e abrangência do pretendido (o produto pretendido e seus limi-
tes, sua quantidade). 

Infelizmente não há, na regulamentação de segurança contra incêndio, em todos 
os níveis do poder público e em todo território nacional, qualquer premissa que forneça 
um ponto de partida para a caracterização de um perfil de risco. Nem uma clara definição 
de foco ou objetivo [23]. 
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Apresentar mais de um objetivo até é possível, se ao buscar o objetivo principal ou-
tros sejam atingidos subsidiariamente. Buscar a salvaguarda da vida poderá gerar prote-
ção ao patrimônio em certo nível. E vice-versa.  

Buscar mais que um objetivo, especialmente sem hierarquizá-los, conduzirá a re-
gras . E uma 
consequência inevitável será a dificuldade de interpretação.  

Patamares adequados para mais de um objetivo provoca um nivelamento para va-
lores sociais distintos. Se há necessidade de proteção adequada à vida, e ao patrimônio, 
a proteção ao patrimônio ascende ao mesmo valor da vida em termos de exigências, in-
dependentemente de vida e patrimônio (em regra) possuírem valores distintos. 

Tentando esclarecer melhor: se uma regulamentação exige, por exemplo, salva-
guarda da vida e dos bens, atingida a proteção à vida e não aos bens (no nível desejado), 
essa regulamentação não será considerada atendida porque apesar de a vida estar ade-
quadamente protegida, os bens não estarão. Nesse caso, para fins dessa regulamenta-
ção, os bens ascenderão ao mesmo patamar de valor da vida. E vidas e bens, para qual-
quer indivíduo ou sociedade, não possuem valores iguais. 

Voltando-se à questão básica: o que se pretende e quanto? A partir de quais 
premissas? 

Além de ser muito difícil responder a essa pergunta de forma razoável estudando-
se a regulamentação pública ora em vigor em quaisquer dos estados e municípios brasi-
leiros, não há noticias de que isso tenha sido discutido com a Sociedade ou sequer inter-
namente por quem gerou as regulamentações.  

Pode-se afirmar que vivenciamos no Brasil caracterizações de perfil de risco sem 
premissas, porque não é possível encontrá-las em nenhuma regulamentação, e sem clara 
definição do que se deseja e menos ainda do quanto se deseja. 

3.2 Do detalhamento do perfil de risco  listagem do CNAE e carga de incên-
dio 

Detalhar o perfil de risco somente possui sentido se o detalhamento estiver ligado às 
premissas e objetivos. Como escrito anteriormente, o uso da TSIB conduzia aos riscos A, 
B e C em função do dano possível aos bens e, portanto, às necessidades de meios para 
reação/contenção. 

O detalhamento recentemente surgido que usa o CNAE pode ter o mesmo objetivo, e 
terá lógica caso para a sua determinação tenha sido usada estatística dos incêndios ocor-
ridos em cada atividade econômica e em especial dos danos causados. Outra possibilida-
de seria a análise de risco por um método consagrado para cada tipo de atividade, algo 
bem trabalhoso. 

Não se sabe como os diversos riscos, baixo, médio e alto, foram emparelhados com 
as diversas atividades do CNAE. 

Outro detalhamento usado, a carga de incêndio de uma edificação, ou seja, a energia 
que pode ser gerada caso ocorra a queima de todos os combustíveis presentes, tem utili-
dade e aplicações.  Uma delas diz respeito ao dimensionamento de estruturas para resis-
tirem a um incêndio. 

Ocorre que também não há clareza de seu objetivo quando de sua utilização como fa-
tor de caracterização dos perfis de risco além do já citado impacto na proteção às estrutu-
ras. E seu uso ainda apresenta um problema conceitual. 
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Pelos termos da NBR ISO 31000  Gestão de Riscos  
 [3].  

A fórmula para o dimensionamento de risco pode ser escrita como: R= P X C, em que 
R= Risco; P= Probabilidade e C= Consequência. 

Como a carga de incêndio representa somente a consequência em energia gerada, os 
riscos pequenos, médio e alto estão sendo estabelecidos da seguinte maneira: R= y X 

 X entre 300mj/m² e 1200 mj/m² = médio; R= y X >1200mj/m² = 
alto. Além de não haver uma justificativa ou estudo que indique de onde surgiram os 300, 
e 1200mj/m², é fácil perceber que se determina o valor do risco sem levar em conta um 
dos multiplicadores, a probabilidade,  da fórmula. 

Tomemos como exemplo uma árvore de grande porte, dentro de uma floresta perma-
nentemente úmida. Sua carga de incêndio será superior a 1200 mj/m², mas a probabilida-
de de que ela se incendeie será muito pequena. Digamos que estudos indiquem que seja 
de 0,1 %. O risco de incêndio seria R=0,1 X 1200 = 120. Para se caracterizar um perfil de 
risco, somente e em uma escala como fator determinando 
se o risco é baixo, médio ou alto, e ainda assim se útil dentro do objetivo da regulamenta-
ção. 

3.3 Do detalhamento do perfil de risco  área construída. 

Outro fator que sempre esteve presente na caracterização do perfil de risco é a área 
construída da edificação. Esse conceito também é derivado da perda patrimonial. Quanto 
maior a edificação maior a possibilidade de perdas de bens. 

Num primeiro momento ela servia para definir um aumento nas exigências de meios 
de extinção, ssui diversas expli-
cações, muitas estapafúrdias. Esse número determinava inicialmente se a proteção se 
fazia somente por extintores ou se havia necessidade de sistemas hidráulicos, e surgiu 
em São Paulo em 1959 [25], tendo sido inserido na versão vigente da NBR 9077 apon-
tando em alguns casos se um pavimento é grande ou não (Tabela 3 da NBR 9077), o que 

 

compartimentação, usando-se outro número mágico, 1500 m², oriundo da opinião de um 
comandante do Bombeiro de Londres do século XIX, que o sugeriu com o objetivo de evi-
tar a propagação dos incêndios de uma para outra edificação, visando, portanto, o isola-
mento entre edificações [18]. 

Uma vez incorporado como referência, os tais 1500 m², nas distintas regulamentações 
e épocas, passa a ter diversas explicações e a variar, ora crescendo ora diminuindo, ao 
sabor de pequenas enquetes ou de decisões pessoais. Vale destacar que inexistem fun-
damentos ou técnicas conhecidas para sua determinação ou para embasar seu uso. 

A área máxima de compartimentação tem sido usada na área securitária, como fator 
 o custo do seguro. 

3.4 Qual é o objetivo da caracterização do perfil de risco? 

Como já explanado, uma consulta às regulamentações atuais [21] evidencia que ine-
xiste consenso sobre o pretendido pelos diversos legisladores no Brasil. Muitas vezes ob-
jetivos distintos, com maior e menor abrangência, possuem como base a mesma regula-
mentação a amparar suas exigências.  

Em regra, observando-se a definição do que consta em seus códigos (ou decretos): 
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 Todos os estados têm como objetivo a proteção à vida, em alguns, a questão é ci-
u-

 
 Além da proteção à vida, alguns apontam mais 2 ou 3 objetivos, sendo 4 o número 

de objetivos o mais comum, mas há quem indique até 16 objetivos na regulamen-
tação. 

O modelo de regulamentação mais adotado até 2018 segue aquele implantado em 
São Paulo a partir de 2001, atingindo outros 16 estados. 

A presença de objetivos dispares, além de definidos de forma diferente, com menor ou 
maior abrangência, que usam uma regulamentação quase idêntica para sua consecução, 
faz crer que ou essa regulamentação se presta a abrangência e objetivos diversos ou a 
definição dos objetivos se fez independentemente da regulamentação adotada. 

4. Os trabalhos para a elaboração da proposta de  
minuta da NBR 9077/2017 

Por estar sem atualização desde 1993, a Câmara Brasileira da Indústria da Constru-
ção contratou, no segundo semestre de 2017, a produção de nova minuta da NBR 9077 
[8] para posterior discussão da Sociedade através CB-002  Comitê Brasileiro da Cons-
trução Civil, da ABNT. 

Ciente do quadro anteriormente narrado, algumas indagações foram levantadas pela 
equipe contratada, para uma melhor compreensão e construção da proposta de mudança 
da NBR 9077, buscando estabelecer premissas, objetivos e a caracterização do perfil de 
risco. 

Inquestionável que as regras a serem propostas deveriam buscar a salvaguarda da vi-
da. 

 Mas, com essa finalidade, deveriam prever que em nenhuma hipótese ocorreria a 
perda de vida? Há um grau que, abaixo dessa meta, pode ser considerado aceitável? 

Se for determinado que nenhuma edificação possa ser construída, ou nenhuma ativi-
dade desenvolvida, sem que ocorram garantias totais de segurança à vida, não se estaria 
confrontando a existência dos meios de transporte, a partir da antiguidade, com o uso da 
tração animal, e em especial do transporte aéreo, o qual não poderia existir uma vez 
pressuposto essa obrigatoriedade? 

Não se pode concluir que garantia total de salvaguarda da vida poderia ser impraticá-
vel, e que deva haver um limite de perda aceitável pela Sociedade para permitir sua di-
nâmica, ou diversas atividades seriam inviabilizadas? 

Sendo até hoje inevitável a ocorrência de incêndios, qual seria um núm
de perdas pela Sociedade Brasileira, isto é, uma quantidade relativa que não gera rea-
ções ou preocupações? O Brasil possui perdas de vidas em incêndios dentro da média de 
outros países? 

Por números do Ministério da Saúde [19], entre 2010 a 2012 pereceram no Brasil, em 
decorrência de incêndios (num arredondamento para mais), aproximadamente 1000 pes-
soas por ano. Isso representa também aproximadamente a perda de uma vida para cada 
200 000 habitantes/ano, número dentre os mais baixos do mundo, e que não gerou se-
quer mobilizações para saber quem foram essas vitimas e como e onde morreram. 
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Os dados e argumentos acima foram percebidos como indicadores que se deveria 
buscar razoabilidade, e não garantia total de incolumidade da vida na proposta da nova 
minuta da NBR 9077. 

4.1 Premissas e objetivo (limitação). 

Pelo anteriormente exposto, as primeiras tarefas desempenhadas pela equipe de 
trabalho foram a definição das premissas e objetivo (escopo), as quais foram apresenta-
das na minuta, para discussão, com a seguinte redação: 

  

Premissas 

 

a) As proteções previstas destinam- se iniciará 
com um único foco e de origem acidental; 

b) O risco e os danos provocados pelo incêndio em qualquer edificação não podem ser 
completamente eliminados, isto é, reduzidos a zero; 

c) As medidas de segurança contra incêndio (prevenção, proteção e gestão) previstas no 
presente documento têm por objetivo minimizar o risco e os danos aos ocupantes, em 
termos de probabilidade e consequência, dentro de limites considerados aceitáveis. 

 

Escopo 

 

Esta Norma visa estabelecer critérios para dimensionamento da proteção necessá-
ria dos meios de circulação para abandono seguro dos ocupantes de edifícios em caso de 
incêndio e a ação do socorro público para o salvamento e resgate de pessoas. 

Esta Norma fixa os requisitos mínimos para edifícios novos, podendo, entretanto, 
servir como exemplo de situação ideal que deve ser buscada em adaptações de edifícios 
em uso, consideradas suas devidas limitações. 

Dentre as adaptações consideradas adequadas está a de cálculo reverso, ou seja, 
de limitação da lotação máxima em função das características dos elementos de circula-
ção. 

Esta Norma não se aplica a abandono de túneis, arenas, estádios, terminais ferro-
viários e metroviários, edificações temporárias, construções sem cobertura para ativida-
des e ocupações ao ar livre, helipontos e heliportos e outros tipos de ocupação não con-
templados neste documento. 

5. Trabalhos e fontes usadas para a caracterização do perfil de risco 

O Manual de Proteção Contra Incêndio da National Fire Protection Association (21) 
forneceu a consistência teórica para o inicio das consultas visando a caracterização do 
perfil do RI. . 

Como a atual versão da NBR 9077 foi elaborada tomando como base a NFPA 101 
 Life Safety Code [19-9], esse documento foi o primeiro a ser consultado, acrescido de 

seu semelhante para o mesmo país, (Estados Unidos da América) o International Fire 
Code [17]. 
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Paralelamente consultou-se a regulamentação britânica, devido à maior familiari-
dade dos pesquisadores com a língua inglesa. Foram consultados: 

 a BS 9999, Code of practice for fire safety in the design, management and 
use of buildings [3] 

  o Approved Documente B (fire safety) volume 2: buildings other than dwell-
ing houses [10],  

Foi também pesquisada a regulamentação italiana, o Decreto Ministeriale di 
03/08/2015 -Approvazione delle Norme Tecniche di Prevenzione Incendi [20] especial-
mente em função das semelhanças com nosso país tanto no padrão cultural quanto no 
construtivo. Além disso, a regulamentação italiana é bem recente (2015) e se baseou 
também nos documentos citados, especialmente os ingleses. 

Com as pesquisas constatou-se existirem dois modelos distintos: 

 Um oriundo das regulamentações norte-americanas, que mantém a ocupa-
ção como fator determinante de risco;  

 Outro, europeu, que se baseia nas características dos ocupantes, bem co-
mo considera a velocidade de crescimento do fogo. Este tipo de abordagem 
já era previsto há muitos anos no Manual de Proteção Contra Incêndios da 
NFPA. 

O primeiro fundamento proposto nas regulamentações europeias consultadas é 
que as características dos ocupantes, devem se basear em seu estado de vigília, familia-
ridade, mobilidade (e quantidade de pessoas). 

Essas características aparecem como determinantes da caracterização do perfil de 
risco de incêndio em geral (e não só para o dimensionamento e proteção dos meios de 
circulação), impactando todas as exigências das regulamentações consultadas, e ficou 
estabelecida conforme tabela seguinte:  

 

Classificação dos ocupantes com base nos critérios de estado de vigília, fa-
miliaridade com o local, e mobilidade (capacidade de locomoção) 

Classificação dos 
ocupantes 

Características dos ocupan-
tes 

Ocupações mais co-
muns 

A 
Familiarizados e despertos 

(em estado de vigília) 

Escritórios 

Instalações industriais e 
depósitos 

B 
Não familiarizados e desper-

tos 

Shopping Center, co-
mércios e locais de reu-

nião de público 

C 
Que podem estar adormeci-

dos 
 

Ci 
Familiarizados e em ativida-

des de longa duração 
Edifícios residenciais 

multifamiliares 

Cii 
Familiarizados em atividades 
de longa duração com gestão 

Internatos 

Conventos 

Pensionatos 



Segurança Contra Incêndio em Edificações - Recomendações 2018 201862

Ciii 
Não familiarizados, em ativi-
dades de curta duração com 

gestão 

Hotéis 

Albergues 

Pousadas 

D 
Que recebem cuidados médi-

cos ou especiais 

Clínicas 

Escolas especiais 

Hospitais 

Residências geriátricas 

E Em transito Terminais rodoviários 

 

O segundo fundamento para a caracterização do perfil de risco de incêndio foi a ve-
locidade de crescimento do fogo, para a qual foi proposta a seguinte divisão: 

 

Categoria 
Velocidade de de-
senvolvimento do 

incêndio 
Características dos combustíveis 

1 Lenta 
Presença de material pouco combustí-

vel, distribuído de modo descontínuo ou 
em recipientes incombustíveis. 

2 Moderada 
Presença de materiais sólidos cuja 

queima ocorre com velocidade não ace-
lerada 

3 Rápida 

Presença de materiais sintéticos ou e-
quipamentos ou utensílios compostos de 
materiais sintéticos que conduzem rapi-

damente à inflamação generalizada 

4 Muito rápida 
Presença de líquidos ou gases inflamá-
veis e substâncias ou misturas perigo-

sas 

 

- mento 
do fogo obtêm-se a caracterização do perfil de risco conforme tabela a seguir:  

 

Característica dos ocupan-
tes 

Velocidade de crescimento do in-
cêndio 

Perfil de Ris-
co 

A- Familiarizados e des-
pertos (em estado de 

vigília). 
1  Lenta A  1 

 2  Moderada A  2 

 3- Rápida A  3 

 4  Muito Rápida A  4 
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B  Não familiarizados e des-
pertos 

1 B  1 

 2 
B  2 

 

 3 B  3 

C  Que podem estar ador-
mecidos 

1 C  1 

 2 C  2 

 3 C  3 

D  Que recebem cuidados 
médicos ou especiais 

1 D  1 

 2 D  2 

E- Em transito 1 E  1 

 2 E  2 

 3 E - 3 

 

Destaque-se que em função das características dos ocupantes, algumas velocida-
des de crescimento do fogo não são permitidas, daí a ausência de crescimento rápido 
onde ocorram ocupantes com o e muito rápido . As ca-
racterísticas dos ocupantes desses grupos os deixariam excessivamente vulneráveis com 
crescimento do fogo rápido ou muito rápido.  

Resulta dessa proposição o ajuste lógico entre o que ameaça o ocupante, ou seja, 
o crescimento do fogo e suas resultantes, o calor e a fumaça, e sua capacidade de perce-
ber e se afastar do risco, ou seja, as características dos ocupantes. Com isto obtém-se 
uma caracterização do perfil de risco com somente 15 alternativas e deste modo se evi-
tam as classificações atuais, baseadas na ocupação, onde rotineiramente vem sendo cri-
ado  

A carga de incêndio passaria a ser considerada somente naquilo em ela realmente 
influencia, ou seja, no dimensionamento do Tempo Requerido de Resistência ao Fogo 
(TRRF) das estruturas, na quantidade de água para a extinção (se for o caso), etc. 

Os estudos e o desenvolvimento dos trabalhos trouxeram outras proposições além 
da nova proposta de caracterização de perfil de risco, como:  

 Estratégias de abandono passíveis de serem desenvolvidas;  
 Necessidade de gestão das Medidas de Proteção Contra Incêndio (MPCI) e 

de treinamentos;  
 Compatibilização do sistema de alarme (alerta) com as estratégias de aban-

dono, etc., que não são objeto do presente texto. 

A discussão dessa proposta de alteração da caracterização do perfil de risco, mu-
dando seu eixo da ocupação para o ocupante, acrescido da velocidade de crescimento do 
incêndio, poderá ajustar toda a regulamentação nacional àquilo que já ocorre em outros 
países e, em especial, permitir que o poder público tenha seu foco na proteção à vida, 
deixando ao particular e as seguradoras o trato na proteção aos bens, gerando uma sim-
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plificação na regulamentação pública e uma maior facilidade de interpretação dos textos, 
também em função da presença de premissas e objetivos claramente definidos. 

6. Recomendações  

6.1  Que a produção normativa retorne ao seio da Associação Brasileira de Normas 
o 

da ABNT, com a formação de Comitês com a participação efetiva da Sociedade, conforme 
modelo da ABNT, em sua discussão e aprovação; 

6.2  Que sob o mesmo modelo de Comitê, sejam produzidas premissas, tanto para a 
regulamentação geral (Código), quanto para seu detalhamento, definição essa fundamen-
tal para a interpretação do texto normativo. As premissas definidas para a minuta da NBR 
9077/2018 podem ser usadas como referência; 

6.3  Que sob o mesmo modelo de Comitê, sejam definidos, com o máximo possível de 
concisão, clareza e foco, objetivos, tanto para a regulamentação geral (Código), quanto 
para seu detalhamento, definição essa fundamental para a interpretação do texto normati-

ên-
cia; 

6.4  Que a aplicação da regulamentação pública seja acompanhada e avaliada por com-
ponentes da Sociedade, conforme exemplo previsto no texto do Decreto 46076/2001 de 
São Paulo;  

6.5  Que a avaliação de divergências de interpretação e casos especiais da regulamen-
tação não seja avaliada somente por equipes internas dos órgãos públicos, mas que as 
equipes ou comissões avaliadoras contenham de forma paritária componentes da Socie-
dade 
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Resumo 
 

A qualidade da segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco somen-
te poderá ser garantida se ela for observada em todas as vertentes, sendo necessário um 
bom regulamento técnico, um bom projeto técnico, produtos e instalações adequadas. Os 
produtos de segurança contra incêndio apresentam sérios problemas de não conformida-
de, incorrendo em falha de funcionamento que afetam diretamente a segurança do con-
sumidor. A falta de regulação do setor tem impactado também a concorrência no merca-
do, e o próprio Corpo de Bombeiros, que vê prejudicado seu esforço despendido na área 
de prevenção. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia não tem ofere-
cido programas de avaliação da conformidade dentro das expectativas do setor. Órgãos 
públicos, fabricantes, importadores e associações ligadas à área de segurança contra in-
cêndio precisam unir esforços e, de alguma maneira, encontrar soluções alternativas para 
que o presente cenário de desconfiança seja revertido no futuro.  

Palavra-Chave: Segurança contra Incêndio. Certificação de Produtos. 

 

 

Abstract 
 

The quality of fire safety in buildings and risk areas can only be guaranteed if it is 
observed in all aspects, and a good technical regulation, good technical design, adequate 
products and installations are required. Fire safety products present serious non-
compliance problems, resulting in a malfunction and directly affecting consumer safety. 
The lack of regulation in the sector has also affected competition in the market, and the 
Fire Department itself, which has been hampered by its efforts in the area of prevention. 
The National Institute of Metrology, Quality and Technology has not offered programs of 
conformity assessment within the expectations of the sector. Government, manufacturers, 
importers and associations related to the fire safety area need to join forces and somehow 
find alternative solutions so that the present scenario of distrust is reversed in the future. 

Keywords: Fire Prevention. Products Certification 
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1. Introdução 

De maneira bem sintética, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 
2005a), na NBR ISO 17000, define a avaliação da conformidade como a demonstração de 
que os requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou or-
ganismo são atendidos. 

Já o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), de for-
ma mais abrangente e permitindo uma análise mais crítica do contexto em que a atividade 
é exercida no Brasil, define a avaliação da conformidade como:  

Um processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, devi-
damente acompanhado e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de 
confiança de que um produto, processo ou serviço, ou ainda uma pessoa, 
atende a requisitos pré-estabelecidos em normas ou regulamentos, com o 
melhor custo benefício possível para a sociedade. (INMETRO, 2015a, p. 
10) 

Este conceito preconiza a ideia de tratamento sistêmico e não pontual e, como em todo 
sistema, deve ser acompanhado de avaliação dos seus resultados, constituindo-se, assim, em 
uma poderosa ferramenta de qualidade para o desenvolvimento industrial, para proteção e para 
defesa do consumidor. 

Além de impulsionar o desenvolvimento tecnológico sustentável e o crescimento do co-
mércio interno e externo, a avaliação da conformidade é fator de proteção do consumidor e contri-
bui para minimizar impactos ambientais na produção, com processos sustentáveis de utilização e 
descarte de produtos. 

São vários, portanto, os aspectos que tornam justificável a adoção de um programa 
de avaliação da conformidade, dentre eles:  

a) Concorrência mais equilibrada, quando processos, serviços e produtos obedecem aos pa-
drões pré-estabelecidos; 

b) Desenvolvimento tecnológico, com melhoria contínua da qualidade, que é um dos objetivos 
básicos do programa; 

c) Defesa do consumidor, por garantir que processos, serviços e produtos atendam a requisi-
tos pré-estabelecidos, permitindo-lhe aperfeiçoar suas decisões quanto à aquisição, uso e 
descarte de produtos; 

d) Estímulo ao comércio interno e externo, pois o mercado impõe cada vez mais programas 
compulsórios de avaliação da conformidade na comercialização de processos, serviços e 
produtos relacionados à saúde, segurança e meio ambiente; e 

e) Agrega valor ao produto, que, por se diferenciar dos concorrentes, reúne condições de a-
trair consumidores cada vez mais exigentes. (INMETRO, 2015a, p. 16) 

É importante salientar que dois produtos com conformidades avaliadas, utilizando a mes-
ma referência normativa, devem ser entendidos como produtos que atendem a requisitos mínimos 
aplicáveis às especificidades de uso do produto e, portanto, não cabe comparação entre eles no 
sentido de definir qual é melhor ou pior. (INMETRO, 2015a, p. 14) 

2. Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

2.1. O Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

Para estudar o tema da avalição da conformidade dos produtos de segurança con-
tra incêndio, é imprescindível entender primeiro a estreita relação entre as atividades de-
nominadas metrologia, normalização e qualidade, como segue: 

a) Metrologia é a ciência das medidas que cuida do estabelecimento das unidades de medi-
da, da manutenção dos padrões de medição e das metodologias de medição. 
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b) Normalização é uma atividade que traduz, de forma sistemática, as especificações para os 
produtos, os processos de fabricação, as metodologias de ensaio e medição, para verificar 
se o produto final está conforme o projetado. 

c) Qualidade é o resultado obtido, ou seja, o produto final deve estar em conformidade com o 
planejado e deve atender aos requisitos estabelecidos, sejam eles regulamentares ou do 
cliente. 

Sobre o assunto, Barros (2004, p. 19) diz que a metrologia é a base, a normalização é o 
meio e a qualidade é o objetivo final. Sem a metrologia para medir e a normalização para fornecer 
a tecnologia, a qualidade seria um atributo subjetivo. 

Jornada afirma que a elevação do nível global de competitividade da produção está entre 
as prioridades de todos os governos, o que implica o fortalecimento da tecnologia industrial bási-
ca, sendo, portanto, inquestionável o papel central das atividades relacionadas à metrologia, nor-
malização e qualidade. (FERNANDES, 2011, p. 6) 

Com o objetivo de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização in-
dustrial e certificação de qualidade de produtos industriais, em 11 de dezembro de 1973, a Lei 
Federal nº 5.966 instituiu o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(SINMETRO), criando, assim, uma infraestrutura de serviços tecnológicos capaz de avaliar a con-
formidade de produtos, processos e serviços (BRASIL, 1973). 

A referida lei, com modificações dadas pelas leis nº 9.933/1999 e nº 12.545/2011, também 
criou, no âmbito do atual Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Conse-
lho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), e o Instituto Na-
cional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 

As atividades de metrologia científica, industrial e legal, avaliação da conformidade, acredi-
tação de organismos e laboratórios, e a normalização são tratadas de forma integrada pelo SIN-
METRO, por meio dos seguintes sistemas que o compõem: 

a) Sistema Brasileiro de Normalização (SBN), coordenado pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), que é uma entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida pe-
lo governo brasileiro como único Fórum Nacional de Normalização. A ABNT desempenha 
papel relevante no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), como res-
ponsável, em conjunto com a sociedade, pela emissão de normas técnicas de sistema e 
gestão, produtos, processos, serviços ou pessoal, alinhadas às normas internacionais; 

b) Sistema Brasileiro de Metrologia (SBM), coordenado pelo INMETRO, que envolve a rede 
de laboratórios acreditados e a execução do controle metrológico e a fiscalização dos pro-
dutos regulamentados, com conformidade avaliada compulsoriamente; e 

c) Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), coordenado pelo INMETRO, 
que visa prover à sociedade um sistema de avaliação da conformidade harmonizado inter-
nacionalmente.   

O CONMETRO é o órgão normativo e o fórum político do SINMETRO, responsável por di-
tar as políticas e diretrizes de metrologia, normalização e qualidade industrial, sendo presidido 
pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. (FIGURA 1) 

 

Figura 1 - Estrutura do SINMETRO. (O autor) 
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De acordo com o artigo 3º da lei nº 9.933/1999, alterada pela lei nº 12.545/2011, o INME-
TRO é uma autarquia federal que exerce, dentre outras, as seguintes funções: 

a) Organismo acreditador: É o único organismo acreditador reconhecido pelo SINMETRO e 
internacionalmente autorizado a exercer a função, seguindo a tendência internacional atual 
de apenas um acreditador por país ou economia; 

b) Secretaria executiva do CONMETRO e dos seus comitês técnicos; 
c) Supervisor dos organismos de fiscalização:  Delega a área de metrologia legal aos Institu-

tos de Pesos e Medidas (IPEM) estaduais e exerce a fiscalização; e 
d) Órgão oficial de credenciamento de Organismos de Certificação de Sistemas de Gestão. 

(BRASIL, 1999) 

A acreditação é o reconhecimento formal, concedido por um organismo autorizado, de que 
a entidade foi avaliada segundo guias e normas nacionais e internacionais e tem competência 
técnica e gerencial para realizar tarefas específicas de avaliação da conformidade. 

O INMETRO é o coordenador do SBAC e acredita Organismos de Avaliação da Conformi-
dade (OAC) que, por sua vez, reconhecem a conformidade de um sistema de gestão, produto, 
processo, serviço ou pessoa. 

O SBAC está estruturado em consonância com os existentes em outros países e o INME-
TRO é reconhecido internacionalmente como o organismo de acreditação brasileiro pelo Internati-
onal Accreditation Forum (IAF) e foi o primeiro a possuir este reconhecimento na América Latina. 
(FIGURA 2) 

 

 

Figura 2 - Cadeia de acreditação do SBAC. (O autor) 

 

O reconhecimento é um instrumento facilitador nas transações comerciais entre os países 
e, como o reconhecimento gera confiança, o Brasil é membro também de diversos outros fóruns 
internacionais, com os quais mantém acordos de reconhecimento dos programas de avaliação da 
conformidade.  

Sem a confiança não há avaliação da conformidade. A credibilidade e o reconhecimento 
técnico, lastreados pelas normas internacionais, são essenciais para o sucesso da avaliação da 
conformidade. 

De acordo com o INMETRO, para o desenvolvimento de qualquer programa de avaliação 
da conformidade, independentemente do responsável, é necessário que haja disponibilidade de 
infraestrutura adequada e de requisitos essenciais, como segue: 
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a) Reconhecimento interno e externo; 
b) Padrões metrológicos internacionais; 
c) Acervo de normas técnicas atualizadas e alinhadas internacionalmente; 
d) Regulamentos técnicos; 
e) Laboratórios de ensaios; 
f) Organismos certificadores; 
g) Prévia avaliação de viabilidade e impacto regulatório; 
h) Programas de avaliação da conformidade sistematizados; 
i) Acompanhamento no mercado;  
j) Tratamento de reclamações e denúncias;  
k) Educação e informação; 
l) Selo de identificação de conformidade (INMETRO, 2015a, p. 28-36). 

Para elaborar uma regulamentação técnica o INMETRO se vale prioritariamente de uma 
norma ISO. Se não houver norma ISO, ele se utiliza de normas reconhecidas pela IAAC (Intera-
merican Accreditation Cooperation) e, se não houver, utiliza-se das Normas Brasileiras (NBR). Por 
isso, na atividade de normalização da ABNT, deve-se prezar para que as NBR não estejam muito 
dissociadas das normas internacionais. 

2.2. Conceitos básicos 

Quanto ao campo de utilização, a avaliação da conformidade pode ser voluntária ou com-
pulsória. É voluntária quando a iniciativa é do fornecedor, que procura agregar valor aos seus pro-
cessos, serviços e produtos, incorporando uma vantagem competitiva em relação aos concorren-
tes. É compulsória quando é exigida por uma entidade reguladora que entende que os processos, 
serviços ou produtos podem ocasionar riscos à saúde e à segurança, ou podem trazer prejuízos 
econômicos à sociedade. (INMETRO, 2015a, p. 19) 

Quanto ao agente econômico, ou seja, quanto àquele que tem a responsabilidade de deci-
dir sobre sua realização, a avaliação da conformidade pode ser classificada como: (INMETRO, 
2015a, p. 19) 

a) Primeira parte, quando realizada pelo próprio fabricante, fornecedor ou por um represen-
tante dos seus interesses; 

b) Segunda parte, quando feita pelo comprador ou cliente, sendo conhecida, também, como 
ecedores ou à 

tomada de decisão sobre um contrato; 
c) Terceira parte, quando realizada por organização previamente acreditada e independente, 

tanto em relação ao fabricante ou fornecedor quanto ao cliente e, portanto, sem interesse 
direto na comercialização do produto ou serviço. 

Conforme o INMETRO (2015a, p. 39), a atividade de avaliação da conformidade apoia-se 
em dois fundamentos básicos: o reconhecimento da competência técnica (instalações, sistema de 
qualidade, pessoal, calibração dos instrumentos de medição) e a credibilidade (ética, imparciali-
dade e comprometimento). 

A avaliação de conformidade realizada por primeira ou segunda parte pressupõe uma rela-
ção de confiança, pois a organização que deseja demonstrar a conformidade deve ter competên-
cia para fazê-lo e a entidade que irá evidenciar a conformidade deve apoiar sua credibilidade na 
ética e na imparcialidade. Já o organismo independente, normalmente, é especializado em pro-
cessos de gestão, auditoria e inspeção.  

Segundo a ABNT/ISO IEC Guia 2, a certificação é o procedimento pelo qual uma terceira 
parte dá garantia escrita da conformidade com os requisitos especificados de produto, processo 
ou serviço. (ABNT, 2006) 

Para o INMETRO (2015a, p. 22) a certificação é, por definição, realizada por uma terceira 
parte, isto é, por organismo reconhecido como independente das partes envolvidas, ou seja, do 
fornecedor (primeira parte) e do comprador (segunda parte). 

A certificação por terceira parte envolve três entidades ou elementos: normas ou regula-
mentos técnicos, órgãos acreditadores e organismos certificadores. É a forma mais apropriada 
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para avaliação de produtos de alto risco à saúde e a segurança do consumidor e do meio ambien-
te. (FIGURA 3) 

 

 

Figura 3 - Classificação da avaliação quanto ao agente econômico. (O autor) 

 

Existem vários modelos de certificação e o modelo 5 é o mais abrangente, pois contempla 
a avaliação inicial do produto, a avaliação no mercado após a emissão do certificado de conformi-
dade e a avaliação do sistema de gestão do processo produtivo e de controle da empresa. Por 
essa razão, esse tipo de certificação também tem um custo maior, que normalmente é repassado 
ao mercado consumidor. 

A avaliação do sistema de gestão não quer dizer que a empresa deve possuir o certificado 
ISO 9001, mas sim que ela deve possuir algumas práticas de gestão que são consideradas impor-
tantes para a garantia de qualidade dos produtos. A qualidade do sistema de gestão da empresa 
traduz um importante compromisso do fornecedor com a conformidade do produto. 

De acordo com o INMETRO (2015a, p. 25), a declaração da conformidade do fornece-
dor é o processo pelo qual um fornecedor, sob condições pré-estabelecidas, dá garantia escrita 
de que um produto, processo ou serviço está em conformidade com requisitos especificados. 

Trata-se de um modelo de avaliação de conformidade de 1ª parte e, segundo o SBAC, a 
declaração de conformidade do fornecedor é um mecanismo de avaliação da conformidade mais 
apropriado para produtos que oferecem médio a baixo risco à saúde e segurança do consumidor e 
do meio ambiente. (INMETRO, 2015a, p. 26) 

A declaração de conformidade do fornecedor confere maior agilidade no atendimento às 
demandas por avaliação da conformidade, mas é uma intervenção mais branda e menos onerosa 
nas relações de consumo, já que a interferência externa (terceira parte) é eliminada. Dessa forma, 
quando da implantação de programas de primeira parte, tornam-se necessárias ações mais inten-
sificadas de avaliação no mercado. 

Segundo o INMETRO (2015a, p. 26), a declaração da conformidade do fornecedor tem si-
do mais utilizada para serviços executados de forma dispersa, por micro e pequenas empresas 
em todo o território nacional, por ser difícil o emprego do mecanismo de certificação. 

De acordo com o INMETRO (2015a, p. 27), a inspeção é definida como uma observação e 
julgamento, acompanhada, conforme apropriado, por medições, ensaios ou uso de calibres. 

A inspeção é o mecanismo de avaliação da conformidade muito utilizado para avaliar ser-
viços, após sua execução. O objetivo principal é reduzir o risco para o comprador, o proprietário, o 
usuário ou o consumidor, quando do uso do produto. 

O mecanismo da inspeção é muito praticado na avaliação da conformidade de segunda 
parte, quando compradores a executam, quando o produto sai da fábrica ou quando da chegada 
às instalações do comprador, a exemplo das inspeções veiculares. 
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Conforme o INMETRO (2015a, p. 27), o ensaio é a determinação de uma ou mais caracte-
rísticas de uma amostra do produto, processo ou serviço, de acordo com um procedimento espe-
cificado.  

É a modalidade de avaliação da conformidade mais utilizada porque, normalmente, está 
associada a outros mecanismos de avaliação da conformidade, em particular à inspeção e à certi-
ficação, no entanto, os resultados de um laudo de ensaio não podem ser associados ou estendi-
dos ao restante de uma produção, assim como ocorre na certificação, uma vez que o laudo de 
ensaio é um atestado que uma determinada amostra, e somente esta, apresenta conformidade 
em relação a determinada norma técnica. 

3. A qualidade dos produtos de segurança contra incêndio no cenário 
nacional 

Segundo a Norma Técnica NBR ISO 9000, qualidade é o grau no qual um conjunto de ca-
racterísticas, isto é, propriedades diferenciadoras inerentes, satisfaz a requisitos, que são neces-
sidades ou expectativas expressas, geralmente, de forma implícita ou obrigatória. (ABNT, 2005b) 

Com uma concepção clara e concisa, Fernandes (2011, p. 60) diz que qualidade significa 
adequação ao uso. É o atendimento aos desejos e às aspirações dos consumidores, incluindo os 
aspectos econômicos, de segurança e de desempenho. 

Para avaliar a qualidade dos produtos de segurança contra incêndio, foi realizada uma 
pesquisa interessante pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT), durante os 
anos de 2015 e 2016, que colheu diversas amostras de mangueiras de incêndio do tipo 2, subme-
tendo-as a ensaio de comportamento hidrostático, de acordo com a ABNT NBR 12779: Manguei-
ras de incêndio  Inspeção, manutenção e cuidados. Antes da apresentação do resultado, é im-
portante esclarecer que a certificação para mangueiras de incêndio é voluntária pelo INMETRO. 

O resultado da pesquisa foi apresentado por Antonio Fernando Berto, responsável pelo la-
boratório de segurança ao fogo e a explosões do IPT, em palestra ministrada no seminário que 
marcou o lançamento do Programa de Certificação de Produtos de Segurança contra Incêndio da 
UL do Brasil, no dia 15 de março de 2016, na cidade de São Paulo.  

Na ocasião, foi demostrado que foram colhidas amostras de 28 edificações distintas, sendo 
que em 13 edificações (46%), as mangueiras falharam. Das 49 mangueiras submetidas a ensaios, 
sendo 27 não certificadas (55%) e 22 certificadas (45%), 17 mangueiras de incêndio falharam (14 
não certificadas e 3 certificadas), ou seja, 52% das mangueiras não certificadas e 14% das man-
gueiras certificadas, comprovando uma alta porcentagem de não conformidades para produtos 
sem certificação. (BERTO, 2016) 

Abordando a questão qualidade dos produtos, A SKOP, uma empresa nacional fabricante 
de chuveiros automáticos e associada à ABSpk, publicou em sua página na internet, no dia 07 de 

ora de 

de normas internacionais similares. (SKOP, 2016) 

O interessante no artigo foi a pergunta inicial feita ao leitor: Você já ouviu falar em sprinkler 
que derrete com fogo? Parece piada, mas não é!. A empresa explica dizendo que os sprinklers 

400°C, enquanto que, em um incêndio real, facilmente a temperatura ultrapassa os 700°C. (FI-
GURA 4) 
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Figura 4 - Chuveiros automáticos que derretem com o fogo. (SKOP, 2016) 

 

x-
plica que ninguém consegue ver a olho nu, mas, é frequente o uso de anéis de -

n-
e-

menta, dizendo que o uso desses anéis de borracha foi banido das normas técnicas, e até provo-
cou um recall gigantesco nos Estados Unidos da América, causando a falência de um fabricante 
em junho de 2001. (FIGURA 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - - . (SKOP, 2016) 

 

É sabido de todos que a qualidade da segurança contra incêndio deve ser considerada em 
todas as fases de uma edificação, passando pela concepção do anteprojeto, pelo projeto executi-
vo, pela construção, pela utilização de produtos de qualidade, pela instalação adequada e pela 
manutenção. Se a segurança contra incêndio for desconsiderada em qualquer uma dessas eta-
pas, a edificação ficará suscetível a riscos de inconveniências funcionais, gastos excessivos e 
níveis de segurança inadequados. 

A segurança contra incêndio nas edificações somente pode ser garantida se em todas as 
fases do processo de prevenção a mesma for plenamente observada, ou seja, é necessária uma 
boa normalização técnica, um bom Projeto Técnico de segurança contra Incêndio, produtos de 
segurança contra incêndio de qualidade e instalação realizada por pessoal devidamente capacita-
do e treinado. 

Os Corpos de Bombeiros, de uma maneira geral, já atuam de maneira efetiva na regula-
mentação, por meio da edição das Instruções Técnicas, e também na adequação dos projetos, no 
processo de análise de Projetos Técnicos, no entanto, atuam de forma muito modesta na exigên-
cia de produtos adequados e de instalações adequadas. 

A vistoria técnica do Corpo de Bombeiros, para fins de emissão de Licença da edificação, 
tem como objetivo a verificação básica do funcionamento dos equipamentos e é realizado de for-
ma amostral, não tendo como fulcro testar todos os requisitos de norma para os equipamentos e 
instalações. 
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Além de causar a perda de vidas e a perda patrimonial em caso de incêndio, que por si só 
já justificaria qualquer intervenção para melhoria, o não funcionamento, ou o funcionamento ina-
dequado dos produtos, quando da eclosão de um incêndio, compromete todas as medidas adota-
das anteriormente e acarreta prejuízo para o Governo. 

A elaboração de uma Norma Brasileira, ou de uma Instrução Técnica do Corpo de Bombei-
ros, envolve alto custo e muito tempo de trabalho de profissionais capacitados para se desperdiçar 
com a instalação de produtos sem qualidade. 

Para aprovar um Projeto Técnico no Corpo de Bombeiros, o proprietário tem que contratar 
um responsável técnico que deverá confeccionar as plantas arquitetônicas com as medidas de 
segurança contra incêndio, recolhendo a respectiva Anotação ou Registro de Responsabilidade 
Técnica.  

Além disso, o proprietário deve recolher uma taxa de análise ao Estado, que varia de acor-
do com a área da edificação. O Estado, por sua vez, deve manter estrutura e pessoal específico 
para análise da adequação dos projetos em relação às normas.  

Da mesma forma, para obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o proprietário tem 
que contratar um responsável técnico para fazer a instalação e/ou manutenção dos equipamentos 
de segurança contra incêndio, emitindo a correspondente Anotação ou Registro de Responsabili-
dade Técnica, além de outros documentos obrigatórios, tais como o Atestado de Formação de 
Brigada de Incêndio e o Atestado de Conformidade das Instalações Elétricas. Para a vistoria, o 
proprietário também deve recolher uma taxa ao Estado, que varia de acordo com a área da edifi-
cação a ser vistoriada. 

O Estado também deve manter estrutura administrativa, com vistoriadores disponíveis para 
atendimento em todo o território, para fazer a conferência dos sistemas de proteção das edifica-
ções. Essa estrutura é formada por uma grande equipe de apoio, sendo muitos com dedicação 
exclusiva, para fazer o processamento do pedido de vistoria até a emissão da Licença.  

Os processos do serviço de segurança contra incêndio são mantidos por sistemas informa-
tizados, que também necessitam de despesas para hospedagem e manutenções mensais.  

Pelo exposto, somando-se o ônus do Estado e do interessado, o custo total para a regula-
rização das edificações nos Corpos de Bombeiros é muito alto e poderá ser todo em vão, caso os 
produtos instalados não possuam qualidade. 

Além da questão do custo para a regularização, outro grande problema no setor é que, 
muitas vezes, os proprietários e os usuários das edificações não participam do processo de esco-
lha e de compra dos produtos de segurança contra incêndio. Dessa forma, os consumidores finais 
defrontam-se com a falta de qualidade, ou com a inoperância dos produtos, justamente na hora 

 

Essa problemática ocorre porque, na maioria das vezes, são os responsáveis técnicos 
(engenheiros e arquitetos) que escolhem e compram os produtos de segurança contra incêndio, 
por ocasião das construções, reformas, e regularizações das edificações, sendo que os verdadei-
ros consumidores, sejam eles proprietários dos imóveis ou simplesmente usuários, ficam alheios a 
este processo. 

O problema é agravado pelo fato dos sistemas de segurança contra incêndio comporem 
uma parte não funcional e, algumas vezes, não aparente das edificações e, com frequência, as 
construtoras buscam economizar com a compra de produtos mais baratos disponíveis no merca-
do, normalmente de baixa qualidade, mas que são aceitos pelos Corpos de Bombeiros, que con-
seguem fazer apenas uma inspeção visual e de verificação básica de seu funcionamento. 

A falha de funcionamento dos produtos de segurança contra incêndio no Brasil, devido ao 
não atendimento às normas técnicas e a baixa qualidade do produto, afeta diretamente a segu-
rança do consumidor, que não tem conhecimento da qualidade do sistema que o protege dentro 
de uma edificação. 

Além disso, o desequilíbrio no mercado, com à concorrência desleal decorrente da falta de 
regulação e fiscalização, tem permitido a proliferação do número de produtores e importadores 



Segurança Contra Incêndio em Edificações - Recomendações 2018 201875

que comercializam produtos de segurança contra incêndio não conformes, a um custo muito bai-
xo. 

Por tais razões, nos últimos anos, tem se discutido muito a ampliação da compulsoriedade 
da certificação dos produtos de segurança contra incêndio no Brasil, sobretudo daqueles que mais 
sofrem com os problemas relatados. 

Comparado a outros países, a certificação de produtos no Brasil é muito incipiente, sobre-
tudo, na área de segurança contra incêndio, pois, nesse escopo, somente os extintores de incên-
dio, indicadores de pressão para extintores de incêndio e pó para extinção de incêndio possuem 
certificação compulsória pelo INMETRO. 

Em relação a extintores, o INMETRO possui ainda um programa de avaliação da conformi-
dade compulsória para inspeção e manutenção de extintores de incêndio, mas utilizando o meca-
nismo de declaração do fornecedor e não o da certificação. Dessa forma, de maneira compulsória, 
temos regulamentado pelo INMETRO apenas os extintores de incêndio.  

Já no campo voluntário, ou seja, sem a exigência de órgãos públicos, a certificação de 
produtos de segurança contra incêndio pode se apresentar de duas formas:  

a) Programas regulamentados pelo INMETRO; e 

b) Programas não regulamentados pelo INMETRO. 

De forma regulamentada pelo INMETRO, a certificação voluntária também é muito peque-
na, uma vez que existe apenas o programa de certificação para mangueiras de incêndio. 

De forma não regulamentada pelo INMETRO, ou seja, com requisitos de avaliação da con-
formidade estipulados diretamente pelos organismos certificadores, existem mais programas de 
avaliação da conformidade, que podem ser encontrados no mercado nacional em duas situações: 

a) Programas de certificação com normas técnicas, requisitos de avaliação da confor-
midade e organismos de certificação nacionais; e 

b) Programas de certificação com normas técnicas, requisitos de avaliação da confor-
midade e organismos de certificação de outros países. 

Com normas técnicas, requisitos de avaliação da conformidade e organismos de certifica-
ção nacionais, estão disponíveis no mercado os seguintes programas de certificação voluntários, 
na área de segurança contra incêndio:  

a) União para mangueiras de incêndio; 
b) Esguicho de jato regulável; 
c) Chuveiros automáticos para extinção de incêndio; 
d) Porta corta-fogo para saída de emergência 
e) Acessórios para porta corta-fogo; 
f) Porta corta-fogo para entrada de unidades autônomas e de compartimentos específicos de 

edificações; 
g) Portas e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para isolamento de riscos em ambi-

entes comerciais e industriais; 
h) Líquido gerador de espuma (LGE); 
i) Motores a diesel para bombas hidráulicas para uso em sistema contra incêndio; 
j) Brigada de incêndio e centros de formação de brigada de incêndio; e 
k) Inspeção e manutenção de mangueiras de incêndio. 

Atualmente, a ABNT  Certificadora é o organismo que mais dispõe de programas de certi-
ficação na área de segurança contra incêndio, com as variáveis de normas técnicas e requisitos 
de avaliação nacionais. 

Por outro lado, com normas técnicas, requisitos de avaliação da conformidade e organis-
mos de certificação de outros países, estão disponíveis no mercado internacional um grande nú-
mero de programas de certificação voluntários, para diversos produtos de segurança contra in-
cêndio. 
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A Underwriters Laboratories (UL-USA) e a Factory Mutual Approvals (FM Approvals), am-
bas dos Estados Unidos, podem ser considerados grandes organismos de certificação estrangei-
ros, com séculos de experiência na área de segurança contra incêndio. 

A Conformidade Europeia (CE) é uma avaliação da conformidade que utiliza muito o me-
canismo de declaração do fornecedor. Neste caso, o próprio fabricante atesta que o produto aten-
de aos requisitos essenciais das legislações europeias pertinentes. Nos casos em que se almeja 
uma segurança do usuário, a CE também lança mão do mecanismo da certificação, onde a ates-
tação da conformidade é realizada por organismo independente. 

A marcação CE é uma medida importante que a União Europeia adotou para estabelecer o 
mercado único e para promover o desenvolvimento econômico para os estados membros.  

Comparado aos nacionais, os programas de certificação de outros países são muito mais 
caros, em razão do câmbio. Outro problema é que estes organismos, algumas vezes, acabam não 
certificando produtos nacionais, por não abrirem mão da avaliação da conformidade utilizando 
normas técnicas e requisitos próprios. 

A falta de programas de avaliação da conformidade nacionais com custo reduzido, na área 
de segurança contra incêndio, dá azo à existência de diversos programas de qualificação levados 
a efeito por associações de fabricantes e importadores de produtos de segurança contra incêndio, 
a exemplo da Associação Brasileira das Indústrias de Equipamentos contra Incêndio e Cilindros 
de Alta Pressão (ABIEX) e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Chapas para Drywall (As-
sociação DRYWALL), que buscam, fora do SINMETRO, regular o mercado e proporcionar mais 
qualidade aos produtos. 

Esses programas de qualificação fora do SINMETRO, sem a interferência de órgãos públi-
cos na fiscalização, podem não ser muito eficazes. Por essa razão, algumas associações, tais 
como a própria ABIEX, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) e, mais 
recentemente, a Associação Brasileira de Sprinkler (ABSpK), já solicitaram formalmente ao IN-
METRO o desenvolvimento de programas de certificação, para produtos de seus interesses, no 
entanto, o trâmite é muito demorado e não há previsão para implementação de programas com-
pulsórios. 

Para o desenvolvimento e programas de avaliação da conformidade, além dos Organismos 
de Certificação de Produtos, é muito importante também que haja uma infraestrutura de laborató-
rios de ensaio acreditados pelo INMETRO, no escopo específico do produto.  

Uma excelente infraestrutura de laboratórios é aquela que possui vários laboratórios acre-
ditados para possibilitar a concorrência e a agilidade do ensaio, se possível, instalados próximo às 
regiões produtoras para diminuir o custo, e que sejam de terceira parte, ou seja, independentes 
em relação ao fabricante ou importador e ao certificador, para garantir a credibilidade. 

Em funcionamento no território nacional, temos poucos laboratórios acreditados pelo IN-
METRO, em escopos específicos de segurança contra incêndio. O mais conhecido e que oferece 
o maior número de ensaio de produtos é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 
Paulo (IPT), com mais de 100 anos de atuação. 

De acordo com o Regulamento Geral de Certificação de Produtos, a preferência sempre é 
a escolha de um laboratório de terceira parte acreditado pelo INMETRO, no escopo do ensaio, 
porém, na ausência, há regras claras e ordem de prioridades para escolha de outros tipos de labo-
ratórios. (INMETRO, 2015b) 

Pelo SINMETRO, é possível a escolha de laboratório não acreditado pelo INMETRO, de 
laboratório acreditado para escopo diverso do pretendido, ou mesmo, de laboratório de primeira 
parte (do fabricante). Neste último caso, o órgão certificador deve acompanhar 100% dos testes 
efetuados. 

A ausência de laboratórios acreditados pelo INMETRO no escopo não é um impeditivo pa-
ra o estabelecimento de um programa de certificação, mas é um limitador na medida em que difi-
culta o acompanhamento no mercado, já que os responsáveis pela fiscalização não terão como 
encaminhar amostras para os laboratórios acreditados.  
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Outra questão importante é a existência de normas técnicas e regulamentos técnicos na 
área de segurança contra incêndio. As Normas Brasileiras confeccionadas pela ABNT, em regime 
de consenso com as partes interessadas e oferecendo consulta pública à sociedade, não são de 
uso obrigatório. A obrigatoriedade de uma NBR decorre do chamamento ou referência em um 
determinado regulamento técnico. Este sim é obrigatório, sendo expedido pelos órgãos públicos 
reguladores. 

Analisando as NBR relacionadas à área de segurança contra incêndio, verifica-se muito 
pouca produção normativa comparada a outros países. Essa problemática decorre da juventude 
do Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndio (ABNT/CB-24), criado em 1990, do pouco 
investimento e do pouco interesse da sociedade no segmento. Antes do CB-24, a normalização da 
segurança contra incêndio era feita por uma divisão do Comitê Brasileiro da Construção Civil 
(ABNT/CB-02). 

A questão normativa se agrava ainda mais quando se buscam normas de especificação ou 
de desempenho, necessárias para a certificação de produtos. Atualmente, verifica-se que a maior 
parte das NBR são elaboradas com foco em dimensionamento, projeto e serviço de segurança 
contra incêndio, que foram as primeiras a serem demandas pela sociedade. 

Em relação aos regulamentos técnicos, o problema persiste, pois, a regulamentação pelo 
INMETRO é mínima, e a regulamentação pelos Corpos de Bombeiros Militares tem foco em di-
mensionamento, projeto e serviço, pouco demandando sobre avaliação da conformidade.  

Por ser uma questão muito específica, muitas vezes alheia ao domínio técnico de seus in-
tegrantes, os Corpos de Bombeiros Militares pouco dispõe sobre a especificação e o desempenho 
dos produtos. Quando necessário, o faz referenciando as NBR existentes. 

 Na ausência de normas nacionais, os Corpos de Bombeiros Militares costumam chamar 
as normas internacionais, principalmente as normas ISO, ou normas reconhecidas internacional-
mente, a exemplo das normas americanas (NFPA) e europeias (DIN, EUROCODE). Essa prática 
é comum para buscar referência em dimensionamento e projeto, mas, no caso de especificação e 
desempenho de produtos, é pouco utilizada.  

O problema é que, embora haja normas americanas e europeias para quase todos os pro-
dutos de segurança contra incêndio, os produtos de qualidade ou de alto desempenho, frequen-
temente utilizados em outros países, são muito pouco comercializados no Brasil. Os motivos para 
que isso ocorra normalmente são:  

a) Alto custo do produto de qualidade importado, em razão do câmbio;  
b) Falta de regulamentação no mercado nacional, o que dá azo à fabricação e importação de 

produtos não conformes a um preço muito baixo; 
c) Desalinhamento da normalização nacional com a internacional, criando barreiras técnicas 

no setor;  
d) Proteção ao fabricante nacional; e  
e) Baixa conscientização e comprometimento com a qualidade do consumidor. 

Nesse aspecto, é importante enfatizar a questão das barreiras técnicas. Essa preocupação 
não deve ser apenas dos órgãos públicos, quando da exigência da avaliação da conformidade, 
mas também da ABNT que, em consenso com as partes interessadas, deve elaborar normas ali-
nhadas ao contexto internacional. 

A abertura do mercado nacional incrementou o processo de trocas comerciais entre os pa-
íses e aprofundou a necessidade do uso de uma linguagem comum para o estabelecimento de 
requisitos de desempenho e de conformidade.  

Hoje em dia, com a globalização, passou a ser uma temeridade tentar produzir normas na-
cionais desconsiderando as normas internacionais existentes. Na maioria dos países desenvolvi-
dos, as normas nacionais estão dando lugar às normas internacionais, a exemplo da Suécia, onde 
95% das normas produzidas, simplesmente reproduzem normas regionais ou internacionais. (FI-
GUEIREDO, 2000, p. 10) 

O ideal, portanto, é que haja norma nacional de especificação, ou de desempenho de pro-
dutos alinhada, internacionalmente. Na ausência de normas nacionais, em sendo necessária a 
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regulamentação, podem ser estabelecidos programas de avaliação da conformidade com base em 
normas internacionais ou em normas de outros países reconhecidas internacionalmente.  

É sempre prudente que o regulador ofereça um prazo razoável para a produção ou atuali-
zação normativa correspondente, quando necessário, no entanto, a inércia na produção pela 
ABNT não é um impeditivo para a certificação de determinado produto. 

A ausência de normas técnicas pode ser suprida pelo regulamento técnico, que pode utili-
zar uma ou mais normas como base para o estabelecimento de seus requisitos ou estabelecer 
outros requisitos que não estejam cobertos pelas normas técnicas.  

Nas políticas públicas voltadas à segurança contra incêndio, os Corpos de Bombeiros Mili-
tares assumem papel de destaque e acabam sempre protagonizando a regulação do setor em 
diversas atividades, no entanto, é importante salientar que, em termos de avaliação da conformi-
dade, o INMETRO é o órgão regulador em âmbito federal e, por uma questão de hierarquia legal, 
entende-se que a regulamentação do INMETRO vincula a regulamentação dos Corpos de Bom-
beiros Militares no escopo.  

Desta forma, os Corpos de Bombeiros Militares somente poderão regulamentar de forma 
suplementar a avaliação da conformidade em âmbito estadual se houver previsão legal específica 
e se não houver regulamentação do INMETRO. 

O que se verifica, atualmente, é que não há programas de certificação levados a efeito pe-
los Corpos de Bombeiros Militares. Os estados normalmente possuem exigências de cadastra-
mento de fornecedores e de prestadores de serviços, que são mecanismos de avaliação de 2ª 
parte, sendo que alguns até exigem da empresa o Certificado de Conformidade do produto no ato 
do cadastro, no entanto, não pode ser considerado um programa de certificação sistematizado, 
nos termos da legislação do INMETRO. 

4. Conclusão 
No âmbito federal, o INMETRO não tem atendido às expectativas do setor de segurança 

contra incêndio. Os Corpo de Bombeiros Militares dos estados não possuem condições e legisla-
ção específica e adequada para atuar. Os produtores e importadores sérios sofrem com a desre-
gulação do mercado, que permite o comércio de produtos irregulares. As associações de fabrican-
tes pouco conseguem atuar nessa área sem que haja uma política pública que exija e fiscalize o 
atendimento às normas técnicas. Os proprietários e responsáveis pelo uso, normalmente, levam 
prejuízo em razão dos constantes defeitos dos produtos. A população em geral, proprietários e 
ocupantes das diversas edificações, sofrem na pele, colocando suas vidas em risco em edifica-
ções não protegidas adequadamente.  

Infelizmente, sem a implantação de programas consistentes pelos órgãos públicos compe-
tentes e também sem a fiscalização efetiva e o acompanhamento no mercado, dispositivos vagos 
de exigência de avaliação da conformidade se tornam inócuos, constituindo-se no que popular-

. 

Em razão das responsabilidades operacionais de atendimento de emergências e de regu-
larização das edificações e áreas de risco, os Corpos de Bombeiros Militares não dispõem de re-
cursos e efetivo para realizar as mesmas atividades que o INMETRO desenvolve.  

Nesse aspecto, na eventualidade de exigência de certificação de produtos pelos Corpos de 
Bombeiros Militares, duas questões importantes são suscitadas: primeiro que não há legislação 
nacional específica para o assunto, e segundo, que os Corpos de Bombeiros Militares não possu-
em experiência em regulamentação e práticas na atividade de certificação de produtos, porque 
sua atividade fim é outra.  

Após a criação da legislação pertinente, é imprescindível a plena adoção das boas práticas 
de regulamentação já estabelecidas pelo Comitê Brasileiro de Regulamentação, que orientam 
para a realização de estudos de impacto regulatório, buscando sempre a opinião e a contribuição 
das partes interessadas no processo, avaliando sempre o custo e o benefício das medidas. 

A atuação do Corpo de Bombeiros Militar como uma OCP pode ser desastrosa para os 
Corpos de Bombeiros Militares, que deve se manter isento e independente em relação às partes 
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envolvidas (produtor, certificador e cliente) e, assim como o INMETRO, caso intervenha nesse 
processo, deve manter uma postura de imparcialidade, ou seja, não deve se portar como um dos 
agentes econômicos, mas sim, como ente regulador. 

Como postura ideal no processo de certificação, o Corpo de Bombeiros deve representar o 
Estado, de uma maneira genérica, e o consumidor, de uma maneira específica, sendo que a ativi-
dade de certificação deve ser feita por um organismo independente acreditado pelo INMETRO, 
por ser este o acreditador oficial no Brasil, reconhecido internacionalmente. 

Diante deste complexo cenário, pergunta-se: o que deve ser feito para superar essa fragili-
dade da segurança contra incêndio no Brasil? 

Espera-se que este artigo sirva ao menos para trazer luz a tão controverso e obscuro te-
ma, fazendo com que todas as partes envolvidas, tais como INMETRO, Corpos de Bombeiros 
Militares, produtores, consumidores e outros interessados reflitam e se unam em prol de uma so-
lução. Seja qual for a estratégia a ser adotada para a melhoria da qualidade dos produtos de se-
gurança contra incêndio, algo precisa ser feito, pois, como bem diz o ditado popular: é impossível 
obter um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. 

5. Recomendações 
 Editar normas técnicas de avaliação da conformidade alinhadas internacionalmente. 

 Fomentar a ampliação de programas de certificação compulsórios e voluntários pelo IN-
METRO. 

 Fomentar a criação de laboratórios independentes e de organismos de certificação de pro-
dutos de segurança contra incêndio. 

 Criar legislação específica que permita a avaliação da conformidade pelos Corpos de 
Bombeiros Militares, em caso de omissão do INMETRO, dispondo-os como ente regulador, 
de forma isenta e independente em relação às partes envolvidas (produtor, certificador e 
cliente). 

 Adotar sempre as boas práticas de regulamentação já estabelecidas pelo Comitê Brasileiro 
de Regulamentação. 

 Viabilizar parcerias com associações de fabricantes e partes interessadas no setor. 
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Resumo 

A segurança contra incêndio é exigida para as edificações e áreas de risco por meio de leis e normas, 

que são oriundas do processo de regulamentação e normalização. No Brasil temos a legislação de segurança 

contra incêndio em três níveis: normas gerais, da União; normas regionais, dos Estados, e normas locais, dos 

âmbito 

nacional e nos Estados temos 27 (vinte e sete) diferentes legislações. Estas legislações aprovadas nas 

Assembleias Estaduais, tratam de exigir a prevenção por meio de Códigos Prescritivos.  Da análise dos textos 

destes Códigos verificamos que existem diferenças: na forma de classificar os riscos de incêndio, no tipo e 

número de exigências a serem implantadas, nas normas que utilizam de apoio, na aplicação e entendimento 

de conceitos de segurança contra incêndio, nos procedimentos administrativos e formas de apresentação de 

projetos adotados. Diante deste quadro descrito, propõe-se a padronização de conceitos e formas de 

apresentação dos processos, a criação de modelos de legislação e Instruções Técnicas a serem adotados pelos 

Estados. Esta padronização irá facilitar aos profissionais e empresas de arquitetura e engenharia na confecção 

de seus projetos em diferentes Estados do Brasil. 

Palavras-Chave: Segurança Contra Incêndio; Padronização e Apresentação de Projeto  

Abstract 

 Fire safety is required for buildings and hazardous areas due by laws and standards, which are 

derived from the regulatory and standardization processes. Fire safety in Brazil has three-levels, which are: 

general rules issued by the Federal Union; regional standards issued by the States, and local norms issued by 

the municipalities: In view of this way of demanding fire safety in Brazil, we have the "Kiss Law" of national 

scope and different legislations in the twenty-seven (27) states of the nation. These laws, approved by the 

State Assemblies, require prevention through Prescriptive Codes.  We note that there are differences when 

analyzing the texts of these Codes: in the form of fire risks classification, in the type and number of 

requirements to be implemented, in standards which demand for support, in the application and 

understanding of fire safety concepts, in the administrative procedures and forms of presentation of such 

projects as adopted. Thus, in view of this framework, the concepts standardization and ways of presenting 

the processes, the creation of models of legislation and Technical Instructions to be adopted by the States are 

hereby proposed. This standardization will simplify the projects to be prepared by professionals and their 

architecture and engineering firms throughout the different States of Brazil. 
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1. VISÃO GERAL DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO BRASIL 

A segurança contra incêndio é exigida para as edificações e áreas de risco por meio de leis e 

normas, que são oriundas do processo de regulamentação e normalização que os poderes públicos 

e as associações utilizam para confeccionar esses instrumentos. 

Alguns Juristas afirmam que: 

a prevenção de incêndio está relacionada com o Direito Urbanístico, na proteção da coletividade, pois medidas 

preventivas não devem ser esquecidas pelos órgãos dos poderes públicos locais, encarregados de fiscalizar 

as edificações. 

o que temos é um Direito Urbanístico em três graus: normas gerais, da União; normas regionais, dos Estados, 

e normas locais, dos municípios, já que os Estados estão limitados, no genérico, pelas normas gerais da União 

e, no específico, pelas normas locais dos municípios, o que nos parece uma excelente solução. 

E neste pensamento, aliado ao fato de que a Constituição da República Federativa do Brasil, 

em seu artigo 144, § 5º dever

definindo aos Corpos de Bombeiros, o atendimento de atribuições definidas em lei , é que os 

Estados elaboraram e atuam com os 

respectivas Assembleias Legislativas e aplicados em seus Estados. 

Diante desta forma de se exigir a segurança contra incêndio por meio dos Estados, o que 

ocorre na prática, é que temos 27 (vinte e sete) diferentes legislações de segurança contra incêndio 

no Brasil. 

 Ao compararmos estas legislações quanto aos tipos de proteções contra incêndio, rigor, e 

forma de aplicação, verificamos a existência de divergências e falta de padronização.  

Neste pensamento de padronização, ocorreu em um recente passado, algumas tentativas de 

se propor uma legislação de segurança contra incêndio de abrangência nacional, sendo que em 2005, 

foi nomeado um Grupo de Trabalho na SENASP, com o objetivo de elaborar estudos e apresentar 

uma minuta de projeto lei, referente a segurança contra incêndio e pânico para todo o território 

nacional.   

O trabalho final deste grupo obteve o seguinte parecer da Secretaria de Assuntos Legislativos 

do Ministério da Justiça: 

a previsão de um Código de Segurança Contra Incêndio de abrangência nacional, torna-se de difícil aprovação 

competência da União em legislar; 

dispor sobre matéria com atribuição fiscalizadora de bombeiros em legislação federal, suscita dúvidas quanto 

à legitimação pela União, pois poderá caracterizar intromissão na estrutura organizacional do Estado e/ou 

Município; 

E desta forma a tentativa de padronização de 2005 não obteve êxito, vindo a ser arquivada. 

Entretanto, passados oito anos, temos a ocorrência do incêndio na boate Kiss  em 

2013, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, ocasionando a morte de 242 pessoas e ferindo 

outras 680 pessoas.  

Este incêndio é considerado a segunda maior tragédia ocorrida em solo brasileiro, e o 

número elevado de mortes e feridos gerou um grande questionamento pela sociedade sobre a 

segurança contra incêndio e a responsabilidade da fiscalização, principalmente em locais de 

concentração de público. 
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Desta situação de tragédia várias atividades foram desenvolvidas, sendo que uma delas 

proporcionou a recente aprovação da Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017 Lei 

.  

Esta lei impõe diretrizes gerais sobre medidas de  prevenção  e combate  a  incêndio  e  a  

desastres  em  estabelecimentos, edificações  e  áreas  de  reunião  de  público, vindo ao encontro do 

regramento em que,  as normas gerais são baixadas pela União, e as normas regionais (dos Estados) 

e locais (dos municípios) devem tratar do assunto deforma específica, devendo sempre permanecer 

a condição mais restritiva.  

Alguns pontos observados pela  

Art. 2°    O planejamento urbano, a cargo dos Municípios deverá observar normas especiais 

de prevenção e combate a incêndio e a desastres para locais de grande concentração e 

circulação de pessoas, editadas pelo poder público municipal, respeitada a legislação 

estadual pertinente ao tema. 

§ 1° As normas especiais previstas no caput deste artigo abrangem estabelecimentos, 

edificações de comércio e serviços e áreas de reunião de público, cobertos  ou descobertos,  

cercados  ou não,  com ocupação simultânea potencial igual ou superior a cem pessoas. 

Art. 3°   Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar planejar, analisar, avaliar, vistoriar, aprovar e 

fiscalizar as medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, 

edificações e áreas de reunião de público, sem prejuízo das prerrogativas municipais no 

controle das edificações e do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e das 

atribuições dos profissionais responsáveis pelos respectivos projetos. 

§ 2°    Os Municípios que não contarem com unidade do Corpo de Bombeiros Militar 

instalada, poderão criar e manter serviços de prevenção e combate a incêndio e atendimento 

a emergências, mediante convênio com a respectiva corporação militar estadual. 

Art. 4°   O processo de aprovação da construção, instalação, reforma, ocupação ou uso de 

estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público perante o poder público 

municipal, voltado à emissão de alvará de licença ou autorização, ou documento equivalente, 

deverá observar: 

§ 1o   Nos Municípios onde não houver possibilidade de realização de vistoria in loco pelo 

Corpo de Bombeiros Militar, a emissão do laudo referido no inciso V do caput deste artigo 

fica a cargo da equipe técnica da prefeitura municipal com treinamento em prevenção e 

combate a incêndio e a emergências, mediante o convênio referido no § 2o do art. 3o desta 

Lei. 

Art. 5° O poder público municipal e o Corpo de Bombeiros Militar realizarão fiscalizações e 

vistorias periódicas nos estabelecimentos comerciais e de serviços e nos edifícios residenciais 

multifamiliares, tendo em vista o controle da observância das determinações decorrentes 

dos processos de licenciamento ou autorização sob sua responsabilidade. 

§ 4° Constatadas condições de alto risco pelo poder público municipal ou pelo Corpo de 

Bombeiros Militar, o estabelecimento ou a edificação serão imediatamente interditados pelo 

ente público que fizer a constatação, assegurando-se, mediante provocação do interessado, 

a ampla defesa e o contraditório em processo administrativo posterior. 
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Art. 7o   As diretrizes estabelecidas por esta Lei serão suplementadas por normas estaduais, 

municipais e do Distrito Federal, na esfera de competência de cada ente político. 

Parágrafo único.  Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal deverão considerar as 

peculiaridades regionais e locais e poderão, por ato motivado da autoridade competente, 

determinar medidas diferenciadas para cada tipo de estabelecimento, edificação ou área de 

reunião de público, voltadas a assegurar a prevenção e combate a incêndio e a desastres e a 

segurança da população em geral. 

2. O TERMO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 

medidas de proteção contra incêndio em um edifício. 

A implantação da prevenção de incêndio se faz por meio de atividades que visam 

evitar o surgimento do sinistro, possibilitar sua extinção e reduzir seus efeitos antes da 

chegada das viaturas do Corpo de Bombeiros. 

As atividades relacionadas com a educação consistem no preparo da população, por 

meio da difusão de ideias que divulgam as medidas de segurança, para prevenir o surgimento 

de incêndios nas ocupações. Buscam, ainda, ensinar os procedimentos a serem adotados 

pelas pessoas diante de um incêndio, os cuidados a serem observados com a manipulação 

de produtos perigosos e também os perigos das práticas que geram riscos de incêndio. 

As atividades que visam à proteção contra incêndio dos edifícios, podem ser 

agrupadas em:  

atividades relacionadas com a construção e ocupação dos edifícios, que estão 

implicitamente ligadas aos códigos de edificação, leis e normas de proteção contra 

incêndio. Fornecem os parâmetros para que as edificações e ocupações obtenham o 

- Auto de Vistoria do Corpo de 

 

atividades relacionadas com a extinção, perícia e coleta de dados dos incêndios, que 

visam aprimorar técnicas de combate e melhorar a proteção contra incêndio por 

meio da investigação, estudo dos casos reais, e estudo quantitativo dos incêndios em 

uma região ou comunidade. 

 

3. LEGISLAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

 Deforma geral, nós temos as seguintes normas/legislações que compõe o arcabouço 

técnico e jurídico: 

a. Âmbito nacional: 

 

1) as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelecem condições 

mínimas a serem observadas quando da fabricação, instalação, operação, utilização ou 

manutenção de um determinado material, equipamento ou componente que venha a ser 

produzido para consumo, proporcionando assim uma padronização a fim de se obter um 

melhor desempenho.  

2) as Normas Reguladoras (NR) do Ministério do Trabalho, que se aplicam à segurança e 

medicina do trabalho, cabendo sua observância pelos estabelecimentos jurídicos com 

empregados contratados pela Consolidação das Leis Trabalhistas. 
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b. Âmbito estadual: 

 

1) o Código e Legislações de Segurança Contra incêndio, baixados pelas Assembleias 

Legislativas Estaduais, englobando uma parte técnica e uma parte administrativa. Estas 

partes dispõem de forma geral sobre as proteções contra incêndio, e sobre o controle 

das exigências dessas proteções, a fim de se fazer cumprir a lei.  

2) Instruções/normas Técnicas e Portarias emitidas pelo Corpo de Bombeiros Estaduais, a 

fim de disciplinar assuntos que por omissão, ausência ou inaplicabilidade de normas 

relacionadas à proteção contra incêndios. 

  

c. Âmbito municipal, que é constituído pelo Código de Edificações do Município e outras 

legislações importantes no contexto da cidade. 

 Todas as normas e legislações de proteção contra incêndio, decorrentes da competência 

Constitucional da União e do Estado, concorrem para legislar quanto ao Direito Urbanístico e, 

consequentemente, à prevenção de incêndio, devendo ser cumpridas. 

As legislações municipais também devem ser consideradas, porém, de forma suplementar e 

pelo serviço de atividades técnicas que atuam nas respectivas áreas de jurisdição.  

Numa sequência, deverão ser atendidas as normas e legislações da União e do Estado no 

geral, a do Município, no específico, sempre respeitando a superveniência das legislações. Deve 

haver sempre a prevalência da condição mais rigorosa. 

4. TIPOS DE CÓDIGOS ESTADUAIS 

A NFPA define Código de segurança contra incêndio, como sendo uma lei que estabelece 

requisitos mínimos para proteger a saúde e segurança do público em geral, por meio da 

abrangência de conceitos relativos à integridade estrutural, à proteção contra incêndio, a 

segurança física dos ocupantes, aos sistemas mecânicos, às instalações e os acabamentos 

internos. 

Esse código baseado na NFPA pode ser do tipo prescritivo ou por desempenho, sendo que 

conceituando:  

Documento baseado em desempenho (Performance-based concept): Um código ou um 

padrão que indique especificamente os seus objetivos de segurança de incêndio, e referencie 

métodos aprovados que possam ser usados para demonstrar a conformidade com as suas 

exigências. O documento pode ser fraseado como um método para quantificar equivalências 

embasado num código prescritivo existente ou padrão, ou pode identificar um ou mais 

códigos prescritivos ou padrões como soluções aprovadas. De qualquer forma, o documento 

original permite o uso de qualquer solução que demonstre a conformidade. 

Documento baseado em prescrição (Prescriptive-based document): Um código ou um 

padrão que prescreva a segurança de incêndio para uso ou aplicação genérico. A segurança 

de incêndio é obtida especificando determinadas características de construção, limitando 

dimensões ou sistemas de proteção sem consultar como estas exigências conseguiram 

atingir um determinado objetivo de segurança de incêndio.  Tipicamente estes documentos 

não indicam seus objetivos de segurança de incêndio.  
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Com relação aos dois tipos de código, Eng° Seito comenta: 

O regulamento prescritivo é muito rígido, e sua mudança é dificultada pela burocracia 

própria da aprovação das leis e, consequentemente, retarda o desenvolvimento dos 

profissionais projetistas e fiscalizadores. Tira, em parte, a responsabilidade dos engenheiros 

projetistas na proteção contra incêndio pois ao atenderem o regulamento, podem alegar 

que estão de acordo com a lei.  

Como exemplo de regulamento baseado em prescrição, temos a 

de s CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO  

CSCIP

edificação, altura da edificação e no risco de incêndio baseado na carga de incêndio da edificação; 

O regulamento por desempenho, por outro lado, exige o desenvolvimento técnico dos 

projetistas e fiscalizadores, pois para propor uma solução de segurança contra incêndio é 

necessário o estudo, caso a caso, de prevenção de incêndio e de proteção contra incêndio, 

em outras palavras, é necessário aplicar os fundamentos da engenharia de segurança contra 

incêndio. 

Como exemplo de regulamento baseado em desempenho, temos a 

E norma inglesa BS 7974:2001 - Application of fire safety engineering principles to the design of 

buildings - Code of practice , cuja estrutura divide-se em vários subsistemas, que aplicados 

conjuntamente, permitem ao projetista propor um sistema de segurança contra incêndio, com 

medidas diferentes das exigidas nos códigos prescritivos, porém, atingindo o mesmo objetivo. 

5. LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO BRASIL 

A fim de comparar os parâmetros exigidos nos códigos e legislações de segurança contra 

incêndios dos estados brasileiros, foi efetuado um levantamento por meio de sites da Internet e 

de contatos com os Departamentos Técnicos Estaduais. 

Essa pesquisa conseguiu levantar 100% das legislações aplicadas, separá-las e agrupá-las por 

estado da união.  

O quadro a seguir abaixo, avalia o tipo de Código adotado por Estado do Brasil: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espírito Santo Decreto nº 2423-r, de 15 de dezembro de 2009. 

(alterado pelo decreto nº 3823-r); 

De 29 de junho de 2015. 
(alterado pelo dec. nº 4062-r, de 01 de fev.de 2017). 

Prescritivo 

Goiás Lei nº 15.802, de 11 de setembro de 2006 Prescritivo 



Segurança Contra Incêndio em Edificações - Recomendações 2018 201887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise dos textos acima obtivemos que: 

Quanto a quantidade de exigência de segurança contra incêndio temos: 

 

PROTEÇÕES CONTRA INCÊNDIO 

80% dos Estados Brasileiros (21) 20% dos Estados Brasileiros (06)   
I  Acesso de viatura na edificação e áreas de risco; 
II  Separação entre edificações; 
III  Resistência ao fogo dos elementos de construção; 
IV  Compartimentação; 
V  Controle de materiais de acabamento; 
VI  Saídas de emergência; 
VII  Elevador de emergência; 
VIII  Controle de fumaça; 
IX  Gerenciamento de risco de incêndio; 
X  Brigada de incêndio; 
XI  Brigada profissional; 
XII - Iluminação de emergência; 
XIII  Detecção automática de incêndio; 
XIV  Alarme de incêndio; 
XV  Sinalização de emergência; 
XVI  Extintores; 
XVII  Hidrante e Mangotinho; 
XVIII  Chuveiros automáticos; 
XIX  Resfriamento; 
XX  Espuma; 
XXI  Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO); 
XXII  Sistema de proteção contra descargas atmosféricas; 

 

Maranhão Lei nº 6.546 de 29 de dezembro de 1995. Prescritivo 

Mato Grosso Lei nº 10.402, de 25 de maio de 2016. Prescritivo 

Mato Grosso do 
Sul 

Lei n.º 4.335, de 10 de abril de 2013 Prescritivo 

Minas Gerais Lei 14.130 de 19 de dezembro de 2001 Prescritivo 

Pará D e c r e t o nº 357, de 21 de agosto de 2007 Prescritivo 

Paraíba Lei nº 9.625, de 27 de dezembro de 2011 Prescritivo 

Paraná Portaria do comando do corpo de bombeiros nº 
002/2011 de 08 de outubro de 2011. 

Prescritivo 

Pernambuco Decreto no. 19.644 de 13 de marco de 1997; Prescritivo 

Piauí Lei ordinária nº 5.483, de 10 de agosto de 2005; Prescritivo 

Rio de Janeiro Decreto nº 897, de 21 de setembro de 1976 Prescritivo 

Rio Grande do 

Norte 

Lei complementar nº 601, de 07 de agosto de 2017. Prescritivo 

Rio Grande do 

Sul 

Lei complementar n.º 14.924, de 22 de setembro de 

2016) e Decreto n.º 51.803, de 10 de setembro de 

2014. 

Prescritivo 

Rondônia Lei n. 3.924 de 17 de outubro de 2016 e 

Decreto n. 21.425 de 29 de novembro de 2016; 

Prescritivo 

Roraima Lei complementar (rr) nº 82/2004  código; Prescritivo 

Santa Catarina Lei nº 16.157, de 7 de novembro de 2013; 

Decreto Estadual nº 1.957, de 20 de dezembro de 

2013 

Prescritivo 

São Paulo Lei complementar nº 1.257, de 6 de janeiro de 2015 

e Decreto nº 56.819, de 10 de março de 2011; 

Prescritivo 

Sergipe Lei nº 8151 de 21 de novembro de 2016; 

Decreto nº 30.954 de 1º de fevereiro de 2018; 

Prescritivo 

Tocantins Lei nº 1.787, de 15 de maio de 2007; Prescritivo 
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Quanto a classificação dos riscos de incêndio temos: 

o 80% dos Estados Brasileiros utilizam como parâmetro á Carga de Incêndio para definir a 

classificação de risco (AL; AM; BA; CE; TO; ES; GO; MT; MS; MG; PA; PB; PI; RN; RS; RO; RR; 

SC; SP e SE); e 

o 20% dos Estados Brasileiros (06) utilizam como parâmetro a Tarifa Seguro Incêndio do Brasil 

(IRB) ou outra forma para definir a classificação de risco (AC; AP; DF; MA; PE e RJ). 

 

Normas de apoio 

Deforma geral, 80% dos Estados citados acima utilizam a publicação de Instruções/Normas 

Técnicas para definir como exigir a proteção contra incêndio nas edificações, sendo que, os outros 

20% do Estados, adotam na integra os textos das Normas Brasileiras ou publicam capítulos em 

seu texto normativo, que indicam como projetar ou executar a medida de proteção. 

 

Procedimentos administrativos para análise de projetos 

Consiste nos critérios para gestão dos processos de segurança contra incêndio nas 

edificações e áreas de risco; 

Decorrente de cada Estado possuir formas de gestão diferenciadas, não existe um padrão 

único adotado no Brasil. 

Estes procedimentos compreendem: 

 

Credenciamento/Cadastramento de empresas e profissionais; 

Alguns Estados possuem regramento interno para cadastramento dos profissionais além da 

formação acadêmica exigida pelos Conselhos de Engenharia e Arquitetura. 

 

Análise prévia do projeto arquitetônico; 

Como exemplo desta diversificação temos no Distrito Federal a necessidade de uma análise 

previa do projeto arquitetônico, antes de se iniciar o projeto de segurança contra incêndio. Da análise 

previa a Corporação indica as medidas de segurança a serem implantadas, conforme podemos 

observar abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira etapa é a aprovação do projeto de arquitetura do 

estabelecimento/edificação junto ao Corpo de Bombeiros 

Militar do Distrito Federal; 

-se análise do Projeto de 

Arquitetura em Consulta Prévia; 

- nesse momento - a apresentação da carta 

de habite-se ou de posse do terreno; 

- nesse momento - a apresentação do 

projeto de arquitetura aprovado junto à respectiva 

Administração Regional (posteriormente a Adm. Reg. exigirá a 

aprovação da arquitetura junto ao CBMDF); 

empresa especializada em Segurança Contra Incêndio e Pânico 

para a elaboração e protocolo do projeto junto ao CBMDF; 

Requerimento de Consulta Prévia 

(https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-41-

39/seguranca-contra-incendio?view= document&id=11492) e 

ART/RRT do projetista que está fazendo o projeto 
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Deforma similar o Corpo de Bombeiros de Amapá possui um Formulário de Consulta Prévia 

a ser exigido antes da apresentação do Projeto de segurança Contra Incêndio. 

 

Forma diferenciada de apresentação dos projetos; 

 

Neste aspecto a uma grande diversidade de como exigir a apresentação dos projetos para 

serem analisados.  

Alguns Estados utilizam as plantas no formato apresentado nas prefeituras (carimbo e etc), 

solicitando a implantação das medidas de segurança nestas plantas.  

Outros Estados possuem regras diferenciadas quanto ao modelo dos carimbos das folhas, 

sequência de plantas a serem apresentadas, cores dos elementos gráficos representativos das 

proteções contra incêndio e etc; 

E temos também Estados como São Paulo e Espirito Santo, que exigem a apresentação dos 

projetos deforma eletrônica. 

Simbologia diferenciada 

Apesar de existir a NBR 14100  Proteção Contra Incêndio  Símbolos gráficos para projeto, 

vários Estados não seguem esta norma, utilizando simbologia própria ou outra simbologia indica 

por outra norma da ABNT, como a NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - 

Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio 

 Requisitos, que possuem e

NBR 14100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrão exigido pelo Corpo de Bombeiros de 

pernambuco 

 

Padrão exigido pela NBR 14100 

 

Padrão exigido pela NBR 17240 
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� Formulários e Memoriais específicos; 
 
Da mesma forma como o aspecto anterior, cada Estado possui formulários específicos, que 

exigem informações que são aplicadas deforma própria. 

    
 

� Conceitos diferenciados para a mesma condição 
 

As legislações dos Estados também possuem formas diferenciadas para aplicação do mesmo 
conceito.  

Como exemplo temos o conceito de compartimentação por distância de segurança.  
Enquanto no que no Estado de São Paulo, considera-se compartimentado o risco que atendera 

condição abaixo de afastamento entre fachadas, que pode na condição mais rigorosa máximo ter 
10m: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na legislação do Estado de Minas gerais, a separação “d” acima é obtida calculando-se a 

distância de afastamento baseado no estudo da Carga de incêndio e o percentual de abertura 
utilizando a tabela abaixo para seu dimensionamento: 

 

DESCRIÇÃO da atividade principal e/ou de maior risco: 
(de acordo com o Art. 3º do RSIP e NT 002-CBMDF)

CNPJ do Condomínio/Estabelecimento:  Nome do Condomínio/Estabelecimento: 

 
 

    

DESCRIÇÃO da atividade principal e/ou de maior risco: 
(de acordo com o Art. 3º do RSIP e NT 002-CBMDF)

CNPJ do Condomínio/Estabelecimento:  Nome do Condomínio/Estabelecimento: 
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Desta forma, para a mesma condição arquitetônica e de risco, para que uma ocupação seja 

considerada compartimentado, em São Paulo tem-se a necessidade de uma distância de 10m, sendo 

que no Estado de Minas Gerais, aplicando-se a formula acima, esta distância pode ser de 40 m. 

Outro exemplo é o conceito de Edificação Mista. 

No Estado de São Paulo, ocupação mista é considerada: (Dec.Est.56819/2011): 

 

 

No Estado de Mato Grosso, ocupação mista é considerado (Norma Técnica 01/2016): 

5.1 Para as ocupações mistas que não sejam separadas por isolamento de risco, aplicam-se as exigências da ocupação de maior 

risco. Caso haja isolamento de risco, aplicam-se as exigências de cada risco específico. 
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� Formulários e Memoriais específicos; 
 
Da mesma forma como o aspecto anterior, cada Estado possui formulários específicos, que 

exigem informações que são aplicadas deforma própria. 

    
 

� Conceitos diferenciados para a mesma condição 
 

As legislações dos Estados também possuem formas diferenciadas para aplicação do mesmo 
conceito.  

Como exemplo temos o conceito de compartimentação por distância de segurança.  
Enquanto no que no Estado de São Paulo, considera-se compartimentado o risco que atendera 

condição abaixo de afastamento entre fachadas, que pode na condição mais rigorosa máximo ter 

DESCRIÇÃO da atividade principal e/ou de maior risco: 
(de acordo com o Art. 3º do RSIP e NT 002-CBMDF)

CNPJ do Condomínio/Estabelecimento:  Nome do Condomínio/Estabelecimento: 
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 Instruções Técnicas com exigências diferenciadas 

 

Conforme se pode observar na legislação de São Paulo e na legislação de Mato Grosso do Sul, 

temos para o mesmo tipo de ocupação exigências diferenciadas, sendo que em um estado exige-se 

a proteção com a previsão de chuveiros automáticos e em outro não há esta obrigatoriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Santa Maria, RS, foi publicado em âmbito 

nacional, a Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017 (Lei Kiss), que estabelece diretrizes 

gerais e ações complementares sobre prevenção e combate a incêndio e a desastres em 

estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. 

busca atender a uma laguna existente no arcabouço jurídico brasileiro, 

imputando responsabilidades para Municípios, Estados, Entidades, Conselhos e 

Profissionais que atuam na área de Segurança Contra Incêndio; 

As diretrizes estabelecidas pela serão suplementadas por normas Estaduais, 

Municipais e do Distrito Federal, na esfera de competência de cada ente político. 

No Território Nacional as Legislações são prescritivas; 

80% das Legislações Estaduais utilizam o mesmo padrão (exigências por meio de tabelas, 

classificação de risco baseado na carga de incêndio e etc); 

Os procedimentos administrativos responsáveis pela gestão dos processos (projetos 

técnicos e etc) são diferentes em cada Estado; 

Os projetos por serem gerenciados por diversos Órgãos/Corporações não possuem 

padrões de apresentação; 

Mesmo quanto a aplicação de conceitos básicos tais  e 

diferenciadas para o mesmo risco a proteger; 

Para o mesmo risco a proteger os Estados possuem instruções técnicas que indicam a 

previsão de exigências diferenciadas. 

 

 

 

 

Não há exigência de chuveiros 

automáticos; 
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7. Sugestão 

 

Afim de facilitar a aplicação das legislações e normas técnicas pelos usuários no território 

nacional, sugerimos: 

 

Criar um padrão de legislação a ser adotado pelos entes da União; 

Criar um padrão de apresentação de projeto de segurança contra incêndio por meio de 

norma da ABNT; 

Revisar a NBR 13860 - Glossário de termos relacionados com a segurança contra incêndio 

para servir de padrão nacional; 

Buscar padronizar as Instruções e Normas Técnicas quanto a apresentação de projetos e 

procedimentos nos Estados Brasileiros; 

 

Esta padronização irá facilitar aos profissionais e empresas de arquitetura e engenharia na 

elaboração de seus projetos, possibilitando elaborar um mesmo projeto de segurança contra 

incêndio para ocupações com características similares, a serem apresentados em diferentes 

Estados. 
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Resumo 
 

Este artigo pretende fomentar a discussão acerca do projeto técnico simplificado (PTS), 
como um dos caminhos para facilitar a regularização das edificações com baixo potencial 
de risco, de forma célere e simples, e propiciar a obtenção do AVCB. O autor apresenta 
uma visão panorâmica do tema e comenta os seus aspectos mais relevantes  abordando 
a legislação aplicada, descrevendo os problemas que envolvem as concessões de 
licenças no  Brasil, esclarecendo o caminho para se obter as licenças de bombeiro, o 
sistema informatizado: via fácil - bombeiros (sistema de gestão dos processos de 
segurança contra incêndios), e comenta a simplificação e a desburocratização do 
processo de licenças. Aborda também a questão do crescimento econômico levado a 
cabo pelo empreendedorismo crescente e a sua necessidade de velocidade e 
simplificação em relação às licenças necessárias para empreender. Este trabalho não têm 
a pretensão de esgotar o assunto nem tampouco mostrar soluções definitivas para todos 
os problemas aqui relatados. Ele foi baseado apenas em pesquisa bibliográfica, consulta 
ao arcabouço jurídico vigente, entrevistas, opinião e o ponto de vista do autor. 
Palavra-Chave: AVCB, licenças, via fácil  bombeiro, projeto técnico simplificado e 
desburocratização. 
 

 

Abstract 
 

This article intends to promote the discussion about the simplified technical project (PTS), 
as one of the ways to facilitate the regularization of buildings with low risk potential, in a 
fast and simple way, and to facilitate the obtaining of the AVCB. The author presents a 
panoramic view of the topic and discusses its most relevant aspects, addressing the 
legislation applied, describing the problems involved in licensing in Brazil, clarifying the 
way to obtain firefighter licenses, the computerized system: an easy way - fire 
management system, and comments on simplifying and reducing the bureaucracy of the 
licensing process. It also addresses the issue of economic growth carried out by growing 
entrepreneurship and its need for speed and simplification over the licenses needed to 
undertake. This work does not pretend to exhaust the subject nor to show definitive 
solutions to all the problems here reported. It was based only on bibliographic research, 
consultation with the current legal framework, interviews, opinion and the author's point of 
view. 
Keywords: AVCB, licenses, easy way - firefighter, simplified technical design and 
bureaucracy. 

O PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO: UM CAMINHO
PARA A DESBUROCRATIZAÇÃO

The simplified technical project: a path towards a reduction of bureaucracy
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 1. Introdução 
A segurança contra incêndios é nos dias de hoje uma importante área de conhecimento, 

recentemente o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) agência 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, reconheceu essa importância 
formalmente. 

Tal reconhecimento fortalece a segurança contra incêndios uma vez que o CNPq é o 
grande indutor das pesquisas e inovações tecnológicas no Brasil, com certeza esse 
reconhecimento vai contribuir para a evolução do setor com o desenvolvimento de pesquisas e a 
geração de conhecimento, inclusive com a aplicação de recursos financeiros. 

Mas nem sempre foi assim, infelizmente a segurança contra incêndios só ganhou 
importância após o acontecimento de grandes tragédias com repercussão em todo o Brasil, e 
também no mundo, as quais enumero a seguir de forma cronológica: 

 24 de fevereiro de 1972  incêndio edifício Andraus  

 1 de fevereiro de 1974 - incêndio edifício Joelma 

 14 de fevereiro de 1981  incêndio edifício Grande Avenida 

 21 de maio de 1987  incêndio edifício CESP 

 27 de janeiro de 2013  incêndio boate Kiss 

Somente após a ocorrência dessas tragédias é que o poder público se preocupou com o 
assunto, afinal de contas a repercussão junto à sociedade e a mídia acabou por carrear uma 
grande pressão junto aos nossos governantes. Depois dos dois grandes incêndios ocorridos em 
São Paulo (Andraus e Joelma) é que a cidade ganha um novo código de obras, onde a 
preocupação com os incêndios passa a incorporar o referido documento. 

Mais recentemente tivem boate 
precedentes que chocou o mundo. Esse 

incêndio provocou uma grande discussão no país sobre a segurança contra incêndios.  

Em um primeiro momento ocorreu a busca pelos culpados e sua responsabilização, fase 
essa de suma importância e que deve sim ser realizada, mas não menos importante do que o 
aprendizado extraído do evento, o qual tem contribuído para melhorar a segurança contra 
incêndios, seja pelo aperfeiçoamento da legislação, dos procedimentos operacionais do bombeiro 
ou ainda pela evolução tecnológica dos materiais de revestimento e acabamento das edificações. 

Outro efeito desse incêndio foi a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 13.425 de 30 
de março de 2017 stabelece diretrizes gerais 
sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, 
edificações e áreas de reunião de público. 

Nos últimos anos a segurança contra incêndios encontrou um grande crescimento em todo 
o Brasil, decorrente da evolução econômica. Tal crescimento impulsionou de sobre maneira a 
construção civil em todo o território nacional. A legislação nacional, em especial a Constituição 
Federal, atribui aos municípios a competência para regular o uso e a ocupação do solo, de acordo 
com o seu artigo 30, inciso VIII: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano; 

Decorrente dessa competência os entes municipais em sua grande maioria instituíram 
legislações para fazer essa regulação. Via de regra os municípios possuem seus códigos de 
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obras, onde estão descritos os procedimentos que devem ser seguidos para regularizar as 
construções. 

Os órgãos municipais emitem um documento chamado habite-se o qual permite que 
determinada edificação seja ocupada, uma vez que esta seguiu as regras e está regularmente 
registrada no órgão municipal. 

A reboque desse crescimento da construção civil no Brasil, vem a segurança contra 
incêndios, e muitos desses municípios, geralmente aqueles mais desenvolvidos em termos 
econômicos e com mais população, exigem que as edificações também sejam regularizadas de 
acordo com as medidas de segurança contra incêndios. 

Paralelamente a atuação dos municípios, os Corpos de Bombeiros Militares Estaduais em 
número de 27 no Brasil, também experimentaram um grande crescimento nos procedimentos de 
regularização dos imóveis, assim os pedidos de análise e vistorias técnicas cresceram muito.  

Aos municípios compete legislar e fiscalizar sobre o uso e ocupação do solo como dito 
acima, mas agora eles também têm ingerência sobre a segurança contra incêndios advinda da 
chamada  

Dos Corpos de Bombeiros Militares a Constituição Federal nada fala especificamente 
sobre competência na área de segurança contra incêndios, refere-se apenas à competência 
concorrente entre estados e municípios que podem legislar sobre Direito Urbanístico. 

Os Corpos de Bombeiros Militares têm como área de atuação a segurança pública, o que 
está descrito na Constituição Federal em seu artigo 144, e com especial atuação na preservação 
na incolumidade das pessoas e do patrimônio. Essa atuação levou naturalmente os bombeiros a 
fazerem o ciclo completo da segurança contra incêndios. 

Os Corpos de Bombeiros Militares possuem homens treinados e de prontidão para atender 
a toda sorte de infortúnios 24 horas por dia initerruptamente. Mas não é só isso que fazem, além 
de apagar os incêndios, também os previnem, por meio da instituição de regras de segurança 
contra incêndios, análises de projetos técnicos e vistorias técnicas de campo em edificações e 
áreas de risco.  

Assim os bombeiros no Brasil atendem a milhares de ocorrências de incêndio, as quais 
geram um grande aprendizado, o qual é registrado em seus manuais e instruções técnicas. 
Portanto, os bombeiros fazem o círculo completo da segurança contra incêndios.  

Como não existe uma lei nacional de segurança contra incêndios, os Corpos de Bombeiros 
Militares têm legislações estaduais que os permitem atuar na área da prevenção de incêndios. Em 
geral existem nos estados os Códigos Estaduais Contra Incêndio e Pânico. 

Especificamente em São Paulo temos a lei complementar 1.257 de 05 de janeiro de 2015, 
c

prevista na Constituição Estadual de São Paulo, mas só aprovada recentemente, fruto do 
movimento pós incêndio da Boate Kiss, o que demonstra o que já foi dito sobre a evolução da 
segurança contra incêndios que sempre ocorre após grandes tragédias. 

2. Problemática 
Não obstante ao crescimento da segurança contra incêndios já descrito acima, observou-

se no Brasil nos últimos anos pelo menos até a crise dos anos 2015/16, uma construção civil 
pujante, com milhares de obras espalhadas pelo país, gerando milhões de empregos e renda, 
com crédito abundante e fazendo a alegria da casa própria do brasileiro. 

Ocorre como já dissemos acima, que as prefeituras emitem os habite-se para a ocupação 
das edificações que são regularizadas perante o poder público. Mas essas regularizações 
ocorrem não só pelo habite-se, mas também pelo alvará de funcionamento. Decorrente dessas 
exigências pelo poder municipal, aparece também a exigência de regularização do imóvel em 
relação as normas de segurança contra incêndios. 
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Muitas prefeituras exigem a comprovação que o imóvel está cumprindo as medidas de 
segurança contra incêndios exigidas pelo o Corpo de Bombeiros, antes de fornecer o habite-se ou 
o alvará de funcionamento. 

Os Corpos de Bombeiros Militares que possuem poder de polícia e fiscalizam os imóveis 
no tocante a segurança contra incêndios, também exigem essa regularização. Somadas as 
exigências dos Corpos de Bombeiros com as das Prefeituras, mais o incremento da economia 
crescente, tivemos no Brasil um aumento no volume das regularizações de segurança contra 
incêndios, o que acabou por aumentar a carga de trabalho para os Corpos de Bombeiros muitas 
vezes acima de sua capacidade. 

Por outro lado, os empreendedores brasileiros enfrentam muitos obstáculos para conseguir 
montar o seu negócio, e um deles é a quantidade de licenças a que estão submetidos. Licenças 
de todos os tipos e de vários órgãos: saúde, vigilância sanitária, ambientais e etc.  

Como as legislações de segurança contra incêndios são estaduais, os processos de 
regularização também o são, e não existe uma padronização nacional, o que acaba por piorar o 
ambiente de negócios criando obstáculos para o desenvolvimento da economia. 

Então temos uma demanda crescente por regularizações de imóveis tendo em vista o 
crescimento econômico, temos uma legislação de segurança contra incêndios diferente em cada 
estado brasileiro com procedimentos de regularização diversos, temos Corpos de Bombeiros 
Militares com efetivos desatualizados, o que acaba por dificultar a abertura de empresas pela 
demora nas aprovações, e impacta diretamente no ambiente de negócios, no crescimento 
econômico e na geração de empregos. 

3. O AVCB 
O código estadual de proteção contra incêndios e emergências de São Paulo em seu 

artigo 5°, inciso VII descreve a competência legal para o bombeiro atuar na segurança contra 
incêndios: 

 

Artigo 5º - Compete ao CBPMESP: 

VII - planejar, coordenar e executar as atividades de análise de 
projetos e fiscalização das instalações e áreas de risco concernentes ao 
Serviço; 
 

No estado de São Paulo a regularização das edificações e áreas de risco é comprovada 
por meio da apresentação do AVCB  auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O AVCB tem sua 
definição descrita no item 4.7.3 da Instrução Técnica n° 03 - Terminologia de Segurança Contra 
incêndio: 

 

Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB): é o documento 
emitido pelo Corpo de Bombeiros certificando que, no ato da vistoria 
técnica, a edificação ou área de risco atende às exigências quanto às 
medidas de segurança contra incêndio, nos termos do regulamento de 
Segurança Contra Incêndio. 

 

Até o advento do Lei Complementar 1.257 de 05 de janeiro de 2015, não existia 
expressamente a exigência do AVCB, até então o Corpo de Bombeiros de São Paulo se valia de 
convênios com prefeituras para fazer valer a exigência da regularização de segurança contra 
incêndios. 

Após a edição da referida legislação surgiu uma nova realidade, uma vez que a lei inovou 
nessa área, definindo a obrigatoriedade do AVCB, bem como estabelecendo as responsabilidades 
na área da segurança contra incêndios. Assim o artigo 23 da lei nos ensina: 
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Artigo 23 - O proprietário do imóvel ou o responsável pelo uso é obrigado 
a manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de 
utilização, providenciando sua adequada manutenção, estando sujeito às 
penalidades da legislação em vigor, sem prejuízo das responsabilidades 
civis e penais cabíveis. 

 

A legislação nos ensina que o proprietário ou o responsável pelo imóvel, são as pessoas 
que devem obrigatoriamente manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de 
utilização a qualquer momento. O legislador foi mais longe, e obriga a se realizar a manutenção 
das medidas de segurança contra incêndios, o que vale dizer manter em funcionamento os 
extintores, os hidrantes e etc. Ou seja, a legislação exigiu que as edificações possuam AVCB. 

Outro fato importante a se lembrar é que em vários estados brasileiros os Corpos de 
Bombeiros Militares também exigem o AVCB, ou documento equivalente com outro nome. 

4. O caminho do AVCB 
O AVCB é um documento que certifica o cumprimento das medidas de segurança contra 

incêndio no momento da vistoria técnica, a qual é realizada por um bombeiro devidamente 
habilitado e credenciado para exercer tal mister. 

Na vistoria técnica são conferidas em loco todas as medidas de segurança contra 
incêndios exigidas para aquela edificação, previstas em projeto técnico anteriormente 
apresentado, analisado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Nesse momento também se 
verificam os equipamentos de segurança contra incêndios para conferir seu funcionamento. 

O Corpo de Bombeiros só procede à vistoria técnica após uma solicitação ser realizada 
pelo proprietário ou responsável pelo uso do imóvel, junto ao setor técnico do próprio Corpo de 
Bombeiros.  

Para a solicitação da vistoria junto ao bombeiro é necessário que previamente o 
responsável técnico pela edificação, elabore e aprove um projeto técnico (PT) ou um projeto 
técnico simplificado (PTS). Esses procedimentos estão previstos na Instrução técnica n°01 - 
Procedimentos Administrativos. 

O projeto técnico é mais elaborado, possui, plantas, memoriais, cálculos dentre outros, e 
se destina a edificações com área construída superior a 750,00 m² e ou altura superior a 12 
metros. Já o procedimento técnico simplificado se destina as edificações com área construída 
inferior ou igual a 750,00 m², e ou altura inferior a 12 metros. 

Os dois caminhos descritos para se chegar ao AVCB, ou seja, o projeto técnico e o projeto 
técnico simplificado, exigem que seja realizada pelo Corpo de Bombeiros uma vistoria técnica, 
onde um bombeiro vai até a edificação e faz a conferência das medidas de segurança contra 
incêndios. Somente após realizada a vistoria e a apresentação de documentos é que o AVCB é 
emitido. 

A diferença principal entre os dois procedimentos, além da área construída e da altura, 
refere-se ao risco. O projeto técnico aplica-se a edificações de riscos médios e altos, enquanto o 
projeto técnico simplificado se destina a regularização de edificações de baixo risco. 

5. O via fácil - bombeiros 
Trata-se do sistema de gestão do Corpo de Bombeiros de São Paulo que se presta à 

regularização da edificações e áreas de risco. Podemos definir o via fácil - bombeiros como: 

 
O Via Fácil  Bombeiros é o sistema informatizado do serviço de segurança 
contra incêndio que possui um portal na internet por onde o cliente, 
interessado em regularizar a sua edificação, pode efetuar a sua solicitação e 
acompanhar os processos de análise e vistoria de Projeto Técnico, até a 
emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Na intranet, o 
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Corpo de Bombeiros pode fazer o controle e a gestão das solicitações, 
disponibilizando as informações ao usuário. 

Hoje todos os processos de regularização das edificações e áreas de risco do Estado de 
São Paulo são realizados por meio do portal via fácil - bombeiros. Todo o processo é digital e 
informatizado.  

Plantas, projetos, memoriais, anotações de reponsabilidade técnica, tudo tramita por via 
eletrônica, o sistema aboliu completamente qualquer papel. Inclusive o AVCB é eletrônico e pode 
ter sua autenticidade verificada facilmente porque possui codificação do tipo qrcode. O portal via 
fácil  bombeiros pode ser acessado facilmente por meio do endereço eletrônico: 
https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/VFB_WEB/Default.aspx. 

6. A desburocratização 
O Brasil por tradição herdada de nossos descobridores lusitanos tem um viés burocrata. 

Não é de hoje que o poder público tem ideias para simplificar a vida do cidadão. Já tivemos até o 
Ministério da Desburocratização no Brasil, que tinha à frente o ministro Hélio Beltrão. 

Com a modernização da sociedade e o progresso das tecnologias, as economias 
começaram a se transformar, profissões dantes valorizadas desapareceram, assim não temos 
mais o datilógrafo entre tantas outras como exemplo. 

Hoje se fala em economia compartilhada, economia ambiental, economia criativa e etc, 
fato é que temos um ambiente econômico muito mais competitivo e veloz, mas o poder público 
não consegue andar a mesma velocidade do mercado. Modernizações se impõe pelo ritmo atual e 
não há outra saída para o poder público senão se modernizar. 

Neste diapasão sugiram no cenário nacional várias legislações que caminham nesse 
sentido de simplificação dos sistemas de licenças, todas com o objetivo principal de melhorar o 
ambiente de negócios possibilitando a abertura de empresas de forma rápida e simples, e assim 
incentivando o empreendedor e facilitando sua vida. 

Em 14 de dezembro de 2006 o Presidente da República sancionou a Lei Complementar n° 
123, a qual instituiu o estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte, ação 
clara no sentido de incentivar as pequenas e médias empresas, as quais são responsáveis por um 
grande contingente de empregos formais. 

Ainda nessa linha, em 3 de dezembro de 2007, ou seja, um ano após o estatuto da 
microempresa, o governo federal cria a REDESIM: rede nacional para a simplificação do registro e 
legalização de empresas e negócios, por meio da Lei 11.598 de 03 de dezembro de 2007. Lei com 
um viés de simplificação de impostos, de licenças, que cria um sistema diferenciado de tratamento 
para pequenas empresas. A nova lei é nacional e permite que estados e municípios possam aderir 
ao novo sistema. 

A referida lei em seu artigo 5° determina a simplificação dos procedimentos: 

 

Art. 5o  Para os fins de registro e legalização de empresários e 
pessoas jurídicas, os requisitos de segurança sanitária, controle ambiental e 
prevenção contra incêndios deverão ser simplificados, racionalizados e 
uniformizados pelos órgãos e entidades que componham a Redesim, no 
âmbito das respectivas competências. 

 

 Esta lei permite que os municípios que aderirem à REDESIM possam emitir alvarás 
provisórios de funcionamento, sem a vistoria técnica do bombeiro, imediatamente após o registro 
da empresa, exceto se a atividade desenvolvida pela empresa apresente grau de risco alto. 

Em consonância com a legislação federal o estado de São Paulo dentro do seu programa 
de desburocratização, publicou o Decreto n° 55.660, de 30 de março de 2010, e institui o Sistema 
Integrado de Licenciamento - SIL. 
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O artigo 1° do Decreto n° 55.660, define que todas entradas de licenciamento em que o 
estado atue como órgão fiscalizador quer nas áreas de controle sanitário, controle ambiental e 
segurança contra incêndios tenham uma entrada única, ou seja, o banco de dados será unificado 
criando um padrão de atendimento. 

Em seu artigo 3°, inciso I o Decreto n° 55.660, esclarece como deve ser a classificação do 
risco: 

 

Artigo 3º - Para as finalidades do Sistema Integrado de 
Licenciamento, aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta 
do Estado responsáveis e os municípios aderentes, cabe: 
I - identificar e classificar os graus de risco, a partir dos códigos da 
Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE e da lista de 
atividades auxiliares do estabelecimento a ela associada;  

 

Aqui na questão do risco é que ocorreu a maior dificuldade para o bom entrosamento das 
regras de segurança contra incêndios e as outras regras de licenciamento.  

Para o Corpo de Bombeiros o foco da segurança contra incêndio é o imóvel, e é sobre ele 
que recaem as regras de segurança em sua maior parte. Já para o sistema de licenciamento 
integrado, o risco se refere somente à atividade que a empresa exerce, tanto é assim que esse 
risco é determinado pelo CNAE  código de classificação nacional de atividade econômica, como 
descrito na norma. 

A atividade que a empresa exerce é importante para o Corpo de Bombeiros, mas para 
classificar o risco não é só isso que se leva em conta. O bombeiro observa ainda: área construída, 
altura da edificação e sua carga incêndio. Existe por parte do bombeiro uma grande preocupação 
com a segurança das pessoas. 

7. A instrução técnica n° 42 e o certificado de licença do corpo de 
bombeiros -CLCB  

Diante do advento das legislações citadas no item anterior, do crescimento dos serviços da 
área de segurança contra incêndios, e a crescente demanda por simplificação e agilidade dos 
processos, o Corpo de Bombeiros de São Paulo no ano de 2011 edita a Instrução Técnica n°42 - 
projeto técnico simplificado (PTS). 

O projeto técnico simplificado já era regulado pela Instrução técnica n° 01 - procedimentos 
administrativos, no entanto, devido à questão da simplificação e do baixo risco, o Corpo de 
Bombeiros resolveu criar uma instrução técnica específica para esse procedimento. 

A nova instrução técnica nasce da necessidade de simplificar o procedimento de obtenção 
do AVCB para o pequeno empresário, o qual via de regra ocupa pequenos espaços e atua no 
baixo risco. 

Assim o Decreto Estadual Nº 56.819, de 10 de março de 2011, que instituiu o Regulamento 
de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo, no seu 
Capítulo XI, artigos, 33, 34, 35 e 36 estabelece um tratamento diferenciado para o pequeno 
empreendedor: 

 

Artigo 33  As microempresas, as empresas de pequeno porte e os 
microempreendedores individuais, nos termos das legislações pertinentes, 
terão tratamento simplificado para regularização das edificações, visando à 
celeridade no licenciamento.  
§ 1º  Os procedimentos para regularização dessas empresas, junto ao 
CBPMESP, estão prescritos na IT 42  Projeto Técnico Simplificado.  
Artigo 34  As microempresas, as empresas de pequeno porte e os 
microempreendedores individuais poderão ser licenciados mediante 
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certificados eletrônicos, por meio de sítio do Governo na rede de alcance 
mundial.  
§ 1º  Para a obtenção do certificado eletrônico, o interessado deverá 
apresentar, eletronicamente, informações e declarações que certifiquem o 
cumprimento das exigências de segurança contra incêndio no 
empreendimento objeto do licenciamento.  
§ 2º  Os certificados eletrônicos de licenciamento têm imediata eficácia 
para fins de abertura do empreendimento constante deste Capítulo.  
Artigo 35  O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a 
verificação das informações e das declarações prestadas, inclusive por meio 
de vistorias e de solicitação de documentos.  
§ 1º  A primeira vistoria nos empreendimentos com licenciamento 
eletrônico deve ter natureza orientadora, exceto quando houver situação de 
risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso 
de reincidência, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.  
§ 2º  Nas demais vistorias, será verificado o cumprimento das medidas de 
segurança contra incêndio, nos termos deste Regulamento.  
§ 3º  Constatada a não observância do cumprimento deste Regulamento, o 
CBPMESP iniciará procedimento administrativo para cassação do 
certificado eletrônico de licenciamento.  
Artigo 36  Os microempreendedores individuais terão isenção de 
emolumentos para regularização junto ao Corpo de Bombeiros.  

 

 A instrução Técnica n° 42 foi criada com o seguinte objetivo: 

 

Estabelecer os procedimentos administrativos e as medidas de segurança 
contra incêndio para regularização das edificações de baixo potencial de 
risco, enquadradas como Projeto Técnico Simplificado (PTS), visando 
também a celeridade no licenciamento das microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais, nos termos do 
Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco 
do Estado de São Paulo em vigor. 

 

Essa nova instrução técnica criou dentro do baixo risco já caracterizado pelo projeto 
técnico simplificado (PTS), uma nova classe de risco: o baixo potencial de risco. Ou seja, dentro 
da categoria das edificações que já apresentavam um baixo risco, foram elencadas aquelas que 
apresentam um risco ainda mais baixo. O intuito dessa nova classificação foi agilizar a 
regularização dessas edificações de modo muito mais célere. Foi também, atender ao requisito do 
artigo 16, § 3º do Decreto n° 55.660, de 30 de março de 2010: 

 

Artigo 16 - As solicitações de expedição do Certificado de Licenciamento 
Integrado para atividades que forem classificadas como de baixo risco, 
receberão tratamento diferenciado e favorecido, em função da 
atividade econômica exercida, associada ou não a outros critérios de 
controle sanitário, controle ambiental e segurança contra incêndio. 
§ 3º - A classificação de baixo risco da atividade dispensa a realização 
de vistoria para a comprovação prévia do cumprimento de exigências ou de 
restrições. 

 

A instrução técnica n° 42 foi revisada no ano de 2014 e trouxe a inovação da simplificação. 
Para as edificações de baixo potencial de risco foi criado o certificado de licença do corpo de 
bombeiros  CLCB. Neste caso, em especial, a vistoria técnica do Corpo de Bombeiros é uma 
exceção, ou seja, só acontece por amostragem dentro de um processo randômico.  

A instrução técnica n° 42 elenca os casos de enquadramento das edificações como sendo 
CLCB no seu item 5.2: 
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5.2 Dentre as edificações classificadas como PTS, serão regularizadas por 
meio de Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, aquelas que se 
enquadrarem nas seguintes condições:  
5.2.1 Possuir área total construída menor ou igual a 750 m², não sendo 
permitido desconto de área, exceto coberturas de postos de abastecimento 
e serviço, de praças de pedágios e de piscinas e de área destinada à 
residência unifamiliar com acesso independente direto para a via pública.  
5.2.2 Não comercializar ou revender gás liquefeito de petróleo  GLP 
(revenda).  
5.2.3 Se houver utilização ou armazenamento de GLP (Central) para 
qualquer finalidade, possuir no máximo 190 kg de gás.   
5.2.4 Não possuir quaisquer outros tipos gases inflamáveis em tanques ou 
cilindros.   
5.2.5 Armazenar ou manipular, no máximo, 1.000 litros de líquidos 
combustíveis ou inflamáveis em recipientes ou tanques aéreos, sendo 
aceito qualquer quantidade exclusivamente para armazenamento em 
tanques enterrados.  
5.2.6 Não ter na edificação as seguintes ocupações:  
Grupo A, divisão A-3 com mais de 40 leitos; 
Grupo B, divisão B-1 com mais de 40 leitos;   
Grupo D, divisão D-  
de 250 funcionários;  
Grupo E, divisões: E-5 e E-6;  
Grupo F, divisões: F-3, F-5, F-6, F-7;  
Grupo H, divisões: H-2, H-3 e H-5.  

 

No CLCB a emissão da licença é efetivada apenas com apresentação dos documentos 
necessários descritos pela instrução técnica n° 42. 

Basta preencher os formulários diretamente no sistema via fácil - bombeiros, pagar uma 
taxa e fazer upload da documentação que a licença é emitida em até 7 dias (prazo do bombeiro 
para verificação da documentação), tudo realizado de forma eletrônica. 

A instrução técnica n° 42 nessa nova versão do ano de 2014, criou três tipos de 
procedimentos distintos para o projeto técnico simplificado:  

 

1. projeto técnico simplificado com emissão de AVCB, quando necessariamente ocorre uma 
vistoria técnica. 

2. projeto técnico simplificado com emissão de CLCB para edificações térreas com até 
200,00 m² de área construída e saída direta para o logradouro. Neste caso basta uma 
declaração do proprietário preenchida diretamente no sistema via fácil  bombeiros. 

3. projeto técnico simplificado com emissão de CLCB para as demais edificações onde é 
necessário apresentar uma anotação de responsabilidade técnica (ART) de um profissional 
engenheiro ou arquiteto. 

8. As estatísticas do CLCB 
Considerando que o CLCB foi criado e implantado apenas no ano de 2014, após a revisão 

da instrução técnica n° 42, apresento abaixo um gráfico com o desempenho das vistorias técnicas 
realizadas pelo Corpo de Bombeiros entre os anos de 2014 e 2017. O quadro a seguir mostra as 
vistorias técnicas realizadas pelo bombeiro em projetos técnicos e projetos técnicos simplificados. 
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           Fonte: Secretaria de Segurança Pública de São Paulo  dados obtidos por meio do SIC (lei 
de acesso a informação) 

 

No ano de 2014 quando o Corpo de Bombeiros publica a instrução técnica n° 42 revisada, 
agora com a novidade do CLCB, temos um total de 4.668 licenças emitidas em todo o estado.  

O ano de 2014 se reveste de uma característica interessante, que é o grande aumento de 
vistorias técnicas, o que decorreu  seja, após a tragédia de Santa 
Maria, ocorreu um incremento das regularizações de segurança contra incêndio no estado de São 
Paulo, muito provavelmente em decorrência da grande publicidade que este incêndio teve em 
todo o Brasil. 

Nos anos subsequentes pode-se observar o seguinte: o número total de vistorias técnicas 
cai em relação ao de 2014 e se estabiliza. No entanto, o PTS com emissão de CLCB tem um 
grande incremento no ano de 2015 quando há um aumento de 27,75 %, saltando de 4.668 
licenças para 35.144, e a partir daí inicia-se uma fase de crescimento constante até 2017, quando 
atinge 52.870 licenças o que representa 38,49% do total de vistorias técnicas. Vejamos o quadro 
abaixo: 

VISTORIAS REALIZADAS  VIA FÁCIL 

ANO PTS PTS-CLCB TOTAL DE PT TOTAL %CLCB 
2014 133.417 4.668 59.484 197.569   2,36% 
2015 30.545 35.144 60.977 126.666 27,75% 
2016 19.114 39.812 58.856 117.782 33,80% 
2017 25.011 52.870 59.474 137.355 38,49% 

           Fonte: Secretaria de Segurança Pública de São Paulo  dados obtidos por meio do SIC (lei de 
acesso a informação) 

9. Conclusão 
Diante do que foi explanado pode-se concluir que o projeto técnico simplificado (PTS) com 

emissão do CLCB é um grande sucesso. Por meio da estatística comprovou-se que o presente 
procedimento cresceu em apenas 4 anos 38,49 %, saltando de 4.668 processos no ano de 2014 
para 52.870 processos em 2017. 

A pesquisa comprovou que a curva de crescimento do novo procedimento continua em 
evolução com tendência de alta, o que acaba por comprar sua aprovação pelo cliente final do 
i t i fá il b b i
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Em razão do sucesso apresentado em São Paulo, entendo que esse procedimento pode 
ser replicado em todo o Brasil, guardadas as diferenças regionais, mas com certeza uma vez 
implantado será um diferencial em qualquer economia estadual.  

A simplificação e a celeridade do novo procedimento tem sido benéficas para a economia 
do estado de São Paulo, senão incentivadoras dos empreendedores. 

Comprovou-se por meio desta pesquisa que a implantação da instrução técnica n° 42  
projeto técnico simplificado, com a criação do CLCB é um case de sucesso a ser copiado. 
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Resumo 

De acordo com estudos realizados pela NFPA National Fire Protection Association, cerca de 80% das 

falhas em sistemas de sprinklers instalados se deve à falta de inspeção e testes. O que comprova que 

todo sistema de sprinklers precisa de rotinas periódicas de inspeção, testes e manutenção. É preciso 

garantir o perfeito funcionamento de todos os componentes do sistema: o reservatório de água, o 

sistema de bombeamento, o conjunto de tubulações e válvulas e o próprio sistema de sprinklers. Este 

capítulo, descreve os procedimentos e recomendações de rotinas necessários que devem ser avaliados e 

executados para cada tipo de instalação de sistemas de sprinklers, além de itens importantes que 

devem ser observados a fim de eliminar os altos custos de manutenção corretiva e manter as 

edificações protegidas, evitando a ocorrência de incêndios. 

Palavra-Chave: Inspeção, testes e manutenção de sistemas de sprinklers, ITM, NFPA, bombas, incêndio, 

eficácia 

Abstract 

According to a study by the NFPA National Fire Protection Association, about 80 percent of failures in 

installed sprinkler systems are due to lack of inspection and testing. This proves that every sprinkler 

system needs periodic inspection, testing and maintenance routines. It is necessary to guarantee the 

perfect functioning of all the components of the system: the water tank, the pumping system, the set of 

pipes and valves and the sprinkler system itself. This chapter describes the procedures and 

recommendations of necessary routines that must be evaluated and executed for each type of 

installation of sprinkler systems, besides important items that must be observed to eliminate the high 

costs of corrective maintenance and keep the buildings protected, avoiding the occurrence of fires. 

Keyword: Inspection, testing and maintenance of sprinkler systems, ITM, NFPA, pumps, fire, effectiveness  

A EFICÁCIA DE UM SISTEMA DE SPRINKLERS DEPENDE DA EXISTÊNCIA
DE UMA ROTINA DE INSPEÇÃO, TESTES E MANUTENÇÃO

FELIPE SANTA ROSA DE MELO
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Todo sistema de sprinklers precisa de rotinas periódicas de inspeção, testes e manutenção (ITM). Ponto! 

Porque seria diferente de outros sistemas? Nas indústrias, nos edifícios comerciais e em vários outros 

setores da economia, vemos inúmeros sistemas com programas de manutenção preventiva e corretiva. 

Qual o intuito destes programas? Manter o equipamento em funcionamento, certo? Pois bem, um 

sistema de sprinklers não funciona todos os dias, mas deve estar pronto para operar quando necessário. 

Uma linha de produção numa fábrica, equipamentos de automação, caldeiras e até elevadores passam 

por inúmeras inspeções e manutenções ao longo de sua vida útil, pois não se pode correr o risco de 

deixarem de funcionar: uma produção parada, vendas perdidas, atrasos, clientes insatisfeitos, acidentes 

de trabalho. Para citar o que alguns problemas podem trazer à operação, onde tudo se resume às 

perdas financeiras e possíveis danos à saúde das pessoas. 

Um sistema de sprinklers está instalado, estático, porém pronto para combater um princípio de incêndio 

tão logo ele ocorra. Caso não funcione corretamente, as perdas podem ser imensas, sejam estas 

patrimoniais ou, na pior hipótese, de vidas humanas. Em nosso passado recente temos alguns 

conhecidos casos onde toda edificação foi queimada devido à uma simples válvula fechada ou um 

sistema de bombeamento que não funcionou corretamente. Foram omitidas deste texto as referências 

diretas à estas edificações para que as marcas fossem preservadas. 

Nesta altura do texto, você já está convencido da importância da manutenção de um sistema de 

sprinkler, mas trago mais um exemplo de nosso dia-a-dia. 

Imaginemos que você tenha algum veículo motorizado em sua casa, e que de alguma maneira dependa 

deste para ir trabalhar, levar os filhos na escola e executar outras atividades. Estou certo que realiza 

nele algumas inspeções corriqueiras, entre elas: 

 Verificação periódica das pressões dos pneus e manutenção de acordo com as recomendações 

do fabricante; 

 Checagem diária do nível de combustível no tanque, completando sempre que necessário; 

 Revisões periódicas na concessionária ou em mecânico de confiança, com troca de óleo e outros 

itens obrigatórios; 

 Troca de pneus quando já estão desgastados, com risco de acidentes; 

 Limpeza regular dos filtros do ar condicionado e higieniza todo o veículo; 

 Rodízio dos pneus, alinhamento e balanceamento; 

Trata-se de simples inspeções e algumas manutenções preventivas para evitar que nosso carro nos 

a o tenhamos sempre disponível quando precisamos.  

Entretanto, não temos o hábito de realizar algumas inspeções, testes e manutenção de maneira 

preventiva nos sistemas de sprinklers instalados em nossos empreendimentos, locais onde trabalhamos 

a maior parte de nossos dias, onde inúmeras pessoas frequentam. E, por quê? 

Você sabia que durante o tempo em que leu este texto até este parágrafo, um incêndio chega ao ponto 

onde o combate já não é mais possível? Um incêndio pode chegar ao seu flashover (momento onde os 

gases provenientes da queima chegam à temperaturas onde há ignição espontânea de materiais mesmo 

sem contato direto com a chama) entre 1 e 3 minutos. É a partir deste ponto que o incêndio se propaga 

com grande velocidade e atinge áreas anexas ao local onde se iniciou, atingindo mercadorias em outras 
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pilhas, impossibilitando o combate. A partir deste ponto o trabalho dos Corpos de Bombeiro é controlar 

para que o incêndio não tome proporções ainda maiores e atinja edificações vizinhas.  

Parece pouco tempo, e realmente é. Não existe tempo para falhas. 

Neste curto espaço de tempo, por mais preparado que possa estar o Corpo de Bombeiros mais próximo, 

não há como as unidades equipadas se deslocarem até o local para iniciar o combate. A proteção 

automática contra incêndios, assim como outras medidas que dificultam a propagação e auxiliam na 

retirada dos ocupantes da edificação, se faz essencial para que grandes catástrofes sejam evitadas. 

Para aprofundarmos no tema do que deve ser feito para garantir que um sistema de sprinklers bem 

projetado e instalado funcione corretamente (se exigido), é preciso retomar alguns conceitos para que o 

leitor realmente entenda do estamos falando. 

Por isso, vamos começar com a primeira pergunta: o que é um sprinkler? 

De acordo com a norma ABNT NBR 10897/2014, sprinkler (chuveiro automático) é um dispositivo para 

extinção ou controle de incêndios que funciona automaticamente quando seu elemento termossensível é 

aquecido à sua temperatura de operação ou acima dela, permitindo que a água seja descarregada sobre 

uma área específica.  

Ao contrário do que os filmes hollywoodianos nos fazem acreditar, o sprinkler somente é acionado 

quando a temperatura ao qual foi dimensionado é atingida. Nesse momento, ele se abre e a água é 

descarregada somente por aquele dispositivo. Se a temperatura e o fogo continuam a se desenvolver, 

outros sprinklers vão se abrindo sequencialmente. Nos filmes, o que é apresentado é uma abertura 

simultânea de todos os dispositivos instalados no recinto, o que não é real. 

E um sistema de sprinklers? Podemos definir um sistema de sprinklers, na mesma ABNT NBR 

10897/2014: ais 

fontes de abastecimento automático de água para fins de proteção contra incêndio. A parte do sistema 

de chuveiros automáticos acima do piso consiste em uma rede de tubulações dimensionada por tabelas 

ou por cálculo hidráulico, instalada em edifícios, estruturas ou áreas, normalmente junto ao teto, à qual 

são conectados chuveiros automáticos segundo um padrão regular, alimentado por uma tubulação que 

abastece o sistema, provida de uma válvula de controle e dispositivo de alarme. O sistema é ativado pelo 

 

Todo sistema de sprinkler no Brasil possui um conjunto de bombas e uma reserva de água que fornece 

vazão e pressão para o correto funcionamento dos dispositivos. É o que chamamos de coração do 

sistema, pois sem o abastecimento de água, não existe funcionamento. 

Quando pensamos na inspeção, teste e manutenção de um sistema de sprinklers, estamos nos referindo 

a manter, em perfeito funcionamento, o reservatório de água, o sistema de bombeamento, todo o 

conjunto de tubulações e válvulas e o sistema de sprinklers em si, de acordo com a definição acima. Ou 

seja, é preciso garantir que haja água para combate, que a bomba entre em operação sempre que 

exigida, que também forneça pressão e vazão suficientes conforme o projeto, e que tenhamos, no 

sprinkler acionado, a mesma condição à qual foi projetada, calculada e instalada por especialistas 

conforme normas para este tipo de sistema. 



Segurança Contra Incêndio em Edificações - Recomendações 2018 2018110

Em minha opinião, a resistência em se fazer a manutenção num sistema de sprinklers esbarra em custo. 

Porém, o custo de uma rotina de inspeção, testes e manutenções preventivas é irrisório perto dos 

grandes custos de uma manutenção corretiva, ou pior, de um incêndio não controlado. 

Segundo relatórios de perdas da FM Global (gráfico utiliza dados de 2013), edificações protegidas com 

sistemas de sprinklers tem danos materiais entre 6 e 10 vezes menores, do que edificações sem este 

tipo de sistema. 

 

Outra análise, da NFPA (fonte: US Experience with Sprinklers 2017), apresenta a alta eficácia de sistemas 

de sprinklers e como alguns itens de operação podem prejudicar todo o funcionamento do sistema.  

O estudo conclui que mais de 80% das falhas em sistemas de sprinklers instalados se deve a simples falta 

de inspeção e testes, pois a grande maioria poderia ser evitada. Itens como uma válvula fechada, falta 

de água no reservatório, má operação da bomba, intervenção manual, entre outros, fazem um bom 

sistema não funcionar como deveria e ter a propagação de um incêndio em toda a edificação. 
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Algumas normas trazem procedimentos e recomendação de rotinas de inspeção, testes e manutenção 

nos diferentes equipamentos de um sistema de sprinkler, entre elas a NFPA 25 (Standard for the 

Inspection, Testing and Maintenance of Water-based Fire Protection Systems), base para norma 

nacional (ABNT NBR) em desenvolvimento. Esta norma traz inúmeros procedimentos que devem ser 

avaliados para cada tipo de instalação e usados para a construção de um procedimento padrão 

adequado para as características do sistema. 

A Instrução Técnica no.23 do CBPMESP, edição 2018, traz entre seus anexos, um formulário de inspeção 

e testes padrão que deve ser apresentado pelo proprietário à cada nova renovação do AVCB. Neste 

documento o procedimento é mínimo, também baseado na NFPA 25, mas inserido de forma que obriga 

os proprietários, principais responsáveis por todo o sistema de sprinklers, a verificar periodicamente e 

garantir um nível de operacionalidade de seu sistema. 

Não tenho intenção neste texto de descrever todos os procedimentos de inspeção, testes e 

manutenção, mas os conceitos básicos e algumas justificativas para que o leitor, seja um prestador de 

serviço, proprietário ou público interessado no assunto, possa entender e tirar suas próprias conclusões 

da importância em se manter todo sistema de sprinklers em perfeitas condições de funcionamento. 

O primeiro passo para uma edificação tratar corretamente um sistema de sprinkler instalado, é a criação 

de procedimentos. A confiabilidade do seu sistema de proteção contra incêndio depende da existência 

de procedimentos formalizados que garantam que um eventual problema seja identificado e tratado 

com rapidez e de maneira precisa. O que fazer quando a rede de incêndio deixa de funcionar por falta 

de energia? Que procedimentos devem ser tomados pela administração da edificação quando entra um 

novo inquilino? Quem é responsável por identificar problemas nos equipamentos de incêndio? 

É essencial a criação de 3 procedimentos: 

1. Procedimento de Inspeção, Testes e Manutenção (ITM) 

É o mais importante dos três programas recomendados. Nenhum outro é tão fundamental para 

garantir que a rede de incêndio esteja sempre em condições de funcionamento. O objetivo é 

verificar se todas as válvulas estão abertas e permitindo a passagem de água pela tubulação, e 

se os equipamentos mais complexos, como as bombas de incêndio, estão prontos para 

funcionar. Neste procedimento deve ser incluído todos os itens a serem verificados, com as 

respectivas periodicidades e descrição. 

O procedimento deve ser formal, por escrito e com assinatura do responsável pelas inspeções. 

Deve-se manter pelo menos 3 registros anuais (físico e/ou digital): testes de aceitação do 

sistema (sempre), registro atual e registro do ano anterior. 

2. Procedimento de parada de sistema ou sistema fora de operação 

É neste procedimento que está descrito o deve ser feito se um sistema ou parte dele precisar 

ser fechado para manutenção, ampliação ou recolocação em uso após uma eventual operação 

ou sinistro. Nele, deve conter ainda quais são as pessoas ou entidades que devem ser 

comunicadas em caso de parada e na retomada da operação, e como identificar os 

equipamentos fora de uso ou em posição anormal de operação, como por exemplo 

etiquetagem. Neste documento também deve ser contemplado todo o procedimento 

necessário para garantir que o sistema volte a operar em condições ótimas após uma 

manutenção, por exemplo, com testes ou rotinas para que o funcionamento esteja garantido. 
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3. Procedimento de Gestão de Mudanças 

O sistema de incêndio é projetado para proteger um risco específico, e o programa de gestão de 

mudanças ajuda a verificar se mudanças tais com novos inquilinos, novo layout ou novas 

ocupações exigirão alterações na rede de incêndio. 

Todos os programas possuem características semelhantes. 

 Devem ser registrados por escrito. Todas as inspeções e intervenções devem ser registradas em 

formulários padronizados 

 As frequências dos procedimentos de inspeção devem ser definidas previamente e cumpridas. 

 Todos os formulários devem ser arquivados para consulta futura, se necessário 

 Todos os formulários devem ser enviados à gerência ou administração da edificação para que 

tenham ciências das deficiências encontradas. 

 Para programas deste tipo, a gerência deve tomar medidas corretivas quando forem 

identificadas deficiências que podem tornar o sistema inoperante. 

 

Depois de criados os procedimentos, alguns pontos principais do sistema devem ser observados e 

apresentados com rotinas de inspeção, testes para verificação de desempenho e procedimentos de 

manutenção. Uma rotina de inspeção e testes praticamente elimina os altos custos de manutenção 

corretiva, e claro, mantém a edificação protegida. 

Reservatório de água de incêndio 

O reservatório de água de incêndio deve possuir toda quantidade, de acordo com legislação e normas, 

para que tenha capacidade suficiente de se combater um incêndio pelo tempo determinado nas normas 

aplicáveis. Para tanto, é essencial que seja dada a devida atenção ao dispositivo, pois descobrir que não 

existe água suficiente, durante um sinistro, será tarde demais. 

Deve-se verificar mensalmente o nível do reservatório, e garantir que esteja sempre cheio. Para que a 

medição possa ser realizada, é obrigatório que exista algum meio de assim fazê-la. Algumas alternativas 

são mais viáveis economicamente, como uma régua de volume fixada na parede externa do tanque, ou 

volume em seu interior. Lembrando que este manômetro deve ser aferido e calibrado anualmente. 

Alguns outros meios digitais de medição também são possíveis, e possibilitam, inclusive, a conexão 

direta com algum sistema de supervisão ou central de alarme. 

Da mesma forma, e para garantir que não existam vazamentos, uma vistoria mensal das paredes 

externas e tubulações que alimentam as bombas, deve ser realizada. Tal vistoria visa ainda checar 

possíveis vazamentos, sinais de corrosão ou danos físicos à estrutura. 

Pelo fato de fornecer toda a água do sistema de sprinklers, deve-se garantir que todas as válvulas de 

sucção do reservatório estejam abertas e trancadas nesta posição. Uma corrente com cadeado é a 

melhor opção em termos de eficiência, viabilidade técnica e custo. 

Todo o entorno do reservatório deve ser de fácil acesso e livre de obstruções e armazenamento de 

materiais combustíveis. 
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Bombas de Incêndio 

O sistema de bombeamento é o coração de um sistema hidráulico de proteção por sprinklers, pois 

fornece todas as condições de pressão e vazão determinadas em projeto, de acordo com normas 

vigentes.  

Por ser crucial ao funcionamento, exige uma série de atenções e uma grande quantidade de itens para 

inspeção e testes periódicos.  

O primeiro ponto a se ter em mente é que para a correta operação do(s) sistema(s) moto bomba, é 

necessário um ambiente limpo e em condições de circulação de pessoas. Toda operação na casa de 

bombas exige espaço, especialmente durante uma emergência. Além disso, os manuseios devem ser de 

total conhecimento do operador responsável pelo sistema. Também não é nada desejável um incêndio 

no coração do sistema que deve estar 100% pronto para operar; por isso, nada de acúmulo ou 

estocagem de qualquer produto combustível na área onde as bombas estão instaladas. 

A casa de bombas deve permanecer trancada, porém, seu acesso deve ser possível 24h por 7 dias da 

semana, por pessoal autorizado. Também é necessário que existam procedimento e identificação 

correta de quem são as pessoas que possuem autorização e como fazer para acioná-las. 

Os conjuntos moto bomba devem entrar em operação semanalmente (10 minutos para motores 

elétricos e 30 minutos para motores a diesel), para que sejam verificadas todas as condições de 

funcionamento. Esta operação não descarrega água; ela é feita com o sistema em condições normais 

sem que nenhuma válvula, de hidrante, dreno ou algum retorno para o reservatório estejam abertos. 

Em alguns casos pode ser realizada com o fechamento da válvula de recalque ou saída da casa de 

bombas. Não é a condição mais desejável, pois durante estes minutos de teste o sistema estará fora de 

operação em caso de incêndio. É recomendada somente quando não se tem confiabilidade em parte do 

sistema ou quando equipamentos podem não suportar as pressões do sistema de bombas nesta 

condição. Importante, porém, que se esta for a forma de se realizar o teste, que o procedimento de 

parada seja colocado em prática, todo o sistema esteja identificado e as pessoas necessárias avisadas 

que o sistema estará fora de operação. 

Alguns itens devem ser verificados de modo a garantir que, em qualquer momento em que possa ser 

necessária a atuação da(s) bomba(s), todos os suprimentos estarão adequados, sejam eles combustível, 

água para resfriamento do motor, óleo ou bateria. 

Lembrem-se do exemplo do veículo: um motor diesel funciona da mesma forma e precisa de algumas 

verificações, como o nível de água das baterias, nível de óleo do cárter, se o motor possuir trocador de 

calor, se o nível de água está adequado, entre outros. 

Anualmente, deve-se verificar o rendimento dos conjuntos moto bomba e, para tal, um teste vazão deve 

ser realizado. O intuito deste teste é levantar a curva padrão da bomba e compará-la com a original de 

fábrica. Desvios devem ser observados e revisados. 

Sinalizações e Alarmes 

Semanalmente deve-se verificar as condições dos alarmes do sistema de bombeamento. Ou seja, se a 

chave de operação está sempre em posição automática e se algum alarme de falha está indicado. 
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Atualmente a maioria das edificações possui sistema de alarme, exigido na maioria dos Estados. Nestes 

casos é importantíssimo que os sinais de alarme das bombas estejam conectados diretamente com a 

central de alarme, assim um monitoramento constante onde já vigilância 24h garante que nada passe 

desapercebido entre as inspeções semanais na casa de bombas. 

Válvulas do Sistema 

As válvulas e registros que controlam a passagem de água pela rede de incêndio exigem um programa 

de supervisão pois uma só válvula fechada pode impedir a chegada de água até sprinklers e causar a 

perda de toda a edificação em caso de incêndio.  

Válvulas fechadas incorretamente são vistas com mais freqüência durante obras de reforma ou 

adequação na edificação ou na rede de incêndio. É muito comum que válvulas sejam fechadas por 

pessoas que não sabem que qualquer fechamento de válvula de controle precisa ser comunicado à 

pessoa responsável pela rede de incêndio. Em outros casos, talvez mais comum, não há uma pessoa 

designada para ser a responsável pela rede de incêndio, cujo trabalho é garantir que os procedimentos 

de segurança estão sendo seguidos. 

 

Como implementar um programa de supervisão de válvulas: 

1. Prepare uma lista contendo a identificação e posição de todas as válvulas da rede de incêndio; 

2. Tranque as válvulas da rede de incêndio na posição correta (aberta ou fechada); 

3. Realize inspeções visuais e físicas das válvulas, conforme aplicável, nas frequências aplicáveis; 

4. Certifique-se que o inspetor utiliza a lista de válvulas durante a inspeção, indicando por escrito 

qualquer anormalidade; 

5. Utilize um sistema de etiquetagem para monitorar o fechamento autorizado de válvulas.  

 

Trancamento de válvulas na posição aberta: 

1. Todas as válvulas maiores que 40 mm ou que controlem o fluxo de água para mais de cinco 

sprinklers devem ser trancadas na posição aberta; 

2. Utilize cadeados e correntes resistentes. Uma opção menos desejável é utilizar lacres metálicos 

para o fechamento. Mas lembre-se, a opção de cadeados e correntes é sempre mais eficaz; 

3. Caso sejam expostos ao tempo, os cadeados e correntes devem ser resistentes à corrosão; 

4. Para maior facilidade utilize cadeados mestrados. Distribua as chaves somente para as pessoas 

responsáveis pelo sistema. 
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Inspeções de válvulas: 

 Semanalmente certifique-se que: 

o As válvulas estão acessíveis; 

o Não estejam mecanicamente danificadas; 

o Estejam na posição aberta. Se a válvula tiver um indicador de abertura, a inspeção visual 

é suficiente. Se não tiver, feche a válvula por duas voltas e depois reabra; 

o O cadeado esteja trancado; 

o As atividades sejam registradas no formulário adequado. 

 

Condições Gerais de Sprinklers e tubulações 

Alguns exemplos de danos visíveis em sprinklers são: pintura, acúmulo de sujeira, materiais pendurados, 

defletores danificados ou sem liquido no bulbo. Tais danos podem comprometer a eficiência de atuação 

do sprinkler em caso de incêndio. 

Sprinklers instalados em posição upright, sendo do tipo pendente ou vice-versa, também comprometem 

, ou seja, os sprinklers possuem orientações de 

instalação que devem ser seguidas, a instalação em posição incorreta acarretará em um funcionamento 

incorreto. 

Os sprinklers devem ser instalados com seus defletores paralelos ao forro ou telhado de acordo com as 

normas. Caso a tubulação (no caso de galpões) não acompanhe a inclinação do telhado, os sprinklers 

não terão seus defletores paralelos ao telhado e isso compromete não só a distância máxima permitida 

entre o teto e o defletor do sprinkler, como a eficiência do mesmo. 

Por norma todo empreendimento deve ter uma caixa de sprinklers sobressalentes, nas seguintes 

quantidades e por tipo: 

 6 para sistemas com até 300 sprinklers; 

 12 para sistemas com 300 a 1000 sprinklers; 

 24 para sistemas com mais de 1000 sprinklers. 

 

É importante também verificar se há vazamento aparente nas tubulações. Uma forma de verificação, 

caso não sejam visíveis os vazamentos, é checar o comportamento da bomba Jockey. Caso ela esteja 

sendo acionada várias vezes por dia, é sinal de vazamento na tubulação, conexões ou válvulas do 

sistema. 

Tubulações com corrosão aparente devem ser substituídas, pois fatalmente irão dar vazamento. 

Danos físicos aparentes nas tubulações também devem ter seus trechos substituídos, pois 

possivelmente áreas amassadas fazem com que haja redução de vazão. 
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Impacto da Falta de Energia 

Normalmente o sistema de hidrantes e sprinklers são unificados e estão ligados a uma moto bomba de 

incêndio. Em alguns Estados, como no caso de São Paulo, o Corpo de Bombeiros exige uma única bomba 

principal e uma bomba jockey para manter a rede pressurizada. Mas, independentemente de se ter uma 

ou duas bombas, o fato é que elas devem funcionar na falta de energia. Se o sistema é abastecido por 

bomba diesel e estiver bem mantido, com quantidade de óleo necessária para o funcionamento durante 

oito horas, nada precisa ser feito. No caso de bomba elétrica, a mesma deve estar ligada ao gerador e 

este em plena carga para funcionar adequadamente ou ter sua entrada de energia independente da 

entrada geral da edificação. Nestas duas situações, na falta de energia, a bomba de incêndio funcionará. 

A questão é que, caso nenhum dos três itens acima estiver de acordo, a edificação terá necessidade de 

criar um plano de emergência no caso de falta de energia. Isto implica na evacuação do edifício para que 

os ocupantes estejam seguros, em caso de sinistro. 

Existem inúmeros procedimentos e rotinas de testes. O artigo apresentou, de forma bem sucinta, em 

grupos, o que é importante para cada parte do sistema se manter em boas condições. Se um 

procedimento for desenvolvido com cuidado e atenção, e as rotinas forem implementadas por pessoal 

capacitado, logo estarão incorporadas às demais rotinas da edificação, seja em uma indústria, um centro 

logístico ou uma edificação comercial. Não é custoso e faz toda a diferença. 

Um incêndio pode: 

 Causar mortes; 

 Causar perdas materiais; 

 Afetar a marca da empresa; 

 Fazer com que os clientes tenham que procurar alternativas; 

 Gerar inúmeros desempregos; 

 Trazer danos ao meio ambiente. 

Quando 

Tudo é importante! Neste texto eu trouxe particularidades sobre sistemas de sprinklers, mas muitas 

outras medidas podem fazer a diferença. Usadas em conjunto, fazem toda a diferença. 

Lembra-se no início do texto, sobre o tempo necessário até o flashover e perda de controle no 

combate? Pois bem, agora vamos imaginar que o melhor e mais equipado Corpo de Bombeiros do país, 

estaria chegando por volta deste momento em que o leitor chega ao último parágrafo para combater as 

chamas. 
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Resumo 
 

Este artigo busca fornecer uma visão completa do checklist desenvolvido pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), desde a necessidade de sua 
criação, suas vantagens de implementação, os diversos objetivos a serem alcançados e 
uma aplicação de um exemplo de checklist de uma medida de segurança contra incêndio 
e pânico no âmbito da vistoria. 
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Abstract 
 

This article aims to provide a complete view of the checklist developed by the Military Fire 
Department of Espírito Santo (CBMES), from the need for its creation, its implementation 
advantages, the various objectives to be achieved and an application of a checklist 
example of one safety measure against fire and panic during the survey. 
 
Keywords: Check list; technical survey; Military Fire Department of the State of Espírito Santo 

 

1 Introdução  

O Centro de Atividades Técnicas (CAT) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Espírito 
Santo (CBMES) iniciou um processo de sistematização dos principais problemas da 
Gerência de Vistoria Técnica, que é um dos setores do Sistema de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico (SISCIP). 

Coube à Gerência de Normas e Cadastros (GNC), entretanto, a incumbência de realizar a 
verificação, sistematização e possibilidades de soluções dos problemas encontrados no 
âmbito da vistoria técnica que são, a bem dizer, problemas estruturais e recorrentes no 
SISCIP, com destaque a grave despadronização dos processos e procedimentos de 
vistoria. 

Este artigo busca, assim, fornecer ao estimado leitor uma visão completa do checklist 
desenvolvido pela corporação (CBMES), desde a necessidade de sua criação, suas 

ENTENDENDO O CHECKLIST NA VISTORIA DO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DOMINGOS SÁVIO ALMONFREY, HOWLINKSTON BAUSEN
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vantagens de implementação, os diversos objetivos a serem alcançados e uma aplicação 
prática de um checklist nas atividades de vistoria. 

2 Contextualizando o Checklist 

O que norteou originalmente todo o processo de construção do checklist foi a Norma 
Técnica 01  Parte 3 do CBMES. Nessa norma foram fixados os pilares das soluções 
buscadas no sistema de vistoria. A solução foi, dentro dos problemas de maior 
recorrência encontrados neste sistema, a necessidade urgente de padronização. A saber, 
determinados procedimentos de medidas de segurança, por vezes, eram cobrados em 
unidades de bombeiros militar do norte do Estado, mas não eram exigidos nas do sul.  

O advento dessa norma técnica possibilitou elencar um rol de procedimentos sobre as 
ações de vistoria e, da mesma forma, a padronização de documentos que deverão ser 
exigidos para os diversos tipos de processos. Assim essa padronização possibilitou evitar 
uma infinidade e uma diversidade incontáveis de conteúdo dos documentos técnicos que 
eram apresentados pelos profissionais de engenharia e também cobrados pelos 
vistoriadores. 

Outro advento trazido pela norma citada é que nos processos de renovação de 
licenciamento houve o barateamento na prevenção contra incêndio e pânico para a 
obtenção do Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros Militar (ALCB). Isso se deu graças 
também à padronização de testes em determinadas medidas de segurança porque, 
agora, o vistoriador deverá fazer um teste in loco dessas medidas, cabendo a exigência 
de uma empresa especializada apenas quando forem encontrados pelo vistoriador 
condições como as seguintes: o não funcionamento das medidas de segurança testadas; 
quando não for possível a realização dos testes das medidas de segurança; quando as 
medidas de segurança sofrerem modificações consideráveis; quando o vistoriador julgar 
necessária a manutenção das medidas de segurança ou, mesmo quando, a periodicidade 
de manutenção de cada medida de segurança ultrapassar o prazo também padronizado 
pela referida norma técnica. Ou seja, a partir de agora com essa norma técnica, há uma 
padronização da periodicidade máxima de inspeção/manutenção obrigatória de cada 
medida de segurança. A título de exemplo, o prazo máximo que o Sistema de Proteção 
Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) ou o Sistema de Hidrantes e Mangotinhos podem 
passar sem uma revisão obrigatória é de 5 anos, caso, obviamente, não sejam 
constatadas pelo vistoriador as condições elencadas anteriormente. Isso se justifica pelo 
fato de que as normas técnicas brasileiras, que são referência na construção das normas 
estaduais das medidas de segurança contra incêndio e pânico e áreas de risco, não 
contemplam em sua maioria prazos específicos para inspeções/manutenção dos 
respectivos sistemas. 

Uma outra pequena mudança trazida é que os síndicos têm agora participação ativa na 
responsabilidade pelo acompanhamento das condições dos sistemas ou medidas de 
segurança no sentido de informar se houve alguma modificação destes. Por exemplo, no 
caso da medida de segurança Central/Rede de Distribuição interna de Gás Combustível, 
que possui uma periodicidade máxima de inspeção/manutenção obrigatória de 3 anos, 
para que não haja custo com a medida de segurança, fica o síndico, neste prazo, 
responsável por informar ao vistoriador, através de um documento, se houve alguma 
modificação na medida de segurança ou se foi identificado pelos moradores/síndico 
algum vazamento na rede de distribuição. Sendo assim, no caso de não haver nenhuma 
falha ou modificação, nenhuma documentação de inspeção/manutenção será cobrada do 
vistoriado, diferentemente de tempos atrás em que anualmente lhe eram solicitados 
documentos de inspeção/manutenção sem qualquer exigência normativa a este respeito. 
Assim, como exemplo, um Laudo de Estanqueidade da rede de distribuição interna de gás 
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combustível, com um custo relativamente alto, era cobrado anualmente do vistoriado sem, 
muitas vezes, a menor necessidade já que, reforçando, as próprias normas técnicas não 
avalizavam tal procedimento.  

Este fato reduz consideravelmente o custo para o particular na medida em que também 
reduz a quantidade de documentos negociados. Além disto, em um mesmo ano, pode 
haver uma alternância entre as exigências de documentações relativas a cada medida de 
segurança que possa haver em uma determinada edificação. Outra redução considerável 
de custo é o próprio fato de o vistoriador testar, dada naturalmente a complexidade de 
cada sistema contra incêndio, as medidas de segurança. Esse teste, desde que seja feito 
conforme exposto no checklist e realizado tanto pelo vistoriador quanto por um técnico, 
suprime a necessidade de documentação caso a medida de segurança esteja em 
funcionamento. Como será visto à frente, há uma diferença significativa entre o 
procedimento de teste das medidas de segurança realizadas pelo vistoriador e o trabalho 
executado pelo responsável técnico das mesmas medidas. 

Os aspectos citados acima sobre a NT 01 Parte 03 só se tornam aplicáveis com o 
surgimento do checklist. Ou seja, é no checklist que ocorre a instrumentalização, por meio 
de um passo-a-passo, da utilização da referida norma cujos aspectos serão discorridos 
mais adiante. 

Um cuidado tomado na construção do checklist foi que a adoção na padronização das 
ações de vistoria não viesse a ser entendida como um engessamento dessas mesmas 
ações. A Norma Técnica NT 01 - Parte 6, que institui o Checklist, prevê uma flexibilidade 
para que novas situações possam ser analisadas e incorporadas pontualmente, já que 
existe uma variabilidade de situações no mundo real. Os checklists, além das medidas de 
segurança contra incêndio e pânico (Sistema de Hidrantes, Sistema de Proteção Contra 
Descarga Atmosférica (SPDA), por exemplo) padronizam, também, áreas de risco 
(Depósito de recipientes transportáveis de GLP, Postos de Combustíveis, Shows e 
Eventos, por exemplo). Somado a isso, a flexibilidade também é importante porque 
propicia condições de implementar situações muito específicas quando se tratam de 
processos de renovação em edificações já licenciadas e submetidas a outras normas.  

Foram criados basicamente dois tipos de checklist, como descrito: os de medida de 
segurança e os de áreas de risco. A diferença básica é que no primeiro tipo há uma 
caracterização de uma determinada medida de segurança de maneira que o vistoriador 
deva verificar item a item as condições para aquela medida segurança. Já no segundo 
tipo, faz-se necessário devido às exigências para estes locais não serem contempladas 
nos checklists das medidas de segurança, a saber, afastamentos de tanque combustível 
para divisa de propriedade que são itens que devem ser exigidos pela vistoria mas que 
não estão no rol de exigências de medidas de segurança. Desta forma, os checklists das 
áreas de risco, além de contemplarem determinados checklists de medidas de segurança, 
contemplam também exigências específicas para aquela área.  

Assim, o procedimento de vistoria em uma edificação ou área de risco por um vistoriador 
está ligado diretamente às exigências as quais estão sendo previstas para esta mesma 
edificação ou área e risco. O vistoriador, neste caso, deve selecionar os checklists das 
medidas de segurança contempladas na edificação e, quando houver, os checklists das 
áreas de risco contempladas neste processo.  

3 Entendendo o Checklist de Vistorias do CBMES 

O Checklist é na verdade uma parte destacada da Norma Técnica 01  Parte 3, cuja 
solução da padronização a ele também se aplica mantendo seus procedimentos 
elencados relacionados a citada norma. A padronização por meio dos checklists se faz 
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ainda mais necessária, devido às inúmeras variáveis que são consideradas e que 
interferem em uma boa prestação de serviço, a saber: 

1- Ao tipo de modalidade de vistoria: modalidade de licenciamento ou à modalidade de 
renovação de licenciamento: A primeira é realizada quando há a liberação original de uma 
edificação para uso e a segunda, da renovação desta condição;  

2- Ao tipo de processo de vistoria: Processo Simplificado ou ao Processo de Projeto 
Técnico: O primeiro se dá basicamente em edificações com área inferior a 900 m2 ou 
altura inferior a 9 m e, o segundo, refere-se basicamente a edificações fora das 
características citadas nas quais se exige um projeto de segurança contra incêndio e 
pânico aprovado;  

3- Ao número de medidas de segurança contra incêndio e pânico e áreas de risco; 

4- À variabilidade de procedimentos dos vistoriadores que, em boa parte, são permeados 
por interpretações normativas pessoais ou mesmo interpretações locais nas diversas 
unidades de CBMES; 

5- Demais dificuldades intrínsecas ao setor público como, por exemplo, certa escassez de 
recursos públicos;  

6- As especificidades das áreas de risco que são locais que possuem um alto potencial de 
risco em que se armazenam produtos perigosos (explosivos, gases inflamáveis, líquidos 
inflamáveis) ou locais de alta concentração de público; e 

7- Características físicas das edificações como o tipo de ocupação, a área, a altura e 
carga de incêndio. 

4 Vantagens do Checklist 

Sob outra ótica, o Checklist é uma versão aplicada da interpretação de uma determinada 
norma técnica referente a uma medida de segurança contra incêndio e pânico ou 
referente a uma área de risco. É um recorte de uma determinada norma técnica do que se 
julga necessário exigir considerando aspectos institucionais, técnicos, práticos ou até 
culturais. Isto combate, sobremaneira, o problema essencial, além de promover diversas 
vantagens ou objetivos como:  

1) Ampliar e otimizar conhecimento técnico acerca das medidas de segurança e áreas de 
risco aos vistoriadores do CBMES: Havendo um padrão de itens regrados a serem 
seguidos pelo corpo de vistoriadores ou vistoria técnica, consegue-se nivelar 
minimamente o nível de conhecimento e instrução acerca de cada item exigido em cada 
checklist, além de explanar melhor a importância de determinados itens de uma norma 
técnica qualquer que muitas vezes era ignorado por uma parte do corpo técnico;  

2) Padronizar as exigências e procedimentos de vistoria conforme cada medida de 
segurança em todo território estadual: A partir de agora, inicia-se um esforço para tornar 
as exigências e documentações iguais em todo território capixaba, ou seja, em toda SAT 
(Seção de Atividades Técnicas) do CBMES haverá solicitações comuns evitando, como 
dito antes, interpretações normativas pessoais ou locais das unidades de bombeiro militar 
no Estado.   

3) Roteirizar as ações ou procedimentos de vistoria facilitando o trabalho dos 
vistoriadores, tendo em vista que os checklists são estruturados de forma a sequenciar a 
atividade prática dos vistoriadores in loco: Como dito abaixo, a sequência de 
procedimentos de cada checklist segue um caminho prático de trabalho que 
necessariamente o vistoriador já teria que fazer antes desta padronização, de forma a 
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evitar ter retrabalhos ou mesmo quando o vistoriador se esquecer ou desconhecer algum 
item importante ou até mesmo observá-lo de forma errônea.   

4) Promover segurança e proteção aos vistoriadores a possíveis falhas, equívocos ou 
esquecimentos durante as vistorias: Esse item está intimamente relacionado com o item 
anterior, destacando que, se todos os itens elencados no checklist foram realizados, tal 
como previstos, o vistoriador estará resguardado de qualquer responsabilidade em seu 
trabalho, não havendo margens para questionamentos, mas apenas possível revisão 
da(s) exigência(s). 

 5) Melhorar a qualidade técnica dos processos de vistoria num todo, da funcionalidade de 
cada medida de segurança instalada nos locais vistoriados, assim como, melhorar o 
serviço prestado a terceiros: Naturalmente, tomados todas as vantagens citadas acima, 
haverá uma substancial melhora da qualidade dos processos, dos procedimentos e do 
trabalho realizado pelos vistoriadores. É uma garantia de verificações, testes e 
documentações obrigatórias exigidas ou realizadas nas medidas de segurança contra 
incêndio e pânico e é, sem dúvida, uma segurança a quem se é prestado o serviço, que, 
quando olhado num todo, é a própria sociedade capixaba.  

6) Diminuir custos gerais tanto para a parte pública quanto para a parte privada em 
possíveis retrabalhos, erros ou retardos, agilizando os processos de vistoria: todo o 
movimento de um vistoriador (ir ao local, subir ou descer), assim como, os movimentos do 
interessado em obter a validade de suas medidas de segurança no CBMES custam 
tempo e dinheiro. Assim, quanto mais preciso e quanto menos ruído  ou voltas nestes 
movimentos e, consequentemente, menos tempo desperdiçado, menores serão os custos 
financeiros e maiores os ganhos privados e sociais.  

7) Prover a transparência e previsibilidade das exigências a serem cobradas para os 
empreendedores, empresas e profissionais ligados ao SISCIP melhorando o compliance e 
a confiança no sistema como um todo: Essa vantagem ou objetivo do checklist também 
visa a redução de custos e otimiza recursos no sentido de que o setor privado pode 
antever parte substancial das exigências do sistema de vistoria, de forma a iluminar o 
entendimento das exigências que passam a ser, agora, transparentes entre os setores 
público e o privado evitando com isso a possibilidade de procedimentos obscuros, 
sinalizando para o empresariado as regras do jogo, o que estimula o fator de confiança, 
segurança e previsibilidade necessárias ao investidor.  

Como dito, além do checklist possuir uma sequência encadeada de modo a facilitar e 
ordenar o trajeto de vistoria, houve também o cuidado de serem confeccionados com uma 
linguagem técnica clara, objetiva e o mais simples possível. Sobre o checklist repousa 
toda a parametrização de procedimentos de vistoria e se torna, assim, a coluna vertebral 
a partir da qual se insere, retira-se ou se controla os mesmos procedimentos.  

Fica fácil ver como o checklist sintetiza, por assim dizer, um mundo normativo e, portanto, 
torna mais rápido o caminho entre a formação de um vistoriador até o objetivo de seu 
trabalho que é a qualidade do serviço de vistoria. A bem ver, uma norma técnica, seja ela 
confeccionada pelos Corpos de Bombeiros, pela ABNT, pelo INMETRO ou qualquer outra 
entidade internacional, possui um conjunto de conhecimentos que quando aplicados à 
área de vistoria técnica, dependendo do caso, apenas uma parte deste muitas vezes é 
utilizado. Desta forma, o checklist é um recorte roteirizado de procedimentos vinculados 
(não-discricionários) inseridos de acordo com o conjunto normativo. Isto, como dito, 
desobriga o vistoriador de selecionar, absorver, dominar e aplicar todo um volume de 
conhecimento reduzindo, também desta forma, consideravelmente as subjetividades 
deste processo.  
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Assim, para que o leitor possa ter noção da grande quantidade de informações 
disponíveis neste conjunto de conhecimentos, tem-se que a legislação de segurança 
contra incêndio e pânico, no caso do Estado do Espírito Santo, é composta por: uma Lei e 
um Decreto Estadual que regulamentam a área em linhas gerais. Estes validam as 
Normas Técnicas (NT) que são normas específicas acerca dos procedimentos 
administrativos do SISCIP e também acerca de cada tipo de medida de segurança contra 
incêndio e pânico e área de risco, que perfazem ao todo 21 NTs. Estas, por sua vez, 
adicionalmente adotam outras normativas técnicas como as da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), como exemplo, as NBR 15514 (Depósito de recipientes 
transportáveis de GLP), NBR 15526 (Rede de distribuição interna de gás combustível) e 
NBR 5419 (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosférica - SPDA) que são 
diretamente aplicadas pela vistoria tendo em vista que o CBMES não dispõe de NTs 
próprias sobre esses temas. Existem ainda os Pareceres Técnicos (PT) que são 
pronunciamentos oficiais sobre pontos ausentes ou obscuros das Normas Técnicas. 
Eventualmente, o CBMES pode validar, na ausência de normas brasileiras de referência, 
normas internacionais como, por exemplo, a ISO 17484-1 e 17484-2 que trata de 
tubulações multicamadas de rede de distribuição interna de gás combustível.   

Todo este compêndio normativo citado pode ser encontrado no site do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) em https://cb.es.gov.br/normas-
tecnicas.  

Dado todo o espectro de padronização que os checklists encerram em relação a 
procedimentos de vistoria e sendo parte substancial do SISCIP, houve a necessidade de 
se condensar os checklists em uma norma técnica específica, a saber, a NT 1 Parte 6 do 
CBMES, com o objetivo de dar maior visibilidade a este tratamento e maior permanência 
dessa nova fase do sistema estadual de prevenção contra incêndio condensando todo 
este arcabouço técnico de forma sistematizada em uma única norma técnica. 

5  Aspectos de competências de vistoria 

Não se pode deixar de ressaltar acerca da diferença do trabalho feito pelo profissional 
com habilitação técnica na instalação ou manutenção das medidas de segurança contra 
incêndio e pânico do trabalho feito pelo vistoriador, através do checklist.  

Ao primeiro, o profissional com habilitação técnica, cabe a responsabilidade pela 
instalação ou manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico de acordo 
com as normas utilizadas pelo CBMES. Esse profissional é responsável pelo 
comissionamento.  Na prática, o comissionamento é o processo que consiste na aplicação 
integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos da área de engenharia que visa 
verificar, inspecionar e testar cada componente físico de um empreendimento, desde os 
individuais, como peças, instrumentos e equipamentos, até os mais complexos, 
subsistemas e sistemas amparados pela emissão da ART/RRT.  

Quanto ao vistoriador a responsabilidade fica restrita ao cumprimento do checklist pois 
não há como, em seu procedimento, verificar a instalação de todos os elementos 
executivos/construtivos das medidas de segurança, assim como, não cabe ao vistoriador 
avaliar a tecnia de funcionamento destas medidas de segurança, que é, como citado, de 
exclusiva responsabilidade do profissional devidamente habilitado para tal função, 
conforme os critérios estabelecidos em normas técnicas. Sendo assim, a função 
primordial do vistoriador é verificar o funcionamento das medidas de segurança 
simulando, em teste e quando possível, uma situação real de funcionamento de uma 
determinada medida de segurança, em especial nas situações de renovação do 
licenciamento em que se é possível dispensar o profissional técnico habilitado para validar 
o funcionamento do sistema.   
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Sendo assim, o trabalho do segundo é observar de forma resumida o trabalho do 
primeiro, mediante verificação de alguns pontos-chave que a corporação entende como 
relevantes, assim como, a necessidade de realização de testes, conferência e 
recolhimento de laudos técnicos e ART/RRT padronizados, isto claro, quando exigidos. 

Outro aspecto que é necessário ser destacado é a demanda de serviço a qual o sistema 
de vistoria está submetido, de forma que, não há como, dado o corpo laboral de 
vistoriadores, observar os diversos detalhamentos executivos de cada medida de 
segurança que possa haver em uma determinada edificação ou área de risco vistoriada. 
Há também, em alguns casos, a impossibilidade, pelo vistoriador, de verificação após a 
instalação da medida de segurança, como exemplo, tubulações em passagens que são 
instaladas de forma a não permitirem a verificação ou inspeção visual. 

6  Melhorias, adaptações e ajustes futuros  

E para o futuro imediato, há de se fazer o acompanhamento da implementação de todo o 
processo acima descrito de forma a serem verificados os pontos que necessitam de 
ajustes e que, obviamente, visto a complexidade do sistema com inúmeras variáveis a 
serem sistematizadas, não puderam ser previstas. Nos procedimentos de vistoria de 
Licenciamento não se tem observado problemas consistentes na implementação dos 
checklists, porque as edificações novas, mesmo nesta fase de transição, vão sendo 
edificadas de acordo com o que neles estão prescritos. No entanto, quanto aos  
procedimentos de vistoria de Renovação do Licenciamento se observam bastante  
problemas na implementação pelo fato de que estas edificações foram edificadas em 
outras concepções normativas, adaptativas e até excepcionais, em que se abre uma 
exceção de aplicação do checklist, mantendo previamente o que foi aprovado pelo 
CBMES em relação ao que prevê o checklist, conforme instrução prevista na Norma 
Técnica 1- Parte 6, que é a norma que institui checklist como procedimento obrigatório. E 
isto se reforça também pelo fato de que no Estado do Espírito Santo os procedimentos de 
vistoria de Renovação do Licenciamento são realizados periodicamente, diferentemente 
de outros estados brasileiros em que não existe este procedimento, sendo o Alvará ou 
documento similar, emitido apenas uma única vez ou declarado por um profissional 
habilitado o atendimento das normativas técnicas. 

Mas é justamente na fase de implementação que se faz iminente a necessidade de 
acompanhamento dos gargalos e problemas que a realidade local traz em relação a 
aplicação dos checklists tendo em vista, como já citado, as inúmeras variáveis a serem 
sistematizadas. Isto propicia, por sua vez, uma nova e melhor padronização a partir de um 
conhecimento mais apurado dos gargalos do sistema de vistoria devido a um maior 
estreitamento com os vistoriadores na identificação destes problemas, das empresas e 
profissionais cadastrados no CBMES, como também, das entidades de classe de 
Engenharia e Arquitetura e outros afins que poderão apresentar sugestões de melhorias 
dos checklists ao CAT que as avaliará e, sendo o caso, modificará o referido checklist.  
Isto, por sua vez, faz com que as versões do checklist, tal como seu conteúdo, sejam 
constantemente atualizados e controlados.   

Esta visão do checklist é importante porque lhe dá flexibilidade, o que faz com que ele se 
mantenha operante, aplicável e atualizado. O dinamismo e a complexidade do mundo 
moderno exigem cada vez mais plasticidade e rapidez em dar respostas a estas 
variações, o que faz com o que setor público atravanque cada vez menos, naquilo que for 
desnecessário, o setor produtivo.  

Evidentemente, o checklist exige uma mudança de comportamento nas ações de vistoria 
por alterar procedimentos consolidados por cada vistoriador. Isto naturalmente gera uma 
resistência no uso dos checklists por uma parte considerável dos vistoriadores já que se 
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encontram no sistema realizando seus procedimentos a um determinado tempo. Contudo 
essa ferramenta possibilita um nivelamento técnico e mudança cultural a ser conquistada 
nos serviços de vistoria. Segundo é preconizado por consultores em Administração de 
Empresas, estima-se que a modificação de cultura em uma organização ocorre em torno 
de 5 anos.  

Por fim, dada a realidade do fato de que o erro humano é algo que se deve considerar, o 
checklist possibilita de forma quase inequívoca o sucesso dos processos de vistoria, 
evitando esquecimentos que podem comprometer a qualidade do serviço de segurança 
contra incêndio e pânico entendida pelo CBMES como relevantes. 

7  Aplicando o Checklist 

Existem inúmeros ckecklists disponibilizados de acordo com a medida de segurança e de 
acordo com a área de risco. Aqui, para exemplificar as possibilidades do checklist, foi 
escolhido o de Escada Enclausurada à Prova de Fumaça Pressurizada (EPFP) ou 
simplesmente Escada Pressurizada. Este checklist é um checklist de saída de 
emergência cuja escada, por sua vez, é um tipo de escada de segurança que possui a 
peculiaridade de evitar com que a fumaça de um eventual incêndio na edificação, através 
de um diferencial de pressão de ar, adentre a caixa de escada. Existem para 
conhecimento do leitor outros tipos de escada de emergência como a Escada Comum 
(ENE) (ou não enclausurada), Escada Enclausurada Protegida (EPP), a Escada à Prova 
de Fumaça (EPF) e todas com seus respectivos checklists.  

Neste exemplo especificamente, podem ser mostrados os procedimentos gerais de 
checagem pelo vistoriador, os testes a serem realizados, assim como, os laudos que 
deverão ser por ele cobrados. É um exemplo amplo ao leitor para se ter uma noção da 
extensão de procedimentos que um determinado checklist pode conter.  

O checklist disposto abaixo, Escada Pressurizada (EPFP), é da modalidade de 
Licenciamento. Há que se dizer também que em toda edificação que se preveja uma 
escada desde tipo deverá, conforme as regras capixabas, existir um Projeto Técnico. 
Este, por sua vez, traz os diversos detalhamentos da escada, como também, os cálculos 
e especificações de pressurização de forma a dar condições de verificação tanto para os 
analistas de projeto de segurança contra incêndio e pânico quanto para os vistoriadores.  

Então, este checklist, como já mencionado, dá condições ao vistoriador de proceder ponto 
a ponto esta verificação, desde a posição da escada, as distâncias máximas a serem 
percorridas, dimensões da escada, degraus e corrimãos, as condições diversas da 
ventilação e até o procedimento detalhado de testes a serem feitos pelo vistoriador.  

Quanto aos testes e demais verificações em que se exige uma grande quantidade de 
elementos a serem verificados, é importante salientar que o vistoriador é orientado pelo 
checklist a realizar esta verificação de forma amostral dentro do preconizado pelo próprio 
checklist, de forma que é possível que o vistoriador tenha uma visão básica de 
funcionamento dos equipamentos ou testes do respectivo sistema a ser avaliado. A 
exemplo, como seria para um vistoriador testar as inúmeras botoeiras de acionamento de 
alarme verificando para cada uma delas a devida interligação ao sistema de 
pressurização? 

Estando o vistoriador de posse dos checklists que serão utilizados de acordo com cada 
edificação a ser vistoriada, caberá a ele sequenciar os itens de verificação dispostos no 
checklist e ao final da verificação da realidade do local vistoriado deverá marcar uma das 
três opções, que são as Condições de Conformidade, a saber:  Condição Conforme (C); 
Condição Não Conforme (NC) e Condição Não aplicável (NA). 
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Por definição, conforme a Norma Técnica 1  Parte 6 do CBMES, tem-se que:  

Condição Conforme (C): Estado ou condição de um sistema, equipamento (produto) ou 
serviço na área de segurança contra incêndio e pânico em que são atendidas a(s) 
especificação(ões) ou padrão(ões) de funcionabilidade. Este item só será marcado pelo 
vistoriador quando for atendido em sua integralidade. Esta integralidade, quando aplicado 
a uma medida que atende a diversas localidades da edificação ou área de risco, como 
ocorre nas botoeiras de alarme de incêndio, será dado Condição Conforme apenas 
quando a amostragem prevista no checklist for verificada em funcionamento.   

Condição Não Conforme (NC): Estado ou condição de um sistema, equipamento 
(produto) ou serviço na área de segurança contra incêndio e pânico em que há uma ou 
mais características não-conformes com a especificação ou outro padrão de 
funcionabilidade. Havendo tal situação, o vistoriador, no campo observações 
disponibilizada pelo SIAT (software que gerencia o SISCIP), deverá indicar a ressalva da 
falha ou do não cumprimento do item. 

Condição Não aplicável (NA): Mesmo sendo uma medida prevista em checklist é um item 
que não se aplica à edificação ou área de risco existente vistoriada.  

Todos os checklists possuem um número de versão. Este número tem por objetivo 
resguardar os processos de segurança contra incêndio de problemas de exigências 
aplicadas às edificações ou áreas de risco equivocadamente em tempos futuros. Isto 
auxilia também nos procedimentos de auditorias externa e interna, quando necessárias, 
pelo fato de se realizar uma avaliação investigatória da edificação dentro das exigências 
do checklist em vigor à época. Este controle de versão tem por objetivo também evitar 
problemas na aplicação equivocada de checklists defasados que possuam itens que 
foram suprimidos ou revisados, por exemplo.  

Feita esta breve explanação, a seguir exemplificaremos, em síntese, os procedimentos do 
checklist de uma Escada Pressurizada. 

Em Requisitos para Vistoria (item 1) o checklist orienta o vistoriador a estar de posse do 
projeto de segurança contra incêndio e pânico, como também, estar acompanhado de 
pessoa habilitada para realizar a vistoria de forma  que esses dois itens são pré-requisitos 
para que a vistoria prossiga. 

Em Generalidades  Condições em Planta (item 2) o checklist orienta o vistoriador na 
checagem arquitetônica da escada em relação à planta e o percurso de acesso à esta 
escada de segurança.  

Em Da caixa de escada EEPFP (item 3) o checklist orienta o vistoriador na checagem 
arquitetônica concebida em projeto técnico como, por exemplo, dimensões de degraus, 
largura da escada, condição de piso, etc.  

Já em Portas corta-fogo, corrimãos e guarda-corpos (item 4 ao 6), mesmo sendo itens 
dos componentes da caixa de escada, estes foram colocados separados de forma a 
orientar o vistoriador a observar aspectos específicos às PCFs nas caixas de escada 
(posição, sentido de abertura ou a correta especificação destas), seus corrimãos (altura, 
espesura, continuidade, fixação, por exemplo) e guardacorpo (altura, tipo ou material). 

Em Da Descarga (item 7), que é também uma condição de planta-baixa, o checklist 
orienta o vistoriador à verificação das condições de escape da população do prédio após 
a saída da caixa de escada levando ao ambiente exterior (logradouro público). 

Em Ventilação (item 10) se detalham todos os componentes de ventilação da escada 
pressurizada. Desde a tomada de ar externa passando pelo grupo motoventilador e 
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distribuindo através dos dutos de ventilação mediante as grelhas de insulflamento de ar 
para o interior da escada. Em consequência, atém-se também à necessidade dos 
dispositivos de alívio de pressão (damper de sobrepressão) com fins da garantir a 
estabilidade de pressão no interior da caixa de escada. O checklist também se estende  a 
casos de ventilações pressurizadas para antecâmaras, que normalmente são realizadas 
por venezianas fixas, interligando a caixa de escada às antecâmaras nos diversos 
pavimentos.   

Logo em seguida, em Procedimento de Vistoria e Testes de Funcionamento (item 12) 
o checklist (inseridos de acordo com a necessidade de cada medida de segurança) 
aborda os testes básicos de verificação que devem ser executados pelos vistoriadores.  

Em Documentação (item 13), tem-se a parte documental de responsabilidade dos 
profissionais pelo dimensionamento e instalação desta medida de segurança. O checklist 
orienta ao vistoriador o que deve ser cobrado nos documentos, assim como, orienta os 
profissionais na confecção do conteúdo destes documentos, uma vez que na prática era 
encontrada uma variedade de formas e conteúdos de documentações que traziam 
grandes transtornos ao sistema de vistoria. Esta documentação é dividida em ART/RRT, 
Certificado, Laudo de Aferição de Pressão da Escada Pressurizada e Notas Fiscais. 

Por fim, o checklist não é a panaceia de todos os problemas, mas reflete o grande esforço 
institucional em reduzir as falhas de processos existentes no sistema de vistoria do 
SISCIP, como também, reflete o compromisso da corporação com a qualidade do serviço 
público prestada à sociedade capixaba. 
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CHECKLIST DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO TIPO ESCADA 
ENCLAUSURADA À PROVA DE FUMAÇA PRESSURIZADA (EEPFP)  

LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO 
 

 
VERSÃO 1.0 

CHECKLIST DE ESCADA À PROVA DE FUMAÇA PRESSURIZADA (EEPFP) -LICENCIAMENTO 

Item Requisitos para vistoria C NC NA 

1.1 Para a vistoria da EEPFP o vistoriador deverá estar de posse do Projeto de Proteção Contra 

Incêndio e Pânico (PPCIP); 

   

1.2 Para a Inspeção da EEPFP o vistoriador deverá estar acompanhado de pessoa habilitada a operar 

os equipamentos de pressurização da(s) escada(s); 

   

2 Generalidades  Condições em Planta    

2.1 Verificar se a EEPFP está na posição conforme indicada em planta;    

2.2 Verificar se a distância máxima a percorrer (DMP), do ponto mais distante da edificação até a porta 

corta-fogo (PCF) de acesso a caixa da EEPFP, está conforme indicado em planta para todos os 

pavimentos; 

   

2.3 Verificar se as larguras dos corredores estão conforme indicadas em planta;    

2.4 Verificar se não houve alteração do projeto arquitetônico de forma a alterar as condições das saídas 

de emergência; 

   

2.5 Verificar se caminhamento das rotas de fuga está conforme indicado em Projeto Técnico;    

3 Da caixa de escada EEPFP    

3.1 Verificar se a espessura da parede da escada e o material utilizado na parede resistente ao fogo 

está conforme indicado em projeto; 

   

3.2 Verificar se a largura da escada está conforme indicada em planta;    

3.3 Conferir se as dimensões dos degraus estão conforme indicadas em planta;    

3.4 Conferir se as dimensões dos patamares estão conforme indicadas em projeto;    

3.5 Verificar se o piso da escada é regular e antiderrapante;    

3.6 Verificar se todas as portas que acessam a EEPFP são, no mínimo, PCF P-60.     

3.7 Verificar se existem aberturas extras para o exterior que não estejam previstas em projeto (janelas, 

venezianas, portas, etc); 

   

4 Portas corta-fogo    

4.1 -60 estão conforme indicadas em planta. A porta de saída do 

pavimento de descarga deverá ter largura mínima de 1,00 m; 

   

4.2 -60 estão pintadas na cor vermelha;  

Nota: Aceita-se que a folha da PCF que esteja virada para a descarga seja de qualquer cor. 

   

4.3 -60 estão abrindo no sentido de fuga.  

Nota: Nos pavimentos deverão abrir para dentro da escada, contudo, no pavimento de descarga 

deverão abrir para fora da escada; 

   

4.4 Verificar se a especificação da PCF atende ao critério de TRRF de 60 min.  

Nota: Tal verificação é indicada na parte posterior da folha da PCF com a respectiva plaqueta de 

certificação do produto; 

   

4.5 -

  Sinalização de Emergência M4 - conforme NT 14-CAT/CBMES; 

   

4.6 Verificar a instalação de sinalização de emergência na face externa da escada, com os dizeres: 

 

   

4.7 Verificar se está indicado na parte interna da escada na folha da PCF P-60 a indicação do 

pavimento - Sinalização de Emergência S17 - conforme estabelecido na NT 14-CAT/CBMES; 

   

4.8 Realizar o test -60.  

-60 devem possuir o mecanismo de fechamento mecânico. 

   

5 Corrimãos    

5.1 Verificar a integridade do corrimão  material utilizado  e sua fixação;    

5.2 Verificar se o corrimão do caminhamento interno é contínuo em toda a extensão da caixa de 

escada, inclusive no patamar; 

   

5.3 Verificar se o corrimão que auxilia o caminhamento externo da caixa de escada é continuo em toda 

-60.  

Nota: Neste caso o corrimão tem que exceder em no mínimo 20 cm a chegada do patamar sendo 

seu término curvado para o interior; 
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5.4 Verificar se a altura de instalação do corrimão está entre 80  92 cm;    

5.5 Verificar se a espessura do corrimão está entre 38  65 mm;    

5.6 Verificar se o afastamento entre o corrimão e a parede é no mínimo de 40 mm;    

6 Guarda-corpo    

6.1 Verificar a integridade do guarda-corpo  material utilizado  e sua fixação;    

6.2 Verificar se a altura do guarda-corpo é maior ou igual a 1,10 m;    

6.3 Verificar, quando for o caso, se os afastamentos entre as longarinas possuem distância mínima de 
15 cm; 

   

6.4 Verificar, no caso de guarda-corpo de vidro, se são do tipo laminado ou aramado;    

7 Da Descarga    

7.1 Verificar se a arquitetura da descarga está conforme indicada em planta;    

7.2 Verificar se todos os acessos da descarga são mediante PCF P-60;    

7.3 Verificar se as paredes que limitam a descarga atendem o critério de TRRF 120 min;    

7.4 Verificar se as ocupações inseridas na descarga conferem com o projeto aprovado;    

8 Portas das Unidades Autônomas     

8.1 Verificar se a largura das portas atende a população do setor que por ela ocorre o escape; 

Nota: Porta de 1 unidade de passagem = 0,80m; Porta de 2 unidades de passagem= 1,0m; 

   

8.2 Verificar para as unidades autônomas com capacidade de público superior a 50 pessoas se a 
portas abrem no sentido de fuga; 

   

8.3 Verificar para as unidades autônomas com capacidade de público superior a 200 pessoas se as 
portas possuem barra antipânico; 

   

9 Sinalização de Emergência    

9.1 Verificar Checklist específico de Sinalização de Emergência;     

10 Ventilação    

 Captação de Ar puro para à EEPFP    

10.1 Verificar se as dimensões, área efetiva e a posição da janela de captação de ar para o duto de 

sucção da EEPFP está conforme indicado em projeto; 

   

10.2 Verificar se os afastamentos (lateral, acima e abaixo) da janela de captação de ar para as aberturas 

circunvizinhas estão conforme indicado em projeto; 

   

10.3 Verificar se o percurso do duto de captação de ar para a sala do moto ventilador está conforme 

indicado em planta; 

   

10.4 Verificar se as dimensões do duto de captação de ar estão conforme indicadas em projeto;    

10.5 Verificar as características de resistência ao fogo (TRRF > 2h) do duto de captação de ar está 

conforme indicado em projeto;  

   

10.6 Verificar se o duto de captação de ar está com o devido ancoramento;    

 Pleno de Sucção / Filtro    

10.7 Verificar, caso exista, se a localização do pleno de sução está conforme indicada em projeto;    

10.8 Verificar se as dimensões do pleno de sução estão conforme indicadas em projeto;     

10.9 Verificar no pleno de sucção se a chegada do duto horizontal de sucção de ar mantém as 

dimensões ao qual foi projetado conforme indicado em projeto; 

   

10.10 Verificar no pleno de sucção, caso exista, se a dimensão do filtro de partículas G-1 está conforme 

indicada em projeto; 

   

 Sala do Sistema Moto Ventilador    

10.11 Verificar se a localização da sala do sistema moto ventilador está conforme indicado em projeto;    

10.12 Verificar se o acesso a sala do sistema moto ventilador está conforme indicado em planta 

 

   

10.13 Verificar a devida identificação na parte externa da sala do sistema moto ventilador com os dizeres 

 

   

10.14 Verificar se as dimensões da sala do sistema moto ventilador está conforme indicado em projeto;    

10.15 Verificar se a quantidade de ventiladores está conforme indicada em projeto;    

10.16 Verificar se as especificações do sistema moto ventilador atende vazão e pressão ao qual foi 

dimensionado conforme indicado em projeto (ver especificação do produto); 

   

10.17 Verificar se a potência do motor do ventilador está conforme indicada em projeto (plaqueta de 

identificação no motor); 

   

10.18 Verificar, caso a transmissão do motor ao ventilador seja por correias, se as mesmas estão 

protegidas por grades; 

   

10.19 Verificar se a captação de ar nos bocais dos ventiladores está desobstruída;    

10.20 Verificar se a fonte de energia para o sistema moto ventilador é independente conforme indicado 

em projeto; 
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10.21 Verificar se fiações elétricas que alimentam o motor dos ventiladores são protegidas contra  fogo;     

10.22 Verificar, caso haja, a instalação do motogerador para o sistema de ventilação;    

10.23 Verificar se a autonomia, caso haja, do sistema motogerador é de no mínimo 4 h de funcionamento 

para o sistema de pressurização; 

   

10.24 Verificar a instalação de um detector de fumaça na sala do sistema moto ventilador 

Nota: Funciona de forma inversa a todos os outros detectores, ou seja, desligando o sistema de 

pressurização; 

   

 Duto de pressurização e distribuição de ar da EEPFP    

10.25 Verificar se o duto de pressurização, após sair do bocal do ventilador, está fazendo o mesmo 

percurso indicado em projeto; 

   

10.26 Verificar se a localização do duto de pressurização corresponde com a indicada em planta baixa;    

10.27 Verificar se as dimensões do duto de pressurização está conforme projeto;    

10.28 Verificar se o duto de pressurização está protegido com material resistente ao fogo (TRRF de 2 h) 

quando passível à exposição ao fogo conforme indicado em projeto; 

   

 Grelhas de insuflamento de Ar    

10.29 Verificar se as grelhas estão instaladas nos pavimentos conforme indicados em projeto (mínimo de 

uma grelha a cada dois pavimentos, sendo que no térreo e no ultimo pavimento são obrigatórias); 

   

10.30 Verificar se as dimensões das grelhas de insuflamento de ar estão conforme indicadas em projeto;    

 Venezianas de comunicação da escada para as antecâmaras (somente para EEPFP dotadas 

de antecâmaras) 

   

10.31 Verificar, caso a EEPFP tenha antecâmaras, a instalação de venezianas de interligação do espaço 

pressurizado (escada) com as antecâmaras conforme indicado projeto; 

   

10.32 Verificar as dimensões das venezianas de interligação conforme indicado em projeto;    

 Damper de sobrepressão    

10.33 Verificar, para o lanço de escada ascendente quando pressurizado, se o damper de sobrepressão 

está localizado na escada pressurizada conforme indicado em projeto; 

   

10.34 Verificar, para o lanço de escada descendente, se o damper de sobrepressão está localizado no 

término superior da escada pressurizada conforme indicado em projeto; 

   

10.35 Verificar se o número de dampers está conforme indicado em projeto;    

10.36 Verificar se as dimensões dos dampers estão conforme indicadas em projeto;    

 Escape de ar para o exterior a partir dos pavimentos    

10.37 Verificar a posição do escape de ar nos corredores ou na área que esteja diretamente interligada à 

caixa de escada EEPFP conforme indicado em projeto; 

   

10.38 Verificar as dimensões do duto, quando houver, e das janelas do escape de ar para o exterior 

conforme indicado em projeto; 

   

11 Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio    

11.1 Verificar para o sistema de alarme e detecção de incêndio checklist específico.  

Nota: Esses sistemas deverão estar interligados ao sistema de pressurização da EEPFP; 

   

12 Procedimento de Vistoria    

 Testes de Funcionamento    

 Procedimento de teste do detector de fumaça na sala do motoventilador    

12.1 Verificar, com o ventilador no estado ligado (on), se o detector de fumaça quando estimulado por 

fumaça desliga o sistema motoventilador; 

   

 Procedimento de teste das botoeiras de acionamento manual    

12.2 Realizar o acionamento manual da botoeira do tipo liga/desliga da casa do motoventilador e 

verificar o seu funcionamento; 

   

12.3 Realizar o acionamento manual da botoeira do tipo liga/desliga na guarita/portaria e verificar o seu 

funcionamento; 

   

 Procedimento do teste em duplicata do ventilador (quando houver)    

12.4 Realizar o teste do funcionamento do motoventilador reserva;    

 Procedimento de teste do Alarme de Incêndio    

12.5 Acionar, em no mínimo dois pavimentos distintos, o alarme de incêndio (botoeira) e verificar o 
acionamento e funcionamento da escada pressurizada; 

   

 Procedimento de teste do Sistema de Detecção de Fumaça    

12.6 Acionar, em no mínimo dois pavimentos distintos, o detector de fumaça (com produção de fumaça 
próximo ao dispositivo) e verificar o acionamento da escada pressurizada com o respectivo sistema 
de alarme; 

   

 Procedimento de teste do diferencial de pressão  

(sem antecâmara de acesso à EEPFP) 
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12.7 

pressão calibrado, se o diferencial de pressão da escada em relação aos espaços não 

pressurizados está conforme indicado em projeto (pressão entre 50 e 60 pa). 

   

12.8 Realizar o teste do item 10.7 em pelo menos 3 pavimentos: Térreo, pavimento intermediário e 

último pavimento.  

   

12.9 

pressão no equipamento se o valor aferido é superior ou igual a 50 pa; 

   

12.10 Realizar o teste do item 10.9 apenas em um pavimento intermediário;    

 Procedimento de teste do diferencial de pressão  

(com antecâmara de acesso à EEPFP) 

   

12.11 Verifica

pressão calibrado, se o diferencial de pressão da antecâmara,  em relação aos espaços não 

pressurizados, está conforme indicado em projeto (pressão mínima de 40 pa). 

   

12.12 Realizar o teste do item 10.11 em pelo menos 3 pavimentos: Térreo, pavimento intermediário e 

último pavimento.  

   

12.13 

pressão no equipamento se o valor aferido é superior ou igual a 40 pa; 

   

12.14 Realizar o teste do item 10.13 apenas em um pavimento intermediário;    

 Procedimento de teste do balanceamento das Grelhas de Insuflamento de Ar    

12.15 Conferir se as velocidades do ar nas grelhas de insuflamento de ar na condição de todas as portas 

fechadas estão conforme indicados em projeto (as velocidades em todas as grelhas devem estar 

equalizadas); 

   

     

12.16 Verificar a abertura e o fechamento do(s) dampers de sobrepressão com a elevação e queda de 

pressão dentro da caixa de escada EEPFP; 

   

13 Documentação     

13.1 Conferir se o profissional ou empresa responsável pela emissão da ART/RRT e do Laudo de 

Aferição de Pressão está cadastrado e habilitado na Gerência de Normas e Cadastro (GNC) para 

realizar a devida instalação; 

   

 ART/RRT da EEPFP    

13.2 Recolher a ART/RRT de instalação da Escada Enclausurada à Prova de Fumaça Pressurizada 

(EEPFP); 

   

13.3 Conferir na ART/RRT da EEPFP os dados da edificação vistoriada conferem com os dados 

mencionados no documento;  

   

13.4 

Enclausurada à Prova de Fumaça Pressurizada (EEPFP) executada conforme NT 10 Parte 02 do 

 

   

13.5 Conferir a autenticidade da ART/RRT mediante assinatura do Responsável Técnico (RT);    

 Certificado    

13.6     

 Laudo de Aferição de Pressão da Escada Pressurizada    

13.7 Exigir Laudo de Aferição de Pressão da EEPFP com as informações do diferencial de pressão na 

condição de nenhuma porta aberta e na condição com as portas abertas previstas em projeto, 

conforme Anexo A; 

   

 Notas Fiscais    

13.8 Reco

ventiladores, grelhas de insuflamento de ar, etc) e anexar no PSCIP; 
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ANEXO A - MODELO DE LAUDO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO DA EEPFP 

 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
  

 

 

RG IMÓVEL Nº: PROJETO TÉCNICO  Nº: 

 
1. Dados da edificação ou área de risco 
Razão Social (Nome da Edificação):  
Endereço: Nº: 
Bairro:  Cidade: UF: 
Telefone: E-mail: 
 
2. Responsável Técnico pela Instalação/Manutenção da EEPFP 
Nome do Resp. Técnico: CPF: 
Nº do CREA/CAU: Nº cadastro no CBMES: 
Formação Técnica: 
Telefone: Celular: E-mail: 
 
3. Equipamentos utilizados na aferição do Diferencial de Pressão 
3.1 Aferidor de diferencial de pressão 
Tipo:  Validade da calibração: 
3.2 Aferidor de velocidade de Ar (Anemômetro) 
Tipo:  Validade da calibração: 
 
4 . Dados aferidos  
4.1 Dados aferidos de pressão diferencial (pa) 
4.1.1 Na condição de todas as portas fechadas (pa) 
Pavimento Térreo: Pavimento Intermediário: Último pavimento: 
4.1.2 Na condição de portas abertas conforme projeto aprovado (pa) 
Pavimento Intermediário: 
 
4.2 Dados aferidos de velocidade (m/s) na grelha de insuflamento de ar na condição de todas as portas fechadas (pa) 
Pavimento Térreo: Pavimento Intermediário: Último pavimento: 

 
 
5. Declaração 

Informo, sob as penalidades civis e criminais, e na condição de Responsável Técnico da Escada Enclausurada à Prova de Fumaça 

Pressurizada (EEPFP) da edificação supracitada que os dados descritos acima foram catalogados em ensaio de aferição no 

Comissionamento da EEPFP atendendo o que prescreve a NT 10 Parte 02 do CBMES. 

 

Identificação (CI ou CPF): Assinatura (conforme CI ou CPF): 

 

 

 

LAUDO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO DA ESCADA ENCLAUSURADA À PROVA DE 
FUMAÇA PRESSURIZADA (EEPFP) 
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A INVESTIGAÇÃO DE INCÊNDIO NO BRASIL: 
 UMA VISÃO PARA O FUTURO 

 
André Pimentel Lugon 1 

 Bruno Moreira Bona 2 
Scharlyston Martins de Paiva 3 
Igor Olímpio Pazini da Cunha 4 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente capítulo tem como objetivo levar o leitor a uma reflexão sobre a atual situação 
da investigação de incêndio no Brasil: conceitos, competências, conflitos e apresentar um projeto 
de desenvolvimento desta atividade, pois é considerada essencial para o aperfeiçoamento dos 
processos de gestão relacionados à Segurança Contra Incêndio (SCI). 

Não serão abordados assuntos procedimentais de investigação de incêndio, tendo em vis-
ta que este tema já foi abordado no livro Segurança Contra Incêndio no Brasil - 2008 e está mun-
dialmente consolidado pela NFPA 921. 

2. PERÍCIA OU INVESTIGAÇÃO DE INCÊNDIO? 

O estudo dos fenômenos associados ao surgimento e a propagação de um incêndio é de-
nominado de investigação de incêndio por diversos países como EUA, Canadá, Austrália e Reino 
Unido. No Brasil, essa atividade é comumente chamada de perícia de incêndio pelos Corpos de 
Bombeiros Militares e possui as mesmas finalidades, mas devido a essa nomenclatura (perícia de 
incêndio) são gerados conflitos em relação a competência na sua realização entre os Corpos de 
Bombeiros Militares e as Polícias Técnico-Científicas ou Polícias Civis dos Estados. 

Apesar de possuírem o mesmo nome (perícia de incêndio), a metodologia utilizada pelas 
agências é diferenciada. A perícia de incêndio realizada pelos Corpos de Bombeiros Militares é na 
verdade um processo de investigação com base no método científico (ver NFPA 921), e em virtu-
de disso é denominada mundialmente como: fire investigation. Na investigação de incêndio, o pe-
rito/investigador dos Corpos de Bombeiros Militares realiza ações similares a uma investigação 
criminal de maneira ampla, pois atua como delegado ao presidir o processo, ao determinar dili-
gências ou exames complementares e não obstante, ao realizar oitivas dos envolvidos. Além dis-
so, atua como investigador, ao buscar informações in loco e atua como perito, ao analisar e cole-
tar evidências na cena e, em muitos casos, avaliar esses dados coletados.  

Uma investigação de incêndio ou explosão é um esforço complexo que envolve habilidade, 
tecnologia, conhecimento e ciência. A compilação de dados factuais, bem como uma análise des-
ses fatos, deve ser realizada de forma técnica e objetiva. A seguir será apresentada a metodologia 
utilizada mundialmente nas investigações de incêndio, de acordo com a NFPA 921 (2017). 

2.1. PRINCÍPIOS DA METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO DE INCÊNDIO 

A metodologia básica da investigação de incêndio ou explosão deve se fundamentar no 
uso de uma abordagem sistemática e na atenção a todos os detalhes relevantes. A abordagem 
sistemática recomendada para a investigação de incêndio é fundamentada no método científico 
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usado nas ciências físicas. Esse método prevê o processo organizacional e analítico desejável e 
necessário em uma investigação de incêndio bem-sucedida. 

De forma geral, o método científico é um conjunto de regras básicas de procedimentos pa-
ra o desenvolvimento de uma experiência, a fim de produzir um novo conhecimento, bem como, 
corrigir ou integrar conhecimentos pré-existentes. Especificamente, consiste na busca sistemática 
de conhecimentos envolvendo o reconhecimento e a formulação de um problema, bem como a 
coleta de dados por meio da observação e da experiência, tendo por finalidade a formulação e o 
teste de hipóteses. 

A aplicação do método científico na investigação de incêndio e explosão de acordo com a 
NFPA 921 obedece às seguintes etapas, conforme Figura 01: 

 

Figura 01 - Etapas do Método Científico na investigação de incêndio 

 

 
 
1ª Etapa - Reconhecer a necessidade ou identificar o problema: inicialmente, deve-se 

determinar a existência de um incêndio ou explosão e a necessidade da determinação da causa. 

2ª Etapa - Definir o problema: nesta fase o investigador deve definir de que maneira o 
problema pode ser resolvido por meio da análise da cena e pela combinação de outros métodos 
de coleta de dados, como a revisão de investigações conduzidas anteriormente ao incidente, co-
mo a entrevista de testemunhas ou de outras pessoas com conhecimento e pelos resultados de 
testes científicos. 

3ª Etapa - Coleta de dados: fatos sobre o incidente do incêndio são coletados por obser-
vação, experimento ou outros meios diretos de coleta de dados. Os dados coletados são chama-
dos dados empíricos porque são baseados em observação ou experiência e podem ser verifica-
dos. 

4ª Etapa - Análise de dados: todos os dados coletados devem ser analisados, sendo este 
um passo essencial antes da formação da hipótese final. A análise dos dados é baseada no co-
nhecimento, treinamento, experiência e especialização de quem faz a análise. Se o investigador 
não possuir experiência para atribuir adequadamente significado a um dado, então ele deverá 
solicitar assistência. A compreensão do significado dos dados permitirá ao investigador formar 
hipóteses baseadas nas evidências e não na especulação. 

Fonte: NFPA 921 (2017). 
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5ª Etapa - Desenvolvimento de hipóteses: com base na análise dos dados, o investiga-
dor produz hipóteses para explicar os fenômenos, seja a natureza dos padrões de combustão, 
identificação da origem, sequência de ignição, causa do incêndio, causas dos danos ou responsa-
bilidades do incêndio. 

6ª Etapa  Teste de hipóteses: o teste de hipóteses é feito pelo princípio do raciocínio 
dedutivo, no qual o investigador compara sua hipótese a todos os fatos conhecidos, bem como ao 
corpo de conhecimento científico associado ao fenômeno relevante para o incidente específico. O 
processo de teste deve ser continuado até que todas as hipóteses possíveis tenham sido testadas 
e uma única seja determinada consistente com os fatos e com os princípios da ciência. Se ne-
nhuma hipótese puder resistir a um exame por raciocínio dedutivo, a questão deve ser considera-
da indeterminada. 

7ª Etapa  Seleção da hipótese final: o investigador seleciona aquela que irá responder 
às questões relacionadas ao incêndio: eclosão, origem, propagação, causa, danos etc. A aplica-
ção correta do método científico na investigação de incêndios ou explosão impede que o investi-
gador cometa três erros comuns: a presunção, o viés de expectativa e o viés de confirmação. To-
das as investigações devem ser abordadas sem presunção e o investigador deve evitar teorias 
preconcebidas até que o método científico seja completamente utilizado e a hipótese final defini-
da. O viés de expectativa ocorre quando o investigador chega a uma conclusão prematura sem ter 
examinado ou considerado todos os dados relevantes. No viés de confirmação o investigador ten-
ta provar uma hipótese ao invés de contestá-la, desconsiderando teorias alternativas no que se 
refere à origem e causa.  

3. CLASSIFICAÇÃO DA CAUSA E ESTATÍSTICA 

Ao final de uma investigação, o perito poderá narrar a hipótese final que descreve o pro-
cesso o qual deu origem aquele incêndio ou explosão. Desse modo, cada evento terá a sua pró-
pria versão da causa, que poderá ser classificado dentro de categorias pré-determinadas pela 
instituição que regula a atividade. As classificações previstas na NFPA 921 são: origem acidental, 
ação pessoal, fenômeno natural ou indeterminada.  

A classificação da causa é uma organização discricionária definida por uma instituição que 
gerencia a atividade de investigação de incêndio, com o objetivo de promover efeito estatístico às 
perícias realizadas. Porém, um erro conceitual comum é atribuir a classificação da causa como 
sendo a própria causa do incêndio. Tal fato gera discussões despropositadas, pois uma determi-
nada causa pode ser entendida como sendo uma ação pessoal para um perito ou como sendo 
uma origem acidental para outro perito, a depender do ponto de vista. 

A causa fundamental é a própria narrativa do acontecimento, através da hipótese principal 
definida pelo perito. A classificação dessa causa dependerá de como a instituição a classifica. 
Uma Instituição poderá, portanto, classificar um incêndio florestal proveniente de uma fogueira de 
acampamento como sendo uma ação pessoal e outra Instituição como sendo de origem acidental. 
A escolha dependerá do efeito que se quer proporcionar com a informação categorizada. Por e-
xemplo, há Corpos de Bombeiros que classificam incêndios provenientes de curto-circuito como 
sendo fenômenos termoelétricos, em contrapartida, há outros que classificam como origem aci-
dental. Outras instituições ainda criam subcategorias para refinar a classificação e os relatórios 
estatísticos.  

A existência de dúvida para classificar um determinado incêndio indica apenas que aquela 
causa não apresenta uma definição clara quanto a sua classificação. A informação principal de um 
laudo é a descrição da causa, a própria narrativa do evento que fez surgir o incêndio e que dará 
clareza sobre o caso para qualquer leitor. Já a classificação pura e simples é uma informação se-
cundária, codificada e utilizada para interpretação de dados. 

Assim, a diferença entre descrição da causa e classificação da causa precisa estar muito 
bem compreendida para não gerar impressões erradas por aqueles que desejam divulgar os da-
dos estatísticos entre as diferentes categorias de causas de incêndio. Com base nessa necessi-
dade de entendimento dos códigos que apresentam as estatísticas e nos erros de interpretação 
que podem ocorrer, é fundamental que haja uma padronização nacional quanto à classificação da 
causa, bem como quanto a coleta de qualquer dado referente a incêndio. Dessa forma, os relató-
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rios estatísticos poderiam ser comparados de forma qualitativa e quantitativa, permitindo a com-
preensão única sobre o padrão dos incêndios que ocorrem no Brasil. 

4. CONFLITO DE COMPETÊNCIAS 

Observa-se no Brasil um conflito na definição da competência para a realização de perí-
cia/investigação oficial de incêndio tendo em vista a sobreposição existente nas legislações fede-
rais e estaduais, criando um conflito entre as Polícias Civis, Polícias Técnico-científicas e os Cor-
pos de Bombeiros Militares. Tal problema poderia ser minimizado caso houvesse uma discussão 
clara e mais aprofundada sobre a relação entre a atividade de perícia/investigação de incêndio e a 
missão de cada Instituição.  

A perícia de incêndio realizada pela Polícia Civil ou Técnico-Científica é uma perícia de na-
tureza jurídico-criminal e tem como objetivo principal caracterizar a autoria e materialidade em 
situações que possam caracterizar crimes previstos no Código Penal Brasileiro, como nos casos 
enquadrados nos tipos penais dos art. 250 e 251 caracterizados como crimes contra a incolumi-
dade pública, especificamente os crimes de perigo comum como o de incêndio e explosão, bem 
como aqueles casos enquadrados no tipo penal do art. 163, inciso II, crime de dano qualificado 
pelo uso de substância inflamável ou explosiva.  

Também não se pode esquecer dos fatos que envolvam crimes contra a vida, sejam eles o 
homicídio ou de lesão corporal nas suas formas consumadas ou tentadas quando houver a pre-
sença de fogo ou explosão na cena. Por sua vez, a Perícia realizada pelos Corpos de Bombeiros 
Militares é de natureza técnico-administrativa com objetivo de determinar a causa do incêndio ou 
da explosão para fins de prevenção; estudar a dinâmica do incêndio para análise do comporta-
mento do fogo; avaliar a atividade operacional de combate a incêndio e avaliar as medidas de 
segurança contra incêndio. Subsidiariamente o laudo pericial do Corpo de Bombeiro Militar poderá 
ser utilizado como elemento de prova em um processo penal ou civil. 

Observa-se então que os serviços prestados pelas instituições citadas não se sobrepõem, 
na verdade, são complementares, pois apesar da investigação/perícia ser na mesma cena, pos-
suem objetivos distintos. O trabalho nestes sinistros deve ser realizado em conjunto tendo em 
vista que a expertise de uma agência pode auxiliar a outra. Alguns estados brasileiros resolveram 
este problema dando prioridade nas cenas de crime, especialmente aquelas que envolvem óbito, 
à Polícia Civil e Técnico-Científica, não excluindo a possibilidade ou necessidade de realização da 
investigação feita pelos Corpos de Bombeiros Militares, mesmo que tal previsão não se faça de 
maneira explícita em Constituições ou leis Infraconstitucionais, haja vista, como mencionado, rele-
vância da checagem, por intermédio da investigação de incêndio, do funcionamento ou não dos 
sistemas de SCI e das formas de se prevenir incêndios e/ou suas propagações. 

Tal decisão se deu pelo entendimento de que nas cenas de crimes envolvendo incêndios é 
mais importante elucidar a autoria e a materialidade do delito do que analisar como ele poderia ter 
sido evitado. Outro fator foi a compreensão de que a atuação dos peritos da polícia tem menos 
impacto na cena em relação a preservação dos vestígios relacionados aos objetivos das respecti-
vas investigações. É mais fácil destruir uma impressão digital ou contaminar fluidos corporais do 
que inviabilizar o estudo de uma marca de combustão. 

Fazendo uma analogia, o serviço de investigação de incêndio prestado pelos Corpos de 
Bombeiros Militares se assemelha ao prestado pelo CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos). O CENIPA investiga os acidentes aeronáuticos com o objetivo de que 
aquele evento não ocorra novamente, independente da atuação policial para elucidação da auto-
ria e materialidade. Os Corpos de Bombeiros Militares investigam os incêndios com o objetivo de 
evitá-los, independente da ação das Polícias Civis e Técnico-Científicas, sendo que em alguns 
casos esses serviços se complementam. 

Portanto, conclui-se que as investigações de incêndio realizadas pelos Corpos de Bombei-
ros Militares, por definição, tem como função precípua identificar as causas dos incêndios, os fe-
nômenos a eles relacionados, a efetividade dos dispositivos de proteção existentes e das ações 
de combate, com o objetivo de verificar possíveis falhas no sistema de segurança contra incêndio 
e promover a sua melhoria. Somente a partir da ciência desses fenômenos é possível a adoção 
de medidas para impedi-lo, retardá-lo, combatê-lo e extingui-lo, além de proporcionar condições 
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de sobrevivência para as pessoas envolvidas neste tipo de sinistro. Além disso, investigação de 
incêndio poderá fornecer informações para a justiça, indústria e para as companhias de seguros. 

Diante do exposto, verifica-se que independente dos dispositivos normativos que priorizam 
ou não os Corpos de Bombeiros Militares para a realização das investigações de incêndio e ex-
plosão, estas Corporações não podem se eximir da verificação dos serviços por elas prestados 
principalmente na normalização e fiscalização das atividades relacionadas à segurança contra 
incêndio e dos dispositivos a eles associados. Essa verificação somente é possível com a realiza-
ção da investigação de incêndio, caso contrário, corre-se um grande risco de se exigir normas que 
não atendam a uma realidade desejada por não terem sequer sua efetividade checada. 

5. PERFIL DO INVESTIGADOR DE INCÊNDIO 

Outra discussão que circunda a investigação de incêndio no Brasil é a incompreensão so-
bre a capacidade técnica necessária para o exercício dessa atividade, que está relacionada às 
competências e habilidades técnicas que o investigador deve possuir e não ao simples fato do 
exercício de determinado cargo ou na titulação de determinada formação acadêmica. 

Para se investigar um incêndio é óbvio que há a necessidade de conhecer acerca desse 
fenômeno, tanto no aspecto prático quanto no teórico. A ciência do fogo é o ramo que traz as apli-
cações teóricas da ciência ao estudo dos fenômenos relacionados com o incêndio, portanto, é 
necessário o seu domínio. Além da ciência do fogo, existe a aplicação de conhecimento científico 
e teórico aplicado à investigação de incêndio, pois assim como nas ciências forenses, o investiga-
dor de incêndio deverá tirar conclusões a partir de evidências e produtos gerados após um evento 
em que ele não presenciou. Assim, a investigação de incêndio é o outro ramo de ciência aplicada 
em que o investigador deverá possuir profundo conhecimento. 

Como os incêndios ocorrem em diversas circunstâncias, conhecimentos acessórios deve-
rão ser buscados para a completa compreensão do evento, devendo inclusive buscar informações 
sobre outras especialidades a fim de agregar aos seus estudos mais dados acerca do evento. As 
ações de combate, supressão e ventilação, por exemplo, realizadas pelos Corpos de Bombeiros 
Militares deverão ser conhecidas para entendimento dos padrões gerados após o sinistro, pois 
tais ações influenciarão no cenário final que será objeto de estudo. Por fim, é fundamental que o 
investigador de incêndio tenha conhecimento sobre o funcionamento dos dispositivos e medidas 
de segurança contra incêndio instaladas para que possa inferir corretamente como tais mecanis-
mos agiram ativamente ou passivamente na propagação ou extinção do incêndio. 

A NFPA 1033 trata sobre as qualificações profissionais necessárias ao investigador de in-
cêndio e cita que esse profissional deve manter o mínimo de atualização em tópicos de ciência do 
fogo, química do fogo, termodinâmica, termometria, dinâmica do fogo, dinâmica da explosão, mo-
delação computacional, investigação de incêndio, análise do incêndio, metodologia da investiga-
ção de incêndio, tecnologia da investigação de incêndio, produtos perigosos, ferramentas analíti-
cas e análise de falhas. Além disso, a norma cita que o investigador de incêndio deve possuir os 
requisitos de performance de trabalho para as áreas de exame e documentação da cena, coleta e 
preservação de evidências, entrevista de testemunhas, investigação pós-incidente e apresentação 
dos resultados. 

O Brasil precisa de uma regra padronizada que discipline a atividade dos investigadores de 
incêndio a fim de que os profissionais que desejem desempenhar tão importante atividade saibam 
de antemão o que precisarão possuir de conhecimentos e habilidades para as tarefas investigati-
vas e as instituições que os abrigam e empregam tenham ferramentas legais e concretas para 
desenvolver uma melhor capacitação de seus profissionais. 

6. O SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

Como já abordado na Seção 4, no Brasil não há uma uniformidade em relação à compe-
tência para a realização das investigações de incêndios, sendo realizadas em alguns Estados 
pelas Polícias Técnico-Científicas ou Institutos de Criminalística e, em outros, pelos Corpos de 
Bombeiros Militares, conforme disposto nas Constituições e legislações infraconstitucionais dos 
Estados da Federação. Entretanto, não há dúvida em relação à competência dos Corpos de Bom-
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beiros Militares no gerenciamento dos Sistemas de Segurança Contra Incêndio em seus respecti-
vos Estados.  

Esse sistema é usualmente interpretado como sendo o ciclo de elaboração de normas e 
projetos técnicos, de execução e fiscalização das medidas de segurança que estão previstas na 
legislação vigente de cada Estado. Nesse caso, estão inseridos no sistema apenas os Corpos de 
Bombeiros Militares com sua atuação de regulação, análise e fiscalização, os profissionais que 
submetem projetos de incêndio para apreciação e os responsáveis pelas edificações que preci-
sam garantir o cumprimento normativo para obtenção do alvará. 

Em um entendimento mais amplo, o sistema de gerenciamento de segurança contra in-
cêndio é composto pelo conjunto de instituições e atores que possuem alguma relação com a o-
corrência, prevenção ou proteção de incêndios, isto é, são influenciados ou influenciam esse sis-
tema. Nessa interpretação, além dos atores tradicionais, inserem-se também outros como aqueles 
que fabricam equipamentos e materiais que serão utilizados nas edificações ou as pessoas que 
habitam as edificações e utilizam os seus recursos. Caso o universo amostral seja ampliado para 
além da aplicação das normas de segurança contra incêndio em edificações e áreas de risco, 
mais instituições estarão envolvidas no sistema por se relacionarem de alguma maneira com a 
ocorrência de outros tipos de incêndios (veiculares ou florestais, por exemplo).  

A Segurança Contra Incêndio (SCI) é um sistema complexo, interdependente, com um úni-
co macro-objetivo de promover a segurança contra incêndio e para que funcione perfeita e har-
monicamente, os aspectos de desenvolvimento devem estar sintonizados e evoluírem em mesma 
escala. Porém, atualmente no Brasil, é enfatizada somente fatores relacionados à evolução tecno-
lógica dos sistemas construtivos e equipamentos, o gerenciamento de manutenção e ações de 
socorro locais, carecendo uma atenção especial à atividade de investigação e pesquisa de incên-
dio. 

Nesse sentido completo da segurança contra incêndio, a investigação de incêndio pode 
servir como meio de ligação levando conhecimento e informação para as ilhas que constituem o 
sistema, seja alertando a uma fábrica sobre a falha recorrente em um equipamento elétrico produ-
zido lá, seja propondo mudança de normas ou mesmo auxiliando na educação e mudança de 
comportamento das pessoas para que previnam e se protejam de incêndios ou explosões. 

Atualmente no Brasil, o desempenho da Segurança Contra Incêndio está diretamente rela-
cionado à qualidade dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, mais especificamen-
te as atividades de prevenção e investigação de incêndios. Com isso, há a necessidade perma-
nente de qualificação dos recursos humanos e padronização de procedimentos técnicos dessas 
Corporações. O conhecimento técnico-científico também é fator preponderante no desenvolvimen-
to da SCI e consequentemente, surge a necessidade de serem criadas condições necessárias 
para a sua atualização contínua. 

O ensino e aperfeiçoamento, o ordenamento técnico e jurídico e a investigação de incên-
dios são os fatores que proporcionam a evolução técnica e científica da segurança contra incên-
dio. O não desenvolvimento desses três aspectos promoverá à estagnação e à repetitividade de 
antigos conceitos e procedimentos, tornando o sistema obsoleto para as demandas da sociedade. 
Para isso não ocorrer, faz-se necessária a participação ampla de todos os setores da sociedade 
que influenciam e são influenciados por ações de segurança contra incêndio, como por exemplo, 
as Universidades com os seus centros de pesquisas, os setores construtivo, industrial, automoti-
vo, os órgãos de regulação ambiental etc. 

Diante do exposto, fica evidente a importância da investigação de incêndio para o aperfei-
çoamento do sistema de SCI, pois por meio dela é possível a análise de casos concretos de in-
cêndio onde será verificada a efetividade das normas, dos dispositivos de segurança, dos materi-
ais construtivos, como também das questões comportamentais que estão ligadas a ocorrência dos 
incêndios e poderão balizar ações preventivas. 

No Brasil predomina a percepção de que as atualizações normativas e regulamentadoras 
promovem a segurança dos locais e que apenas o seu cumprimento produzirá invulnerável salva-
guarda contra os sinistros. Além disso, a maior parte dos envolvidos no sistema está mais preocu-
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pada em cumprir, com o menor custo, as exigências para o licenciamento e funcionamento das 
edificações do que buscar viabilidades alternativas e os objetivos precípuos de sua implantação. 

A segurança contra incêndios vai além da participação dos Corpos de Bombeiros Militares 
na regulação e fiscalização do sistema. Há a necessidade do envolvimento da sociedade civil dire-
tamente relacionada à atividade (engenheiros, arquitetos, urbanistas etc.), além das instituições 
responsáveis pela produção de conhecimento no país, como as Universidades e centros de pes-
quisa, contudo, no Brasil tal envolvimento ainda é muito incipiente. A falta da participação da soci-
edade na SCI trata-se de um problema complexo, multidisciplinar e interdependente. Sua solução 
passa por ações preventivas e de conscientização junto à população; pelo ensino e aperfeiçoa-
mento de todos os profissionais diretamente envolvidos; pelo desenvolvimento das pesquisas e 
investigações para o aprimoramento do conhecimento; pela infraestrutura laboratorial e certifica-
ção de materiais, sistemas e equipamentos e por fim pela organização de um ordenamento jurídi-
co harmonizado e uma regulamentação técnica em nível nacional. 

7. A INVESTIGAÇÃO DE INCÊNDIO E O CICLO OPERACIONAL DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Para começarmos, sugerimos uma redefinição do nome do Ciclo Operacional de Bombeiro 
tendo em vista que o serviço de bom-

beiro é amplo e contempla as mais diversas atividades como busca e salvamento, atendimento a 
emergências químicas, pré-hospitalar, defesa civil etc. que não são escopo deste método de ges-
tão. 

O Ciclo Operacional de SCI tradicionalmente é composto por quatro fases: normativa ou 
preventiva, passiva ou estrutural, ativa ou de combate e investigativa ou pericial, conforme Figura 
02, e tem como objetivo promover a retroalimentação das fases que o compõe. A princípio, o cor-
reto funcionamento do ciclo fornecerá informações para a elaboração e implantação de ações 
para o aperfeiçoamento da segurança contra incêndio. 

 

Figura 02 - Ciclo Operacional de Segurança Contra Incêndio 

 
Fonte: Maus, 2005 (adaptado). 

 

7.1. A BASE CONCEITUAL DO CICLO OPERACIONAL 

No Brasil, os Corpos de Bombeiros Militares utilizam o Ciclo Operacional de SCI como 
método de gestão do Sistema de Segurança Contra Incêndio. Esse método, baseado na filosofia 
Kaizen, foi inserido na década de 70, inicialmente no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito fede-
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ral (CBMDF), pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA) e atualmente é utilizado 
como referência doutrinária por essas Corporações. 

O kaizen é o conceito mais importante da administração japonesa que significa contínuo 
melhoramento ou melhoria contínua. É uma filosofia de vida que, seja no trabalho, na sociedade 
ou em casa, considera que qualquer coisa pode ser melhorada (MIRSHAWAKA, 1990). Portanto, 
baseado nessa filosofia, o Ciclo Operacional de SCI tem como objetivo a melhoria contínua das 
fases que o compõem, proporcionando com isso, o aperfeiçoamento do Sistema de Segurança 
Contra Incêndio. 

O kaizen exige muito esforço e compromisso contínuos, apesar de não exigir obrigatoria-
mente grandes investimentos e está mais relacionado a pequenas melhorias nos padrões estabe-
lecidos como esforço de resultados contínuos. As informações obtidas na investigação de incên-
dio é que proporcionarão essas melhorias. Quando o melhoramento causa uma mudança subs-

-se 
inovação (IMAI, 2012), mais valorizada no Brasil por ter maior impacto em curto prazo e maior 
visibilidade do que ações de melhoria contínua. 

Na estratégia de inovação isolada há um salto de qualidade, mas com passar do tempo o 
sistema implantado sofre uma deterioração constante, a não ser que sejam feitos esforços contí-
nuos primeiro para mantê-lo e depois para melhorá-lo através do Kaizen, conforme Figura 03.  

 

Figura 03 - Progresso das estratégias Kaizen e Inovação 

 
Fonte: Imai (1994). 
 

Portanto, para que o ciclo operacional de SCI seja efetivo, há a necessidade da sistemati-
zação de suas fases aliado ao esforço para a implantação de ações de melhoria contínua dos 
processos a elas relacionados, não obstante, é preciso a realização de investimento em inovações 
para potencialização de seus efeitos. Um método bastante difundido na promoção de melhora-
mento é o PDCA, que também faz parte da base doutrinária do ciclo operacional de SCI, conforme 
veremos a seguir. 

7.2. O CICLO OPERACIONAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO CORRESPONDE 
AO PDCA? 

O método PDCA (Plan, Do, Check, Act) foi desenvolvido pelo estatístico Shewhart nos a-
nos 30, sendo aprimorado e difundido por Deming na década de 1950 quando o aplicou de forma 
sistemática nos conceitos de Qualidade Total em seus trabalhos realizados no Japão. É um méto-
do gerencial para a promoção da melhoria contínua e reflete, em suas quatro fases, a base da 
filosofia do melhoramento contínuo. Praticando-as de forma cíclica e ininterrupta, acaba-se por 
promover a melhoria contínua e sistemática na organização, consolidando a padronização de prá-
ticas. 

O PDCA é um método de promoção do Kaizen (melhoria contínua). Surgiu com o objetivo 
da manutenção dos padrões estabelecidos, chamado de SDCA (Standard, Do, Check, Action). No 
entanto, durante a aplicação deste conceito no Japão, logo se descobriu que esta aplicação pós-
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corretiva do PDCA não era suficiente. Como resultado, surgiu o conceito de PDCA de melhora-
mento. 

Sob a ótica do TQM (Total Quality Management), o ciclo PDCA pode ser aplicado com fi-
nalidade distinta no gerenciamento dos processos de uma organização: na manutenção para o 
atingimento dos padrões e no melhoramento para o aperfeiçoamento dos padrões. 

O Ciclo PDCA, quando utilizado para atingir metas padrão ou para manter os resultados 
num certo nível desejado (controle), é designado por SDCA. No SDCA, a meta padrão representa 
o resultado a ser atingido e o Procedimento Operacional Padrão (POP) é o planejamento do traba-
lho repetitivo que deverá ser executado para alcance dessa meta. Caso o padrão não seja atingi-
do, deverá ser adotada a ação corretiva sobre a anomalia detectada por meio da adoção de medi-
das sobre as suas causas. 

O ciclo PDCA para melhoria, também chamado de método de solução de problemas, é ca-
racterizado pela aperfeiçoamento dos processos para que sejam alcançadas metas superiores. 

O PDCA poderá ser utilizado para manter o resultado atingido ou na busca de um resulta-
do melhor.  Imai (1994) afirma que qualquer processo de trabalho possui desvios no início e são 
necessários esforços para estabilizá-lo (manutenção) e somente depois que o padrão for criado e 
estabilizado é que se deve passar para a fase de elevação desse padrão. Na Figura 04, apresen-
ta-se de forma gráfica o conceito de melhoramento contínuo (Kaizen), baseado na conjugação dos 
ciclos PDCA de manutenção e melhoria. 

 

Figura 04 - Ciclo PDCA para a melhoria contínua (Kaizen) 

 
Fonte: Campos (2014). 
 
A partir dos conceitos apresentados, verificamos que o Ciclo Operacional de SCI aplica-

dos pelos Corpos de Bombeiros Militares corresponde fundamentalmente ao PDCA de manuten-
ção, também chamado de SDCA, pois está focado principalmente na verificação da execução das 
normas e procedimentos operacionais. A fase normativa estabelece os padrões. Na fase estrutural 
(análise de projetos e vistorias) são realizadas a capacitação dos agentes fiscalizadores e as res-
pectivas fiscalizações. Na fase de combate são adotadas as medidas paliativas para minimizar os 
efeitos decorrentes da não efetividade ou não cumprimento ou ausência do padrão. Na fase inves-
tigativa é checada a efetividade das fases do ciclo para levantamento de falhas que impediram o 
atingimento do padrão. 

Baseado no exposto pode-se realizar uma correlação entre as fases do ciclo 
PDCA/Manutenção com o ciclo de operacional de Segurança contra incêndio, entretanto, consta-
ta-se que a fase Act não é contemplada, conforme Quadro 01 a seguir: 
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Quadro 01 - Relação entre o Ciclo PDCA e Ciclo Operacional de SCI 
 

Método PDCA de Manutenção CICLO OPERACIONAL DE SCI 

Fases 

Standard 
(Padrão) 

Estabelecimento de Metas Pa-
drão e de Procedimentos Opera-

cionais Padrão (POP). 
Normativa Planejamento e elabora-

ção de normas. 

Do 
(Executar) 

Treinamento e supervisão do 
trabalho, avaliação para saber se 

todos os POPs estão sendo 
cumpridos na execução das 

tarefas. 

Estrutural 

Treinamento e fiscaliza-
ção da execução das 

normas (análise de pro-
jetos e vistorias). 

Check 
(Verificar) 

 
 
 

Verificação da efetividade dos 
POPs, avaliando se a meta foi 

ou não alcançada. 

Ativa 

Ações de resposta devi-
do a não adequação à 

norma, falha na preven-
ção ou falta de efetivida-

de da norma. 

Pericial 

Levantamento de falhas 
nas fases para a adoção 
de medidas para corre-

ção. 

Act 
(Agir) 

Caso a meta não tenha sido 
atingida adotar ação corretiva 

removendo os sintomas, agindo 
nas causas. 

Corretiva* Adoção das medidas de 
correção. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 
* Tendo em vista não haver correspondência no ciclo, fica sugerida a inserção da fa-

se corretiva. 

Check
é verificada a sua própria efetividade e das fases anteriores e dado o feedback para os setores 
responsáveis por essas fases. Normalmente, nos Corpos de Bombeiros Militares, as fases norma-
tiva, estrutural e investigativa estão relacionadas ao setor de Atividades Técnicas e a fase de 
combate, ao setor de Operações, cabendo a esses setores a análise e a adoção das medidas de 
correção. 

A melhoria ou manutenção dos padrões normativos estabelecidos pelos Corpos de Bom-
beiros Militares só ocorre Act
informações obtidas na fase investigativa podem se tornar inócuas ou ficarem à revelia dos gesto-
res dos setores retroalimentados. 

Como sugestão, tendo em vista que o Ciclo Operacional é baseado na filosofia kaizen e no 
método PDCA, a seguir serão apontadas algumas contribuições para que este método adotado 
por todos os Corpo de Bombeiros Militares do Brasil seja efetivo e cumpra o seu papel de promo-
ver a melhoria contínua da SCI em seus respectivos estados:  

- Act  atualmente o ciclo 
se encerra na fase investigativa e com isso, pelo menos conceitualmente e de forma sistemática, 
não há um órgão responsável para fiscalizar/avaliar os setores promotores das corre-
ções/melhorias. O que é feito com a informação obtida na fase investigativa? As causas das fa-
lhas foram analisadas? Foram adotadas medidas de correção?  

- Utilização do PDCA de melhoria para aperfeiçoamento da SCI: o PDCA de melhoria 
poderá ser aplicado em cada fase do ciclo operacional. Por exemplo: na fase normativa poderá 
ser realizado um estudo para verificação da efetividade das normas. Qual a origem das normas 
relacionadas à SCI no Brasil? São realizados testes ou simulações? São adotadas referências 
internacionais? São consideradas as peculiaridades regionais? No Brasil tem-se a ideia de que o 
cumprimento da norma garante por si só a segurança, mas a sua efetividade foi comprovada an-
tes da sua exigência? As normas podem ser melhoradas? 

- Investimento na atividade de investigação de incêndio: é principalmente por meio 
desta atividade que são produzidas/coletadas as informações que alimentarão todo o sistema pa-
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ra a promoção do desenvolvimento tecnológico e o refinamento dos procedimentos técnicos e 
administrativos relacionados à SCI. A investigação de incêndio por si só não promove a melhoria, 
mas fornece os subsídios para que ela ocorra. Para isso, é necessário que sejam obtidas informa-
ções de qualidade, consequentemente, é preciso que haja investimento em tecnologia (softwares, 
hardwares, materiais e equipamentos, estrutura, viaturas etc.), em parcerias (centros e universi-
dades para a utilização de laboratórios e desenvolvimento de pesquisas) e na engrenagem motor 
deste processo: o investigador. 

O investigador é o elemento fundamental para a obtenção de uma informação de qualida-
de. Além de todo suporte estrutural e tecnológico, ele deverá possuir as competências e habilida-
des necessárias para análise de cada etapa do ciclo operacional de SCI: domínio das normas de 
SCI, dos processos, dos POPs de vistoria e combate e do conhecimento relacionado à própria 
investigação (metodologia, conceitos, fenomenologia do incêndio etc).  

Um ponto crítico neste processo de obtenção de informação de qualidade é o tempo que o 
investigador dedica à investigação. Atualmente, a grande maioria dos Corpos de Bombeiros Milita-
res, por questões estruturais e/ou culturais, não possuem em seus quadros um corpo fixo e exclu-
sivo de investigadores de incêndio, sendo essa atividade mais um encargo atrelado às funções 
que os oficiais exercem.  

Cada laudo de investigação de incêndio é um trabalho científico e exige o rigor na aplica-
ção do método. Para isso, além de todo o conhecimento e estrutura, há necessidade de foco e 
tempo para a realização do exame na cena, da coleta de informações, de pesquisas, testes e si-
mulações. Um investigador não pode chegar à cena de um incêndio pensando em deixá-la para 
resolver os problemas administrativos que ficaram em seu setor.  

Como resultado desse modelo, os laudos de investigação tendem a ser superficiais, priori-
zando as necessidades externas (definição da causa para seguros e apoio à justiça), sem uma 
análise aprofundada dos quesitos relacionados à SCI.  

8. PROJETOS PARA O FUTURO 

Diante do cenário apresentado, constata-se que há muito que evoluir na área de investiga-
ção de incêndio no Brasil.  Inicialmente, deverão ser solucionados problemas estruturais que limi-
tam o desenvolvimento da atividade como a falta de padronização da atividade, de definição sobre 
a abrangência de atuação das instituições públicas e profissionais envolvidos, do perfil das com-
petências e habilidades dos investigadores e da estrutura mínima necessária. 

Além disso, há a necessidade da elaboração de uma política nacional de segurança contra 
incêndio e pânico e o estabelecimento de diretrizes balizadoras para o desenvolvimento da ativi-
dade de investigação de incêndio, como também da participação dos setores de pesquisa, desen-
volvimento e tecnologia. 

Nos próximos tópicos serão apresentados os principais projetos com o objetivo de elevar a 
investigação de incêndio a outro patamar no cenário nacional. 

8.1. Política Nacional 
Diante da importância da SCI e dos desafios ainda existentes no Brasil fica clara a impor-

tância de se implementar uma robusta política nacional de segurança contra incêndio, semelhante 
a outras políticas dispostas em Leis de caráter nacional. A partir disso, com a execução de uma 
governança envolvendo todos os atores de interferência no que diz respeito a incêndios, o próxi-
mo passo será incluir nessa política uma diretriz que determine a relevância da investigação de 
incêndio e explosão nesse contexto, bem como a forma de desenvolvimento desse importante 
tema no Brasil para assim garantir a qualidade do seu produto que será utilizado como matéria-
prima para melhoria da segurança contra incêndio. 

8.2. Padronização Nacional 
Haja vista a inexistência de uma regulamentação nacional para a atividade de investigação 

de incêndio, surge a necessidade de se estabelecer critérios que definam um padrão para ativida-
de para que todos que fossem realizar a atividade investigativa fizessem-na de modo uniforme, de 
posse de uma formação mínima específica, com base nas mesmas doutrinas, nos mesmos ensi-
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namentos, com a utilização de um mesmo arcabouço normativo, uma mesma linha de pensamen-
to, um modo padronizado de execução aceito mundialmente e que, fundamentalmente, todos os 
dados captados pela atividade investigativa de incêndio e explosão em todo o Brasil pudessem 
estar disponíveis para consulta em um banco de dados acessível e de mesma linguagem para 
todos os profissionais que militam na temática, de modo que o aproveitamento dessas informa-
ções para o sistema contra incêndio ocorresse da forma mais clara, real e harmônica possível. 

A existência de normatização para atividade de investigação de incêndio, similar ao que 
representa as NFPA 1033 e 921 nos Estados Unidos, produz o efeito de gerar segurança na exe-
cução da atividade e garantir o conhecimento mínimo para operar e estabelecer a evolução da 
atividade, uma vez que os profissionais buscarão atingir os critérios estabelecidos por elas. Por 
ser tratar de trabalho investigativo em locais de sinistro que geram danos materiais, lesões corpo-
rais ou até mesmo perda de vidas, o esforço para a execução correta do trabalho precisa ser al-
mejado pelos profissionais e fomentado pelo Poder Público. 

Com base nessas premissas, a proposta é que sejam adotadas as seguintes iniciativas e 
procedimentos: 

8.3. Normatização sobre os requisitos mínimos necessários para o profissio-
nal exercer a investigação de incêndio no Brasil 

Como já mencionado, a NFPA 1033, norma Norte-americana aceita mundialmente, menci-
ona em seus dispositivos acerca dos conhecimentos básicos e necessários para que o investiga-
dor de incêndio possa desenvolver suas atividades profissionais. Disciplina ainda acerca das habi-
lidades que o investigador deverá possuir para colocar em prática tais conhecimentos. A esse 
conjunto de conhecimento e habilidades dá-se o nome de requisitos ou condições mínimas de 
performance de trabalho, também chamado de JPR (Job Performance Requirement). 

O Brasil não possui qualquer tipo de regulamentação para o exercício da atividade. Por 
conta disso, a proposta é que seja estudada e elaborada uma norma em nível nacional que pro-
porcione uniformidade de competências mínimas para exercício da atividade, exigindo grau esco-
lar de ensino superior complementado por cursos específicos em investigação de incêndio, como 
aqueles dispostos na NFPA 1033. Com isso, as instituições públicas garantiriam a formação de 
seus investigadores de incêndio conforme parametrização normativa e, destarte, os profissionais 
privados teriam a possibilidade de se adequarem tecnicamente da mesma forma. 

8.4. Desenvolvimento de uma Organização Nacional que reúna os interesses 
de todos os investigadores de Incêndio do Brasil 

Nos mesmos moldes também do que ocorre nos Estados Unidos da América (EUA) onde 
há uma Organização civil sem fins lucrativos com o objetivo de reunir e qualificar os investigado-
res de incêndio, tanto da esfera pública quanto da iniciativa privada, bem como de facilitar o inter-
câmbio e o network entre esses profissionais e, não obstante, uniformizar a capacitação e o apri-
moramento técnico-profissional por meio de cursos, conferências e certificações internacionais, 
faz-se necessário o desenvolvimento no Brasil de uma organização que tenha os mesmos objeti-
vos a fim de facilitar o aprendizado e o desenvolvimento dos investigadores e da atividade investi-
gativa de incêndio. 

Já há em curso duas ações que caminham para essa consecução. Uma se trata da cria-
ção, em novembro de 2017, do Comitê Nacional de Perícia de Incêndio com funcionamento coor-
denado pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM) com a 
finalidade de uniformizar a aplicação da atividade investigativa de incêndio em todos os Corpos de 
Bombeiros Militares do Brasil. 

A outra iniciativa, foi a criação de uma Associação Brasileira de Investigadores de Incêndio 
e Explosão (ABIEx), também chamado Capítulo 80, que se caracteriza em uma representação 
Nacional da International Association of Arson Investigators (IAAI). O Capítulo 80/IAAI-Brasil já é 
uma realidade e proporcionará maior facilidade de acesso aos investigadores de incêndio e explo-
são de todo o Brasil à metodologia científica, às ferramentas de pesquisa, bem como às platafor-
mas de capacitação nos padrões internacionais, além de possibilitar um maior intercâmbio com 
investigadores de incêndio de todo o mundo e conceder aos seus membros, após as devidas qua-
lificações e exames, certificações nacionais e internacionais na área da investigação de incêndio e 
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explosão, já que grande parte do conteúdo didático fornecido pela IAAI está em inglês, mas o Ca-
pítulo 80 fornecerá o material em língua portuguesa. 

8.5. Ciência, Tecnologia e inovação 
As instituições que realizam pesquisa científica no país podem contribuir com o desenvol-

vimento da segurança contra incêndio, pois o trabalho compartilhado torna-se vantajoso por in-
termédio da construção de parcerias perenes, uma vez que viabiliza a utilização de recursos como 
equipamentos laboratoriais, permitindo o desenvolvimento da prevenção, sobretudo em virtude do 
reconhecimento da segurança contra incêndio como área do conhecimento pelo Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Com esse tipo de parceria, é possível realizar pesquisas visando obter respostas para per-
guntas que atualmente limitam a visão daqueles que gerenciam a segurança contra incêndio. 
Também é possível realizar eventos técnicos e científicos que gerem reflexão conjunta sobre de-
safios e perspectivas. Esse convívio intelectual e o ambiente de inspiração profissional criado 
promovem maior envolvimento dos profissionais com a atividade, bem como a troca de experiên-
cias, que são fundamentais para compreensão do estado de transformação necessário para o 
desenvolvimento da atividade. Assim, os eventos científicos proporcionam o compartilhamento de 
conhecimento e permitem que sejam traçadas diretrizes, e sistematizados avanços, consistindo, 
destarte em um essencial mecanismo de capacitação continuada para todo profissional. 

Os ramos das ciências se relacionam com investigação de incêndio, com destaque para as 
áreas de química, física e engenharia. A química possibilita ao investigador de incêndio recorrer 
aos seus fundamentos e com isso entender as transformações que ocorreram na grande cadeia 
de reações químicas regida pela combustão. Além disso, com o desenvolvimento da instrumenta-
ção analítica, o investigador de incêndio pode recorrer aos laboratórios para realizar análises que 
detectem a presença de combustíveis acelerantes e outras caracterizações químicas, por meio de 
cromatografia gasosa e espectrometria de massa. 

Quando se fala em tecnologia aplicada à investigação de incêndio, o grande destaque dos 
últimos anos vem sendo a área da computação. A capacidade de investigar um incêndio a partir 
de simulações computacionais faz com que o investigador de incêndio tenha a possibilidade de 
reconstruir aquilo que foi observado no cenário e com isso avaliar as mais diversas hipóteses for-
muladas para explicar a causa do sinistro. 

O software Fire Dynamics Simulator produziu grande impacto na área de segurança contra 
incêndio, devido a inúmeros trabalhos de validação desenvolvidos e sua elaborada interface gráfi-
ca, proporcionando uma experiência inigualável aos usuários. Ele autoriza por meio de linhas de 
comando, o desenvolvimento de simulações de incêndio em ambiente computacional e com isso, 
a programação das mais diversas situações hipotéticas de incêndios. Com a parametrização feita 
de forma correta é possível avaliar todo o desenvolvimento do incêndio a partir de uma potencial 
fonte de ignição, obtendo diversos dados relacionados ao incêndio, como: temperatura, fluxo de 
calor, taxa de liberação de calor, visibilidade e outros, além dos efeitos provocados nos materiais 
existentes na edificação, possibilitando a comparação com os danos observados in loco. 

O desenvolvimento de escâneres capazes de registrar todo cenário e reconstruí-lo em am-
biente computacional, permite que a movimentação de objetos realizada pelo investigador de in-
cêndio durante a busca de evidências não inviabilize a realização de novas investigações. Além 
disso, uma vez feita a varredura do ambiente, a análise e a prospecção do cenário de incêndio 
podem ser feitas preliminarmente a partir de um computador, afastando o investigador dos riscos 
associados a permanência nesse tipo de ambiente. 

A calorimetria, ramo científico que estuda as trocas térmicas, têm aplicação direta nos es-
tudos do incêndio e o desenvolvimento de instrumentos como o Cone Calorímetro traz grandes 
possibilidades, pois esse equipamento mede a taxa de liberação de calor em materiais submeti-
dos à reação de combustão. Isso leva a correta noção da quantidade de calor que é liberada por 
unidade de tempo e assim permite inferir sobre a propagação de incêndios e os riscos para eva-
cuação das pessoas que habitam aquela edificação. 

Arson Dog é o cão de trabalho treinado para detectar a presença de substâncias aceleran-
tes em um incêndio e sua aplicação é considerada como de alta eficiência devido ao olfato sensí-



Segurança Contra Incêndio em Edificações - Recomendações 2018 2018145

 

vel e acurado que o cão possui. Nessa mesma atribuição, atualmente estão sendo projetados e-
quipamentos detectores que também tem a capacidade de detectar a presença de acelerantes na 
cena. 

A utilização correta dessas ferramentas é fundamental para que o investigador não seja 
conduzido a resultados inverídicos. A tecnologia e suas possibilidades são apenas recursos para 
que o perito possa prestar um serviço de excelência, sendo assim, deve ser enxergada como fer-
ramenta importante. A análise feita com base em todo conhecimento construído, assim como a 
experiência na atividade, sem dúvidas é a grande força motriz que movimenta toda área de inves-
tigação de incêndio. 

8.6. Estruturação de um sistema nacional de gerenciamento de dados relaci-
onados a incêndios. 

Além da parte educacional, para contribuir com a universalização do aprendizado sobre in-
cêndio, é essencial que todas as informações pertinentes ao tema sejam devidamente registradas 
e publicadas em todo território nacional, de preferência de forma padronizada. Dessa forma, todos 
os atores ligados à segurança contra incêndio e pânico, incluindo os investigadores de incêndio, 
terão a oportunidade de possuir informações sobre todos os sinistros ocorridos no País, suas cor-
relações e como são distribuídos em relação ao tipo de evento (edificação, veículo, florestal), ao 
dano, à causa, a presença de vítimas, às regiões geográficas e socioeconômicos, às condições 
climáticas, aos ecossistemas, dentre outros dados que contribuem para mostrar a realidade de 
tais eventos no Brasil. 

A proposta em tela propiciará uma base de dados única, dinâmica e acessível aos Gover-
nos a fim de prevenir sinistros e desenvolver com excelência a Segurança Pública e Defesa Social 
com a prestação por meio dos Corpos de Bombeiros de um serviço público de alto nível e quali-
dade ao cidadão.  

8.7.  A Investigação de incêndio daqui a dez anos 
Com base nos aspectos e problemáticas discorridos neste capítulo, espera-se que daqui a 

dez anos a investigação de incêndio no Brasil seja reconhecida como meio para garantir a melho-
ria contínua em uma política nacional que contemple todos os itens relacionados à segurança con-
tra incêndios. Também, que esteja sob a égide de normatização padronizadora do conhecimento 
e comportamento profissional com o objetivo de garantir a qualidade, pois a informação produzida 
pela investigação de incêndio pode promover reflexões e mudanças não somente nas instituições 
públicas, mas também na sociedade. Por fim, espera-se que a produção científica nesse tema 
esteja alavancada, incrementando a tecnologia e a inovação necessárias para a compreensão 
profunda acerca do fenômeno do incêndio e como ele atinge a vida de todos. 
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RESUMO. Este capítulo aborda a Gestão do Conhecimento (GC) e sua contribuição ao Sistema de Segu-
rança Contra Incêndios em Edificações (SSCIE), visando apreendê-lo e melhor compreendê-lo, cartogra-
fando seus componentes. Composto por diversos atores, que desempenham os mais variados papéis, o 
SSCIE deve buscar a melhoria contínua dos processos, protocolos, procedimentos, normas e operações 
relacionadas com a Segurança Contra Incêndios em Edificações (SCIE), colimando nas normas um esforço 
inicial, por sua vertebração do sistema. Nos Estados Unidos (EUA), enquanto a referência aqui assumida, 
histórica e tecnicamente, o SSCIE é organizado e financiado, composto por ampla rede de cooperação téc-
nica e científica, integrando e focalizando setores da academia atuantes na formação e pesquisa em Enge-
nharia de Proteção Contra Incêndios, buscando identificar os riscos e as garantias construtivas de preven-
ção, controle e mitigação dos efeitos dos incêndios. No Brasil não há uns lócus acadêmico, empresarial ou 
institucional de referência, tratando das diversas complexidades, sobretudo nas interfaces entre as diversas 
áreas do conhecimento compondo a SCIE. Academicamente, atuando, são raros os pesquisadores e as 
pesquisas científicas e tecnológicas, inexistindo graduações básicas fundamentais, como a Engenharia de 
Proteção Contra Incêndios. Sem tais competências individuais e organizacionais, e com o não reconheci-
mento oficial da área do conhecimento denominada Ciência do Fogo3, agrava-se a já delicada situação bra-
sileira. À luz da GC, uma melhor compreensão do funcionamento do SSCIE, abordando dimensões qualita-
tivas envolvidas na produção de legislações, códigos e normas de salvaguarda da vida e do patrimônio, é 
de fundamental importância para cartografar fluxos, rotas e caminhos, com propostas de governança e edu-
cação corporativa promotoras da efetiva interação entre os stakeholders, na coprodução do conhecimento 
necessário, possibilitando sua aplicação nas realidades locais, e sua adaptabilidade e replicabilidade ende-
reçadas aos diversos territórios de atuação. 
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Segurança Contra Incêndio. Edificação. Sistemigrama.  

ABSTRACT. This chapter deals with Knowledge Management (KM) and its contribution to the Building Fire 
Safety System (BFSS), in order to better seize and understand it, mapping its components. Composed of 
several actors, who play the most varied roles, the BFSS should seek the continuous improvement of BFS 
processes, protocols, procedures, norms and operations, collating an initial effort in system vertebration. The 
BFSS is organized and funded In the United States, assuming the reference here historically and technically, 
composed of a wide network of technical and scientific cooperation, integrating and focusing on sectors of 
the academy that are active in the training and research in Engineering of Protection Against Fires. They 
seek and struggle to identify and point the risks, looking for constructive prevention, control and mitigation 
guarantees on fires effects. In Brazil, there is no academic, business or institutional locus of reference, as 
such, addressing the various complexities, especially in the interfaces between the various areas of 
knowledge composing the BFS. Academically, acting researchers and scientific and technological research 
are rare, lacking fundamental basic majors, such as Fire Protection Engineering. Without such individual and 
organizational skills, and without the official recognition of the knowledge area known as Fire Science, the 
already delicate Brazilian situation is exacerbated. To understand BFSS functioning is to address the qualita-
tive dimensions involved in legislation, codes and standards generation for safeguarding life and heritage. 
KM is of utmost importance mapping flows, routes and paths, elaborating governance proposals and corpo-
rate education, to promote effective interaction between stakeholders, in the co-production of the necessary 
knowledge, enabling its application in local realities, and its adaptability and replicability in different areas 
and sites of activity. 

Keywords: Knowledge Management. Building Fire Safety. System. Systemigram. 
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1 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES (SCIE) 
 

Os incêndios em edificações impactam socialmente e economicamente com as vi-
das e riquezas perdidas, e com a paralização da produção. Com o adensamento urbano e 
plantas de engenharia cada vez mais complexas, a SCIE no Brasil assume contornos 
preocupantes, já que não existem competências fundamentais, como graduações em pro-
teção contra incêndio. No Brasil os Corpos de Bombeiros Militares incorporam o Sistema 
de Segurança Contra Incêndio em Edificações (SSCIE) em âmbito estadual, normatizan-
do, fiscalizando, periciando e combatendo incêndios em um ciclo completo, interagindo de 
forma frágil com seus stakeholders, nesse complexo sistema. De acordo com DEHAAN 
(2007), muito do progresso na redução da frequência de incêndios e mortes deles advin-
das se dá com os avanços na melhoria dos códigos de segurança contra incêndios. 

O processo de verticalização urbana, com edifícios cada vez mais altos, traz consi-
go os riscos inerentes de qualquer estrutura de porte, com especial atenção aos riscos de 
um incêndio. A SCIE abrange as dimensões relacionadas intrinsicamente com a ocorrên-
cia de incêndios, ligadas a estrutura da edificação, prevenção (normas e equipamentos), 
combate (treinamento e equipamentos) e pesquisa em materiais de revestimento, com 
ação extintora e retardante. Durante um incêndio todas essas dimensões são evidencia-
das em grau menor ou maior, dependendo do seu desenvolvimento e evolução. A estrutu-
ra, materiais e prevenção assumem importante papel na resistência ao fogo no início do 
incêndio, criando melhores possibilidades de fuga e reação imediata, automática e ativa, 
bem como rotas e protocolos de combate mais eficientes, mitigando perdas substantiva-
mente. Na medida que o incêndio evolui, o combate começa a exercer a sua força através 
de técnicas e equipamentos empregados na sua extinção, que contemporaneamente de-
vem levar em consideração, inclusive e por exemplo, os efeitos colaterais do combate por 
inundação.  

O SSCIE é composto por diversos atores, detentores dos mais diversos conheci-
mentos, desempenhando os mais variados papéis, na melhoria contínua da SCIE, com 
destaque para os Corpos de Bombeiros Militares, Fabricantes de Equipamentos, Presta-
dores de Serviços, Academia, Poderes Constituídos, Sociedade Civil Organizada e Con-
sumidores. Nos EUA, o SSCIE organizado e financiado, é formado por uma ampla rede 
de cooperação técnica e científica, com as academias atuando na formação e na pesqui-
sa em Engenharia de Proteção Contra Incêndios, identificando os riscos e gerando as 
garantias construtivas que ajudam a prevenir, controlar e mitigar os efeitos dos incêndios, 
coexistindo numa vigorosa indústria voltada para esse segmento, evidenciando um cená-
rio de relevantes contribuições nos aspectos sociais e econômicos4. O fortalecimento do 
SSCIE americano se deveu, em grande parte, ao esforço nacional capitaneado pelo Go-
verno Federal, designando no ano de 1972 uma comissão de especialistas para elaborar 
o relatório sobre os mais significantes problemas de Segurança Contra Incêndio (SCI) da 
nação (NATIONAL COMMISSION ON FIRE PREVENTION AND CONTROL, 1973). O 
trabalho de dois anos dessa comissão nacional sobre controle e prevenção de incêndio, 
produziu o relatório denominado America Burning (AmB), um marco para a SCI dos EUA. 
Dentre as principais contribuições do AmB, a recomendação da criação de um Departa-
mento Federal de Administração de Incêndios e de uma Escola Nacional de Bombeiros, 
foram levados a cabo e hoje são instituições sólidas - U.S. Fire Administration (USFA) e 
National Fire Academy (NFA) - que gozam de alto prestígio junto a população, inclusive, 

                                                             
4
 Ver Fire Research Division em www.nist.gov/el e Data em www.usfa.fema.gov. 



Segurança Contra Incêndio em Edificações - Recomendações 2018 2018149

adotando e reverberando as recomendações da política nacional de SCI. A USFA, princi-
pal órgão federal dos EUA responsável pela gestão de incêndios, resume bem o espírito 
da SCI/EUA:  

 

A U.S. Fire Administration serve a nação de forma independente, em coordenação 
com outras agências federais, e em parceria com o pessoal de bombeiros e servi-
ços de emergência. Trabalhamos juntos para alcançar o objetivo final de uma A-
mérica segura de incêndios. [...]. A USFA apoia os esforços dos departamentos 
estaduais e locais, fornecendo treinamento e educação, pesquisa aplicada e tec-
nologia, coleta e análise de dados, educação e conscientização do público e dis-
seminação de informações e ajuda à implantação. Nós desempenhamos um papel 
central na redução da perda de vidas e de propriedade ao abordar o problema de 
incêndio da América. (U.S. FIRE ADMINISTRATION, 2016) 

 

No Brasil não há uns lócus acadêmico, empresarial ou institucional com tal vigor 
tratando da SCI. Apesar do Grupo de Fomento à Segurança Contra Incêndio5 (GSI), atu-
ando na Academia, são raros os pesquisadores e as pesquisas científicas e tecnológicas, 
inexistindo graduações básicas fundamentais como a Engenharia de Proteção Contra In-
cêndios. Pouquíssimos são os bombeiros militares com graduação em disciplinas relacio-
nadas e/ou pós-graduação no campo, que raras, são feitas no exterior. Sem tais compe-
tências e o não reconhecimento oficial da área do conhecimento denominada Ciência do 
Fogo, agrava-se a já delicada situação brasileira. O avanço desse campo do conhecimen-
to, delineia os limites das possibilidades de atuação das organizações envolvidas com os 
processos de gestão de crises, especialmente aquelas relacionadas com incêndios, legis-
lação, regulamentação, normas, procedimentos, metodologias, recomendações, insumos, 
tecnologias, equipamentos e quaisquer outras definições, sejam teóricas ou aplicadas. As 
consequências para os Corpos de Bombeiros Militares e stakeholders inseridos nesse 

a-
nos, econômicos, e, sobretudo, na ausência do conhecimento científico, tecnologias, pro-
cessos e protocolos adequados, sobretudo na fabricação, produção e operação de equi-
pamentos e insumos, especialmente aqueles oriundos das aplicações do conhecimento 
gerado na Ciência do Fogo, configuram demandas reprimidas de alta complexidade, a 
serem enfrentadas coletivamente, face a urgência e a escala ampla e abrangente do de-
safio posto.  

A exemplo dos EUA, onde um vigoroso SSCIE propicia a efetiva participação de 
seus atores como corresponsáveis na produção do conhecimento e da sua aplicação, 
manutenção e melhoria contínua do Sistema, alimentado por uma ampla e bem organiza-
da política nacional, no Brasil a falta de uma política nacional de SCI, a ausência de mas-
sa crítica especializada e uma interação pobre, insuficiente de seus atores, fragiliza o 
SSCIE/BR6, repercute na legislação, códigos e normas de salvaguarda da vida e do pa-
trimônio e induz a inexistência de uma indústria do fogo7 com algum peso econômico es-
tratégico.   

No rastro do espírito empreendedor americano, nasceu no ano de 2005 no então 
Ministério da Ciência e Tecnologia, o projeto ). A finalidade está 

compreender um conjunto de diagnósticos e 
                                                             
5 Ver gsi-incendio.com.br 
6 O SSCIE/BR é a designação genérica para o SSCIE brasileiro. O conjunto dos 26 
o Distrito Federal formam o SSCIE/BR. 
7 O termo indústria do fogo designa toda a cadeia produtiva envolvida na produção de equipamen-
tos/insumos utilizados na SCI. 
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avaliações críticas sobre questões relativas ao combate e prevenção de incêndios e suas 
causas correlatas, com vistas a subsidiar a formulação de um Programa Nacional de fo-

 

Mesmo com o estudo realizado, as semelhanças com o AmB se esgotam por aqui, 
pois a despeito da experiência exitosa dos EUA, no Brasil os avanços foram tímidos des-
de a conclusão da pesquisa. Obriga, portanto, pressionada pelo contexto de demanda, à 
reflexão sobre quais estratégias adotar para a mudar o status quo da SCI/BR até então, 
visto que apenas a repetição de iniciativa exógena não se mostrou eficaz, talvez pelo mo-
dus operandi, sem o determinante envolvimento de amplo espectro da sociedade, direta-
mente interessada e necessária ao processo, em última análise, aqueles que, cultural-
mente, devem adotar, atualizar e propagar as recomendações de qualquer política de se-
gurança, especialmente contra incêndios em edificações. 

 

2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 

O objetivo aqui é sensibilizar, apresentando rapidamente a GC, posicionando-a 
como elemento chave dos dias atuais, quando se trata do conhecimento e da sua aplica-
ção, melhor dizendo, compartilhamento, integrando e recombinando a complexa riqueza 
dos saberes envolvidos na construção das legislações, regulamentações e normas de 
SCIE. Algum aprofundamento sobre GC poderá ser obtido na leitura das publicações re-
lacionadas no final do capítulo e nas referências.  

GC se popularizou no final dos anos 80 com o aparecimento de muitas publicações 
e eventos relacionados ao tema. Embora o termo tenha surgido recentemente, o ser hu-
mano ao longo de sua história acumula experiências da vida em comunidade, encontran-
do diversas maneiras de compartilhar o conhecimento, construindo sobre suas experiên-
cias anteriores, eliminando custos, redundâncias e evitando cometer os mesmos erros 
novamente. Portanto não é de hoje que o homem pratica GC (DALKIR, 2017). A diferença 
para os dias atuais é o nível de complexidade atingido pela sociedade, necessitando de 
técnicas mais refinadas e do suporte de tecnologias indispensáveis para o processo de 
criação e compartilhamento do conhecimento. Não existe um consenso quanto a uma de-
finição de GC, mas todos os autores são unânimes em afirmar a sua importância dentro 
da emergente sociedade do conhecimento, que reconhece o conhecimento como o prin-
cipal fator de produção. Pela primeira vez na história da economia, o conhecimento as-
sume esse protagonismo, se tornando a força motriz da produtividade e competitividade, 
com sua gestão crescendo em importância em todos os setores da economia (MARTÍ e 
CABRITA, 2012). A organização integrada nessa nova sociedade é aquela que aprende, 
lembra e age fundamentada na melhor informação, conhecimento e know-how disponíveis 
(DALKIR, 2017). Os agentes econômicos e sociais  universidades, indústria, serviços e 
governo são convidados a trabalhar em estreita parceria, como ocorre por exemplo com o 
modelo Fraunhofer8 na Alemanha (KROGH, ROOS e KLEINE, 1998). No quadro 1 um 
resumo da linha do tempo na Gestão do Conhecimento.  

 

 

 

 

                                                             
8 A Sociedade Fraunhofer é uma organização alemã de pesquisa aplicada, que conta com 69 institutos co-
nectando o saber acadêmico com o chão de fábrica, até o nível pré-competitivo. Ver www.fraunhofer.de. 
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    Quadro 1 - Resumo da linha do tempo da GC. 

  Knowledge 
Creating 
Company 
HBR Nonaka 

 

Emergence 
of virtual 
organizations 

 
Most Valuable 
Asset: 
Intellectual 
Capital 
Stewart 

 
 

        AR-
PANET

Organizational 
Learning 
Sloan Mgmt. 

Measurement 
of intelectual 
assets 

Community 
Of Practice 
Brown 

Certification 
Of knowledge 
Innovation 
Standards 

 
  1969 

 
1985 

 
      1988 

     
     1991 

 
    1994 

 
     1997 

 
      2000 + 

 
Proliferation               Fith  

                  of information            Discipline  
technology                Senge 

 
             Knowledge            The Balanced  
             Management         Scorecard 
             Foundations          Kaplan and Norton 

     Wiig       

 
     First KM 
    Programs 
   in  

universities 
   

First CKO 
Edvinsson 
Corporation 

 
APQC 
benchmarking 

    Fonte: (DALKIR, 2017) 

O Programa de Pós-Graduação de Excelência em Engenharia e Gestão do Conhe-
cimento da UFSC, descreve bem área de GC: 

o-
duto efetivado na relação entre pessoas e agentes não humanos para a geração 

a-
ção da gestão organizacional baseada no conhecimento. Portanto, visa à trans-
formação dos conhecimentos individuais em conhecimentos coletivos e organiza-
cionais. [...]. (PPGEGC, 2004) 

A GC proporciona benefícios para indivíduos  quando auxilia na melhor tomada 
de decisão e resolução de problemas, e cria um senso de laços de comunidade dentro de 
uma organização  para grupos, quando desenvolve habilidades profissionais e facilita 
redes e colaboração mais efetivas  e para a própria organização, quando apoia a estra-
tégia e organiza a memória organizacional (DALKIR, 2017). O eminente autor Michael 
Polanyni explicou os conhecimentos de natureza tácita e explícita, sendo muito populares 
na GC e no mundo dos negócios (BURGIN, 2017). O primeiro é de difícil articulação e 
para ser representado em palavras, textos ou desenhos, já o segundo pode ser represen-
tado em algo tangível, como palavras e imagens (DALKIR, 2005). Contudo a natureza 
tácita é uma propriedade do conhecedor, pois, o que pode ser fácil para alguém articular, 
pode ser difícil para outrem, e, da mesma forma um conteúdo pode ser explícito para al-
guém e tácito para outro (DALKIR, 2017). No trabalho seminal de Nonaka e Takeuchi 
(1997), a Teoria de Criação do Conhecimento Organizacional descreve a interação entre 
esses dois tipos de conhecimento, que ocorre no processo dinâmico da Espiral de Cria-
ção do Conhecimento Organizacional9, evidenciando quatro modos de conversão do co-
nhecimento, relacionados no quadro 2. De acordo com essa teoria, a espiral do 
conhecimento, começa no nível do individuo e evolui para comunidades de interação, que 
atravessam fronteiras entre os diversos setores da organização. Vista desta perspectiva a 
GC é a conversão do conhecimento tácito em explícito dentro da organização. Desse mo-
do a GC se preocupa com o processo de identificar, adquirir, distribuir e manter o conhe-
cimento que é essencial a organização (FILEMON, 2008). 

                                                             
9
 Ver Nonaka e Takeuchi (1997, p. 82.). 
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Quadro 2  Conteúdo gerado nos quatro modos. 

 Conhecimento tácito   em Conhecimento explícito 

Conhecimento  
tácito 

(Socialização) 

Conhecimento 

Compartilhado 

(Externalização) 

Conhecimento 

Conceitual 
do 

(Internalização) 

Conhecimento 

Operacional 

(Combinação) 

Conhecimento 

Sistêmico 

Conhecimento 
explícito 

 

Fonte: (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

 Para DALKIR (2005) o esforço da organização em transformar o conhecimento 
tácito, existente na cabeça de seus colaboradores, em conhecimento explícito, é a primei-
ra fase do ciclo da GC, que consiste em capturar, criar e codificar esse conhecimento. 
Enfatiza que o conhecimento organizacional não substitui o conhecimento individual, mas 
o complementa, tornando-o mais forte, coerente e amplamente aplicável, relacionando a 
GC em três perspectivas com horizontes e propósitos distintos: Perspectiva de Negócios - 
em qual medida a organização deve investir em ou explorar conhecimento. Perspectiva 
de Gestão  monitorar práticas relacionadas ao conhecimento, e as atividades requeridas 
para seguir as estratégias de negócio e alcançar objetivos desejados. Perspectiva prática 
aplicação da experiência para realizar tarefas e trabalhos relacionados ao conhecimento 

explícito. Com isso a GC ajuda a organização a orientar a estratégia, resolver problemas 
rapidamente, difundir as melhores práticas, melhorar o conhecimento incorporado em 
produtos e serviços, aumentando a oportunidade para a inovação, construindo pari passu 
a memória organizacional. 

Um programa de GC bem elaborado e executado, pode criar um ambiente mais 
colaborativo, otimizando esforços e encorajando o compartilhamento de conhecimento, 
especialmente expertise e experiência, residentes nas mentes dos colaboradores, ou se-
ja, seu conhecimento tácito, é considerado o ativo mais valioso de uma organização (FI-
LEMON, 2008). A fase de sensibilização para a importância da GC é de fundamental im-
portância e deve ser cuidadosamente conduzida, pois é o alicerce para a institucionaliza-
ção e implementação de qualquer programa de GC.  

No Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) a estra-
tégia de sensibilização observou importantes antecedentes de práticas de GC já consoli-
dadas na corporação - Tecnologias da Informação e Comunicação, Comitês de Desenvol-
vimento de Atividades Bombeiro Militar (CDA´s) e Planejamento Estratégico, observando 
o alinhamento de tendências e a convergência de projetos, emergindo para a prática for-
mal e efetiva com a institucionalização da GC, por meio da criação do Departamento de 
Gestão do Conhecimento no ano de 2016. A existência dos CDA s, grupos temáticos pio-
neiros de aprendizagem e aplicação, criados no CBMES, operando empiricamente como 
as 
sensibilização interna corporis. Intuitiva e atitudinalmente desenvolveram ao longo do 
tempo, diversas formas de adquirir externamente conhecimentos sobre temas operacio-
nais de interesse, e dominá-los internamente, na prática, repassando suas aplicações ao 
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executor final, num processo voluntário de melhoria operacional continua. Ou seja, a ati-
tude de gerenciar o conhecimento estava e está presente no CBMES desde então. As 
principais ações relacionadas a estratégia de sensibilização para a importância da GC e 
sua institucionalização buscaram estabelecer conexão com as iniciativas constantes nos 
planejamentos estratégicos do CBMES e valorizar os antecedentes de GC. Como exem-
plo o CDA de Incêndio Estrutural já atuará no vindouro Centro de Treinamento, Capacita-
ção e Pesquisa do CBMES, com a aquisição de simuladores de incêndio e treinamentos 
em técnicas de progressão, ventilação e extinção de incêndio sob a égide da GC, enquan-
to laboratório integrador, gerador e difusor de conhecimentos, tecnologias, procedimentos 
e aplicações da Ciência do Fogo. 

O incremento recente e significativo nos incêndios em todo o Brasil, especialmen-
te os urbanos, simultaneamente com a ampliação do tecido industrial no entorno muito 
próximo das cidades, contiguo muitas vezes, confirma cenários e diagnósticos, demons-
trados inequivocamente na dinâmica das perdas em vidas, negócios, produtos, insumos, 
materiais, infra e superestruturas, patrimônio e riquezas enfim, acrescidos da perda de 
ativos e serviços ambientais, impondo uma cadeia resiliente de prejuízos, em curso vigo-
roso, sem previsão para sua reversão, mantido o status quo. As consequências para os 
Corpos de Bombeiros Militares e stakeholders

conhecimento cientifico, tecnologias e processos adequados, em especial oriundos da 
Ciência do Fogo, configuram demandas de alta complexidade a serem enfrentados coleti-
vamente, face a urgência e a escala ampla e abrangente do desafio posto. O peso da 
responsabilidade e a pressão por resultados, sobretudo da expectativa do atendimento e 
da solução, seja preventiva, paliativa ou corretiva, recaem e recairão sempre, sobre o a-
parato da segurança pública, colimada nos Corpos de Bombeiros Militares, ocupando lu-
gar de destaque no SSCIE/BR.  

3 CONTRIBUIÇÃO DA GC NA EFETIVIDADE DO SSCIE 

O descompasso entre as demandas e a capacidade de resposta dos Corpos de 
Bombeiros Militares são observadas nas principais técnicas e tecnologias contemporâ-
neas de identificação, prevenção, combate e gestão de incêndios, especialmente incên-
dios em edificações. A Ciência do Fogo, bem como as disciplinas e os campos do conhe-
cimento a elas relacionados, estão na base da construção das competências necessárias 
à prevenção, ao combate e ao treinamento, capacitação e qualificação do efetivo, tanto na 
gestão e administração, quanto na prevenção, combate e pós-intervenção.  Os tipos e a 
escala de exposição aos riscos abrangem sítios urbanos, rurais, florestas naturais prote-
gidas e industriais, plantas industriais de grande e médio porte, depósitos de hidrocarbo-
netos, combustíveis e outros produtos químicos, sítios mistos, portos e estaleiros, fluviais, 
costeiros e marítimo (offshore), bem como a infraestrutura multimodal (logística x mobili-
dade) e de serviços, tanto de atendimento e apoio a população, como a produção. A con-
figuração dos ativos e fluxos de conhecimento, para conhecer e gerenciar o processo de 
enfrentamento desse status quo, mormente quanto a legislação, regulação e normas, que 
norteiam a missão dos bombeiros pode ser cartografada com o mapeamento dos conhe-
cimentos, processos e técnicas que sustentam o uso coordenado de tais ativos no incre-
mento contínuo da efetividade no SSCIE.  

Os impactos econômicos e sociais justificam a pesquisa sobre uma maior e me-
lhor compreensão do SSCIE. A partir da perspectiva do SSCIE/BR com relação aos seus 
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demandantes e integrantes, tendo como parâmetro o SSCIE/EUA, tomado como modelo 
de referência, está em curso um estudo que utiliza a diagramação sistêmica - systemi-
grams identificando os elementos-chave de um modelo de sistema formal, com atenção 
às partes, relacionamentos, totalidades, emergências, fluxos, entradas, saídas, transfor-
mações, processos e redes (BOARDMAN e SAUSER, 2013). Permite a caracterização do 
SSCIE na análise à luz da GC, explicitando os conhecimentos e rotas, instâncias decisó-
rias e fontes de conhecimento, bancos de boas práticas e banco de erros, intervenientes 
maciça e substantivamente na produção de legislações, códigos e normas de salvaguarda 
da vida e do patrimônio efetivos no seu contexto de aplicação. 

A Pesquisa de mestrado10 em andamento no PPGEGC/UFSC, cartografa identifi-
cando os conhecimentos essenciais no SSCIE/EUA, reconhecida e tomada como referên-
cia mundial, é de fundamental importância para a compreensão do SSCIE/BR, visando 
seu fortalecimento com melhoria continua na sua rota estratégica de evolução, sua resili-
ência, que uma vez lastreadas no conhecimento, dinamicamente, pois acompanha pes-
quisas e inovações incrementais de aplicação, e a partir desses conhecimentos, políticas 
públicas e/ou privadas voltadas à SCIE poderão ser melhor elaboradas e adaptadas à 
realidade local e nacional.  

Sob o enfoque do conhecimento, encaminha questões para futuras pesquisas em 
Governança do SSCIE à luz da gestão do conhecimento? Capacitação do SSCIE na 
mesma ótica? Portadores de futuro, construída talvez na futura estruturação de uma Uni-
versidade Corporativa em Rede e no desenvolvimento de diversas ações, envolvendo a 
coprodução de conhecimento em temas seminais, vitais no SSCIE/BR. Demonstra nas 
esferas públicas, privadas e acadêmicas a importância social e econômica do tema, com 
implicações para a vida e o patrimônio de milhões de brasileiros. 

Como mencionado, nos EUA o SSCIE é alimentado por uma ampla e bem organi-
zada política nacional e com uma bem articulada interação dos seus principais atores, 
configurando uma verdadeira Arena do Conhecimento, com ampla participação. No Brasil 
a ausência de uma política nacional de SCIE e uma interação pobre, ainda incipiente pois 
pioneira e dependente do esforço individual de alguns de seus atores, fragiliza o 
SSCIE/BR. Destaque-se e louve-se o pioneirismo do GSI, fundamental na construção do 
legado que nos permite avançar, sem partir do zero, mas ainda, com muitas competên-
cias faltantes, e, sem a escala necessária na formação e na pesquisa, ou seja pessoas, 
fundamentais a uma continua evolução, que contemporânea nas demandas postas, tem 
base no melhor conhecimento disponível, ou por ser ainda gerado. Na figura 1, o mapa do 
SSCIE/EUA em sua versão .0, utilizando um systemigram é proposto. Tal cartografia foi 
elaborada com foco especial nos padrões da SCIE/EUA, que endereçam possibilidades, e 
são efetivos nos contextos de aplicação, nos diversos territórios de atuação, sob o enfo-
que do conhecimento.  

 

 

 

 

                                                             
10 Mestrado em GC em andamento no PPGEGC/UFSC 2018, sob o tema Segurança Contra Incêndio em 
Edificações. 
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Figura 1- Mapa do SSCIE/EUA  versão .0  

 

 

Fonte: elaborado pelo autor ¹. 

 

Na figura 2, o mapa do SSCIE/BR em sua versão .0, utilizando um systemigram é 
proposto. A partir da referência americana, a pesquisa avança sobre a realidade brasilei-
ra, cartografando e avaliando sua efetividade, abrindo caminhos para reduzir tempo de 
processos, da incorporação de novos conhecimentos e dos efeitos e consequências das 
novas tecnologias, quanto a sua adoção e aplicação, sejam nas normas e projetos, visto-
ria e fiscalização, ou ainda materiais mais resistentes às chamas e rotas de fuga e pânico 
melhor protegidas e mais adequadas. Ampliar interfaces institucionais e estabelecer e 
estreitar canais pessoais e corporativos, no e para o compartilhamento de experiências, 
rodar o ciclo do conhecimento tácito transformado em explicito, retroalimentando o tácito, 
enriquecendo e empoderando pessoas e comunidades, organizações e empresas, nas 
rotas da excelência. Os CDA s já apontavam na direção desse horizonte de eventos. A 
GC permite organizar, sistematizar, acompanhar e difundir os conhecimentos apreendidos 
e evitar os erros porventura cometidos. Uma contribuição definitiva ao SCIE/BR11. 

 

                                                             
11 Os mapas (sistemigramas) propostos dos EUA e Brasil, aqui apresentados em sua primeira versão, estão 
sendo atualizados ao longo da referida pesquisa de mestrado, com previsão de conclusão em 2018.  
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Figura 2- mapa do SSCIE/BR  versão .0  

 

Fonte: elaborado pelo autor ¹. 

 

4 RECOMENDAÇÕES 
Compreender o funcionamento do SSCIE, identificando o coletivo envolvido, seus 

principais atores, com atenção a partes, relacionamentos, totalidades, individualidades, 
emergências, transbordamentos, fluxos, entradas, saídas, transformações, processos e 
redes, visualizando e entendendo as interações, gerando olhares comuns, compartilhando 
soluções também comuns, replicáveis, e abordando dimensões qualitativas envolvidas na 
produção de legislações, códigos e normas de salvaguarda da vida e do patrimônio é de 
fundamental importância. Avançar com propostas de governança e educação corporativa, 
que promovam a efetiva interação dos stakeholders na coprodução e aplicação do conhe-
cimento, respeitando a realidade do território de atuação. A proposta de um modelo de 
GC para o SSCIE, pode e deve ser um caminho, frente aos desafios apresentados pela 
emergente sociedade do conhecimento. 

Empoderar interna corporis as atitudes e os hábitos do empreendedorismo inova-
dor, com base no conhecimento e na ação empreendedora, abrindo espaço e oportunida-
de para o intra-empreendedorismo florescer, a exemplo dos CDA s no CBMES. Estrutura-
dos inicialmente como círculos de afinidades temáticas, estabeleceram canais e rotas de 
intercâmbio de conhecimentos e competências, modelando, e de certa forma pacificando, 
a possibilidade futura do DEPTGC/CBMES no novo QO. Com a CG no CBMES, tornam-
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se comunidades de prática em franca evolução, impactando positivamente a geração de 
normas, por exemplo, mitigando com conhecimento a pesada atribuição legal de criá-las, 
imposta ao CBMES. Melhores normas salvam mais vidas, reduzem custos e evitam mais 
prejuízos. Normas impactam especial e intensamente na cadeia de valor da indústria da 
construção civil e na cadeia de valor do setor imobiliário de maneira ampla e geral, alcan-
çando também o setor dos seguros. Com a GC, aumenta-se a resiliência e a aplicabilida-
de mais racional da regulação, integrando na base uma comunidade de prática, povoada 
com vistoriadores, projetistas, engenheiros, arquitetos, dentre muitos outros especialistas, 
materiais, espumas químicas, revestimentos antitérmicos, equipamentos com Internet das 
Coisas e Inteligência Artificial.; bem como os futuros ocupantes das edificações, residen-
ciais, comerciais, industriais, especiais; sustentadas nas plataformas contemporâneas de 
comunicação e interação, largamente utilizadas na gestão e disseminação do conheci-
mento, preconizadas e aplicadas na GC.  

 

 

1. Elaborar modelo de GC para o SSCIE, englobando fundamentalmente: 
 
1.1 Governança, que legitime os principais atores do SSCIE, respeitando atores e 

realidades locais nos territórios de atuação. 
1.2 Educação Corporativa, que promova a efetiva coprodução e compartilhamento 

do conhecimento entre todos os atores do sistema.  
1.3 Espaços Institucionais dedicados a GC em nível estratégico, nos Corpos de 

Bombeiros Militares, a exemplo dos CDA s e do DepGC no CBMES. 
1.4 Memória Organizacional por meio de Comitês Técnicos em nível nacional (LI-

GABOM) e estadual, GSI Regionais com estrutura e garantia de pleno funcio-
namento, a exemplo dos Comitês Técnicos análogos existentes nos 
SSCIE/EUA. 

 

 

 

Indicação de leitura GC 

 Checkland, P. (1999). Systems Thinking, Systems Practice. WILEY. 
 Edson, R. (Outubro de 2008). Systems Thinking. Applied. (A. Institute, Ed.) 
 Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1998). Capital Intelectual. (M. M. Assumpção Filho, 

Ed., & R. Galman, Trad.) Makron Books. 
 Machado, A. D., Fialho, F. A., & Moussa, F. D. (Junho de 2016). The Four 

Dimensions of Knowledge . Journal of Humanities and Social Science. 
 Nonaka, I. (Fevereiro de 1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge 

Creation. Organization Science. 
 Nonaka, I., & Krogh, G. v. (2009). Tacit Knowledge and Knowledge Conversion. 

Organization Science. 
 Nonaka, I., Toyama, R., & Byosiere, P. (s.d.). A Theory of Organizational 

Knowledge Creation. 
 Sauser, B., Nansouri, M., & Omer, M. (Janeiro de 2011). Using Systemigrams in 

Problem Definition. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 
8(1ª). 



Segurança Contra Incêndio em Edificações - Recomendações 2018 2018158

 Schuttenberg, H. Z., & Guth, H. K. (2015). Seeking our shared wisdom. Ecology 
and Society. 

 Stewart, T. A. (1997). La nueva riqueza de las organizaciones. Buenos Aires: 
Granica. 

 Sveiby, K. E. (2001). A Knowledge-based theory of the firm to guide in strategy 
formulation. Journal of Intellectual Capital, 2(4ª). 

 Vasconcellos, M. E. (2013). Pensamento Sistêmico (10ª ed.). PAPIRUS. 
 Viedma Martí, J., & Cabrita, M. (2012). Entrepreneurial Excellence in the 

Knowledge Economy.  
 

 

5 REFERÊNCIAS 
 

BOARDMAN, J.; SAUSER, B. Systemic Thinking. [S.l.]: Wiley, 2013. 

BURGIN, M. Theory of Knowledge. California: World Scientific, v. V, 2017. 

DALKIR, K. Knowledge Management in Theory and Practice. [S.l.]: Elsevier, 2005. 

DALKIR, K. Knowledge Management in Theory and Practice. 3ª. ed. London: MIT 
Press, 2017. 

DEHAAN, J. Kirk's fire investigation. New Jersey: Pearson, 2007. 

FILEMON, A. U. J. Introduction to Knowledge Management. [S.l.]: ASEAN Foundation, 
2008. 

KROGH, G. V.; ROOS, J.; KLEINE, D. (Eds.). Knowing in Firms. [S.l.]: Sage 
Publicações, 1998. 

MARTÍ, J. M. V.; CABRITA, D. R. Entrepreneurial Excellence in the Knowledge 
Economy. [S.l.]: Palgrave Macmillan, 2012. 

NATIONAL COMMISSION ON FIRE PREVENTION AND CONTROL. America Burning. 
Congress. Washington DC. 1973. 

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação do Conhecimento na Empresa. Tradução de Ana 
Beatriz Rodrigues e Priscilla Martins Celeste. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

PPGEGC. EGC, 2004. Disponivel em: <http://www.egc.ufsc.br>. Acesso em: 27 setembro 
2018. 

 



Segurança Contra Incêndio em Edificações - Recomendações 2018 2018159

 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADA À 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 
 

George Cajaty Barbosa Braga * 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Doutor em Física do Estado Sólido pela UnB (2001) com pós-doutoramento em 
Tecnologia de Combate a Incêndio pelo NIST/EUA (2009-2011); Cel QOBM/Compl. Chefe 
da Assessoria Técnico-Administrativa do Gabinete do Comando-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal; e-mail: george.braga@gmail.com. 

 
 
 
Resumo 
Este texto apresentada informações sobre modelos computacionais voltados para a 
segurança contra incêndio. Este assunto adquire ainda maior importância quando se 
pensa e se busca trabalhar com normas baseadas em desempenho. Mas a simulação 
computacional não se restringe apenas a aplicação para criação de projetos mais 
seguros, mas também pode ser utilizada para avaliação e melhoria de projetos existentes, 
avaliação de normas prescritivas ou mesmo para investigação de incêndios e 
conseqüente aplicação para melhoria das normas prescritivas existentes. Espera-se que 
seja possível para o leitor compreender a importância do uso dos modelos, das suas 
possíveis aplicações, mas que ele também possa compreender que todo modelo tem 
limitações e, tão importante quanto, existe a necessidade de validação. 
 
Abstract 
This text presents information on computational models focused on fire safety. This issue 
becomes even more important when thinking about and seeking to work with performance-
based standards. But computational simulation is not only restricted to the application of 
safer projects, but can also be used to evaluate and improve existing projects, to evaluate 
prescriptive standards or even to investigate fires and consequently to apply existing 
prescriptive standards. It is expected that it will be possible for the reader to understand 
the importance of using the models, their possible applications, but that he can also 
understand that every model has limitations and, as importantly, there is a need for 
validation. 
 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADA À
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

GEORGE CAJATY BARBOSA BRAGA
Computer simulation applied to fire safety
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1. INTRODUÇÃO 
 
Neste trabalho serão apresentadas informações sobre modelos computacionais voltados 
para a segurança contra incêndio. Este assunto adquire ainda maior importância quando 
se pensa e se busca trabalhar com normas baseadas em desempenho. Mas a simulação 
computacional não se restringe apenas a aplicação para criação de projetos mais 
seguros, mas também pode ser utilizada para avaliação e melhoria de projetos existentes, 
avaliação de normas prescritivas, ou mesmo para investigação de incêndios e 
conseqüente aplicação para melhoria das normas prescritivas existentes. 
 
Espera-se que seja possível para o leitor compreender a importância do uso dos modelos, 
das suas possíveis aplicações, mas que ele também possa compreender que todo 
modelo tem limitações e, tão importante quanto, existe a necessidade de validação. 
 
 
 
2. MODELAMENTO COMPUTACIONAL 
 
A simulação computacional sempre foi uma ferramenta de grande poder para o 
desenvolvimento do conhecimento nas diversas áreas, em especial em engenharia. E 
cada vez mais a simulação computacional de incêndio ou de abandono faz parte do 
processo de análise da segurança contra incêndio fundamentado em normas baseadas 
em desempenho.  
 
As normas baseadas em desempenho definem os objetivos, mas não falam o que deve 
ser feito para atingir estes objetivos. O responsável pelo projeto é que deverá se utilizar 
de uma abordagem reconhecida e bem estabelecida para atingir os objetivos. Mesmo que 
a simulação computacional não seja requerida para nestes casos, ela é uma importante 
ferramenta neste processo, na medida em que ela pode ajudar a garantir que as soluções 
propostas pelas normas baseadas em desempenho sejam factíveis e capazes de resolver 
os problemas em segurança contra incêndio de forma correta (TAVARES, 2009). 
 
No mundo ideal, o profissional de segurança contra incêndio deveria ser capaz de realizar 
um modelamento ou um especialista em modelamento deveria possuir conhecimento 
básicos da área de conhecimento contra incêndio, mas nem sempre isso é verdade. 
Desta forma, uma boa prática seria que o especialista em segurança contra incêndio 
trabalhe lado-a-lado como o especialista em modelamento, garantindo assim melhores 
resultados (TAVARES, 2009B). 
 
 
2.1. Modelamento do incêndio 
 
A ideia de se estudar numericamente a dinâmica de um incêndio vem desde os 
primórdios da invenção dos computadores. De fato, as equações fundamentais de 
conservação que governam a dinâmica dos fluidos, transferência de calor e combustão 
foram escritas a mais de um século. Mas, devido a complexidade do problema, só mais 
recentemente surgiram os modelos matemáticos de incêndio (BAUM, in: MCGRATTAN et 
al, 2017).  
 
Esta dificuldade surge de três problemas:  

 Existe um número grande de cenários possíveis de incêndio devido a sua natureza 
acidental 
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 O conhecimento da física e o poder computacional necessário para realizar todos 
os cálculos necessários para a maioria dos cenários são limitados. 

 
tal, fazendo com que nem sempre os dados necessários para caracterizar a 
degradação materiais sólidos que liberam o combustível na maioria das vezes não 
estão disponíveis. (BAUM, in: MCGRATTAN et al, 2017) 

 
Atualmente, existem três modos distintos para a simulação computacional de um 
incêndio. O primeiro que conseguir atingir certa maturidade, devido a sua simplicidade 
física e computacional, foi o modelo de duas camadas (zone model), vide figura 1. Ele é 
um modelo de incêndio que prevê as condições térmicas de um ambiente estrutural 
compartimentado dividindo ele em duas camadas: uma superior aquecida e outra inferior 
mais fria (Ver figura abaixo). A temperatura em cada uma das camadas é uniforme e a 
evolução desta no tempo é descrita por uma série de equações diferenciais ordinárias 
derivadas das leis fundamentais de conservação massa e energia. O transporte de calor e 
fumaça entre uma camada e outra é dada por correlações empíricas (JONES, 1983 e 
PEACOCK et al, 2017).  
 

 

Figura 1 - Modelo de duas camadas 

 
Fonte: FORNEY (2005). 
 
Um exemplo de programa que se utiliza deste modelo para modelar um incêndio é o 
CFAST do National Institute of Standards and Technology (NIST/EUA). A vantagem deste 
tipo de modelamento é a velocidade de cálculo e seus resultados confiáveis. Por outro 
lado, como o modelo está restrito a duas camadas, não existe muita margem para 
melhoria dos resultados. 
 
Com o aumento, nas últimas décadas, do poder computacional disponível a toda as 
pessoas, e ainda com uma maior maturidade da dinâmica de fluidos computacional 
(Computational fluid dynamics - CFD), levou-se ao desenvolvimento de modelos de 
campo voltados para os problemas da pesquisa em incêndio.  Este modelo tem permitido 
a descrição do incêndio para o caso de geometrias complexas, bem como incorporar uma 
vasta quantidade de fenômenos físicos (FUJII, 2005, e BAUM, in: MCGRATTAN e outros, 
2017).  
 
Neste modelo, o ambiente é dividido em diversas células (ver figura 2 abaixo), onde, 
dentro de cada uma delas, assume-se que propriedades como a velocidade dos gases, 
temperatura, etc. são consideradas uniformes, mudando apenas com o tempo. Maiores 
informações sobre o modelo matemático, em especial o utilizado pelo programa Fire 
Dynamics Simulator (FDS) do NIST, pode ser visto em MCGRATTAN e outros (2017). 

Zona aquecida 

superior 

Zona fria inferior 
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Figura 2 - Modelo de campo 

 
Fonte: FORNEY (2005). 
 
O FDS pode ser utilizado para modelar a grande maioria dos cenários de incêndio e 
prever quase qualquer quantidade que seja de interesse, mas a previsão pode não ser 
precisa devido às limitações na descrição da física do fogo e também devido a 
informações limitadas sobre os combustíveis, geometria entre outros ((MCGRATTAN, 
2017B). 
 
Com o modelamento computacional de incêndio é possível buscar estratégias que 
permita a melhoria da segurança contra incêndio por meio da avaliação da integridade 
estrutural, pois permite a análise da temperatura das paredes ou dos gases aquecidos, e 
da avaliação das condições de proteção da vida, como a análise da visibilidade no 
ambiente, bem como a temperatura, composição e diluição da fumaça (ver figura 3 
abaixo). 
 

Figura 3 - aplicação da simulação computacional 

 
Fonte: adaptado de CORSANEGO (2005)  
 
Apesar de existirem diversos modelos para simulação computacional de incêndio, vamos 
nos discutir mais o FDS, por ele ser gratuito e ter larga utilização pelo mundo. 
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2.2. Modelamento de abandono 
 
A modelamento de abandono, também conhecido como evacuação ou fuga, também vem 
tendo grande desenvolvimento nas últimas décadas. Apesar de matematicamente por 
vezes o modelo ser muito mais simples que o modelamento de incêndio, em especial 
quando tratamos de modelos de escoamento, diversos sistemas tentam modelar também 
a tomada de decisão das pessoas, bem como a interação entre elas.  
 
Uma das formas mais simples de cálculo, e que pode ser feito a mão, é baseado nas 
equações dadas pelo manual da Sociedade de Engenheiros de Proteção Contra Incêndio 
dos Estados Unidos/SFPE (GWYNNE e ROSENBAUM, 2008). Este cálculo assume que 
todos os ocupantes estão parados na frente da porta do ambiente em que eles se 
encontram no momento do início do abandono. Este modelo leva em consideração, 
basicamente, os pontos de constrição no percurso até a saída da edificação, como as 
portas e os pontos de confluência das rotas, bem como a densidade de pessoas no 
caminho, sendo basicamente um modelo de fluxo. 
 
Para conseguir atingir cálculos mais realísticos, ou soluções mais eficientes, cientistas e 
engenheiros vêm buscando modelos computacionais de abandono. Esses modelos 
podem ser de uma implementação computacional do modelo de cálculo da SFPE, até 
mesmo modelos com equações mais complexas ou mesmo modelos que permitam aos 
ocupantes possuírem capacidade de tomada de decisão. 
 
Para melhor compreender as abordagens e capacidades de diversos modelos 
computacionais de abandono, Gwynne e outros (1999) fizeram uma revisão de 22 
modelos existentes até 1988. Os autores colocaram os modelos de abandono existentes 
em duas categorias: aqueles que consideram apenas o movimento humano e aqueles 
que tentam juntar o movimento com o comportamento humano. Os modelos que se 
enquadram na primeira categoria concentram-se principalmente na capacidade de carga 
da estrutura e dos seus diversos componentes. Na segunda categoria, os modelos levam 
em consideração não apenas as características físicas do ambiente, mas tratam cada 
indivíduo como um agente ativo, levando em consideração comportamentos individuais, 
como preferência de rota de saída, tempo de reação, etc., bem como, dependendo do 
modelo, até mesmo os riscos associados ao incêndio.  
 
Eles mostram também que os modelos existentes procuram tratar o problema do 
abandono por meio de três abordagens diferentes: optimização, simulação e de análise 
de risco. Os modelos de optimização geralmente assumem que os ocupantes irão 
abandonar a edificação da maneira mais eficiente possível, tratando os ocupantes como 
um conjunto homogêneo e, portanto, não considerando comportamentos individuais. Os 
modelos de simulação buscam representar o comportamento e movimento observados no 
abandono, de forma a representar realisticamente os caminhos e decisões tomados. Os 
modelos de análise de risco vão mais além, buscando identificar os riscos existentes 
devido aos incêndios ou outros incidentes que estejam correlacionados com o abandono.  
 
De acordo Gwynne e outros (1999), para que um modelo de abandono possa atingir sua 
maior eficiência, ele deveria levar em consideração aspectos de configuração, de 
ambiente, de comportamento e de procedimento (ver figura 4 abaixo). As considerações 
de configuração são, geralmente, aquelas existentes nas normas de saídas de 
emergência e envolve o layout da edificação, número de saídas, largura das saídas, 
distância para as escadas, etc. No caso de ocorrência de um incêndio, aspectos sobre o 
ambiente, como toxicidade e irritabilidade da fumaça, calor, etc., deverão ser 
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consideradas. Os aspectos de procedimento incluem as ações dos brigadistas, nível de 
treinamento dos ocupantes para o abandono, etc. Para finalizar, e provavelmente o 
aspecto mais importante, deve-se levar em consideração a resposta comportamental dos 
ocupantes, tais como a resposta inicial dos ocupantes ao alarme de incêndio, velocidade 
de caminhada, interação entre grupos e família, etc. 
 

 

Figura 4 - Os quatro principais aspectos de interação a serem considerados em 
projeto ideal de abandono. 

 
Fonte: Adaptado de Gwynne e outros, 2002 
 
Uma evolução do trabalho realizado por Gwynne e outros publicado em 1999 foi realizado 
por KULIGOWSK e outros autores em 2010. Eles fizeram uma revisão atualizada de dos 
modelos de abandono, desta vez em um total de 26. Neste trabalho os autores procuram 
compilar informações que permitam aos usuários, e potenciais usuários, a encontrar o 
modelo mais apropriado ao seu projeto. Foram revisados os seguintes modelos: 
 
Modelos disponíveis ao público:  

 EVACNET4,  Pathfinder 2009 
 WAYOUT  SimWalk 
 STEPS  PEDFLOW 
 PedGo  buildingEXODUS 
 PEDROUTE  Legion 
 Simulex  SpaceSensor 
 GridFlow  Evacuation Planning Tool (EPT) 
 ASERI  MassMotion 
 FDS+Evac   

 
Modelos disponíveis de forma como consultoria:  

 PathFinder  CRISP 
 Myriad II  EGRESS 
 ALLSAFE  SGEM 

 

Comportamental 

Configuracional 

Procedural Ambiental 
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Modelos ainda não disponíveis: 
 EXIT89  EvacuatioNZ 
 MASSEgress  

 
 
Seguindo o procedimento utilizando nas revisões de modelos anteriores, KULIGOWSK e 
outros (2010) classificaram os modelos em uma categoria primária chamada método de 
modelamento. São três tipos: modelo comportamental, modelo de movimento e modelo 
comportamental parcial. O modelo comportamental leva em consideração ações 
desenvolvidas pelos ocupantes e pode incluir tomadas de decisões devido a condições da 
edificação ou mesmo  capacidade de análise de risco. O modelo comportamental parcial 
primariamente calcula o movimento dos ocupantes, mas começa a simular 
comportamentos, como distribuição de tempos de pré-abandono, características únicas 
dos ocupantes, entre outros, mas não simula tomada de decisão ou ações 
comportamentais explicitamente.  
 
A título de exemplo, modelos como o FDS+EVAC, Pathfinder e Simulex são modelos 
comportamentais parciais, e o building EXODUS é um modelo comportamental. 
 
 
 
3. VALIDAÇÃO  
 
Um fator importante em qualquer modelo computacional é a sua validação, ou seja, quão 
precisamente o modelo representa situações do mundo real. Tipicamente validar envolve 
comparar os resultados do modelo com medidas experimentais. É de se esperar que um 
raramente um modelo possa ser simulado em todas as condições possíveis. Entretanto, a 
confiança nos modelos cresce na medida em que as relações existentes dentro deles 
sejam baseadas em teorias científicas bem aceitas e suportadas por evidências 
experimentais (DENNO e outros, 2002 e HEES, 2013).  
 
Um modelo bem calibrado deverá ser capaz de simular, dentro de uma margem de erro, 
dados de evolução temporal de um incêndio experimental ou mesmo do abandono de 
uma edificação quando da ocorrência de um sinistro.  
 
 
3.1. Modelamento de incêndio 
 
 O modelamento de incêndio baseado no FDS (Fire Dynamics Simulator) é largamente 
utilizado no mundo, tanto para problemas voltados para a engenharia de segurança 
contra incêndio, quanto para realização de pesquisas e investigações de incêndio, em 
especial por ser um programa gratuito e de grande aplicação em diversas áreas.  
 
Por conta disso, existem diversos artigos comparando os resultados das simulações com 
o de testes e ensaios reais. Uma boa coletânea desses resultados pode ser encontrado 
no guia Fire Dynamics Simulator Technical Reference Guide Volume 3: Validation 
(MCGRATTAN, 2017B). Este guia é uma coleção de resultados calculados.  
 
Uma forma de se verificar se o FDS pode ser considerado para uma determinada 
aplicação é utilizar o Guia de validação da seguinte forma (MCGRATTAN, 2017B): 

a. Pesquisar no capítulo 2 para aprender um pouco dos esforços desprendidos por 
outras pessoas no intuito de validar o modelo para aplicações similares. 
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b.  Identificar no capítulo 3 o conjunto de dados experimentais apropriados para a sua 
aplicação. 

c. Procurar no índice para encontrar comparações de simulações de FDS com 
experimentos importantes. 

d. Determinar a precisão do modelo para uma quantidade de interesse listada na 
tabela 16.1 do Guia. 

 
Exemplo de validação de uma simulação do FDS pode ser visto na figura abaixo. Nela é 
possível verificar a imagem da simulação de um fogo com pico de taxa de liberação de 
calor de 3 MW em um compartimento de 6,9 m, por 3,6 m, por 3,6 m e 1 hora de queima, 
em comparação com o experimento real. Além disso, é possível verificar os dados de 
temperatura em diferentes pontos tanto do experimento, quanto da simulação. 
 
 

Figura 5 - Validação do FDS 

 

 
Fonte: FORNEY (2005). 
 
Outro exemplo, obtido do guia técnico do FDS (MCGRATTAN, 2017B) é dos testes de 
incêndio realizado no túnel Arup, localizado na Espanha. Este túnel possuía 
aproximadamente 6,5 m de altura, por 8 m de largura e 300 m de comprimento. Foram 
realizados, por Gabriele Vigne e Jimmy Jönsson, 5 experimentos colocado fogo em um 
vasilhame de aço de 1 m por 2 m cheias de heptano e água. O Pico da taxa de liberação 
de calor ficou foi de aproximadamente 5,3 MW. A temperatura foi medida próxima ao teto 
a 2, 4, 6, e 8 m de distância do fogo ao longo da linha central do túnel. 
 
Os resultados obtidos podem ser vistos na figura 6 a seguir, mostrando uma boa precisão 
entre os resultados experimentais e o do modelo utilizando o FDS. 
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Figura 6 - Experimento no túnel Arup, temperatura da camada gasosa próximo ao 
teto 

 
Fonte: MCGRATTAN (2017B). 
 
Outro exemplo de teste que pode mostrar a semelhança da situação real com o a 
simulação computacional pode ser visto na dissertação de mestrado do Eduardo E,C 
Rodrigues. Nela é possível verificar diversos ensaios de incêndio em um prédio de dois 
pavimentos em escala reduzida e a influência dos elementos de compartimentação 
vertical (projeção horizontal sobre a janela) e do tamanho e formato das janelas. Além dos 
testes reais escala reduzida, foram realizadas simulações computacionais do incêndio 
utilizando o FDS (ver figura 7 abaixo). 
 

Figura 7 - Ensaio em escala reduzida e simulação computacional de incêndio para 
risco baixo com abertura estreita sem projeção horizonta sobre a janela 

  
Fonte: RODRIGUES (2009). 
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Os resultados de temperatura para este caso tiveram boa concordância entre o ensaio em 
tamanho reduzido e a simulação computacional. 

 
 Fonte: RODRIGUES (2009). 
 
Alguns outros experimentos de Rodrigues (2009) não apresentaram concordância tão boa 
entre os resultados experimentais e de simulação computacional. 
 
Desta forma, é importante salientar que, ao trabalhar com simulação computacional, o 
usuário venha a buscar ensaios que possam validar o tipo de simulação que ele queira 
fazer. Além disso, é de extrema importância que ele conheça os limites do modelo 
utilizado, bem como tenha bom conhecimento de comportamento do fogo, possuindo 
assim conhecimento técnico-científico suficiente para poder criticar os resultados obtidos. 
 
 
3.2. Modelamento de abandono 
 
O processo de validação dos modelos de abandono, assim como de simulação de 
incêndio, também sofre da falta de dados adequados para fins de validação. A dificuldade 
para obter esses dados decorre do fato que o desempenho do abandono depende de 
diversos fatores, tais como (Gwynne e outros, 1999): 

 Natureza física do lugar: tamanho, número de ambientes, número de tamanho das 
saídas, etc. 

 Função do lugar: hospital, escola, escritório, etc. 
 Natureza da população: distribuição de idade e gênero, familiaridade com o local, 

relações familiares, etc. 
 Natureza do ambiente: dia/noite, sinalização, fumaça, calor, gases tóxicos ou 

irritantes, etc. 
 
Os fatores acima mencionados, aliada à variabilidade do comportamento humano, 
acabam por tornar a repetibilidade de um experimento para validação de um modelo de 
abandono um problema. 
 
Por conta disso, existem outras formas de validar um modelo de simulação de abandono 
além de apenas experimentos. KULIGOWSK e outros (2010) categorizaram os modelos 
estudos por eles de acordo com os seguintes métodos de validação: validação em 
relação aos requisitos da norma (C), validação em relação a simulados de abando ou 
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outros experimentos de movimentação de pessoas (FD), validação em relação a literatura 
ou experimentos anteriores de abandono (PE), validação em relação a outros modelos 
(OM), ou validação feita por outras pessoas, pessoas diferentes dos desenvolvedores do 
modelo (3P).  
 
A título de exemplo, os programas de simulação de abandono citados anteriormente 
quanto ao tipo de modelo possuem os seguintes processos de validação: 

 buildingEXODUS: FD, PE, OM, 3P. 
 FDS+EVAC: FD, PE, OM. 
 Pathfinder 2009: C, FD, PE, OM. 
 Simulex: FD, PE, 3P. 

 
Para maiores informações e referências sobre o processo de validação dos modelos 
apresentados, ver KULIGOWSK e outros (2010). 
 
 
 
4. POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 
 
Como visto até agora, existem diversos modelos de simulação computacional de incêndio 
e de abandono. Esses modelos podem ser utilizados de diversas formas na área de 
segurança contra incêndio, como apresentado na figura abaixo. 
 

 
 
 
A avaliação de projetos com a utilização de simulação computacional adquire uma grande 
importância na medida em que as normas estão deixando de serem meramente 
prescritivas, para serem baseadas em desempenho. Além disso, a utilização da 
simulação computacional permite que sejam avaliadas diversas possibilidades ainda em 
fase de projeto, possibilitando mudanças no projeto e avaliação de diferentes soluções 
muito antes da construção da edificação ser iniciada. Existem vário exemplos de 
utilização da simulação computacional, como o trabalho de CHEN e outros (2013) 
aplicando a simulação computacional em projetos de túneis. Outro exemplo deste tipo de 
aplicação é o trabalho desenvolvido por Silva, A. L, (2014) ao estudar o abandono de um 
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projeto de uma edificação alto buscar melhorias nele por meio da simulação 
computacional. 
 
Dentre a área de avaliação das normas prescritivas, a simulação computacional pode ser 
utilizada para testar ou mesmo avaliar se os padrões normativos são eficientes, desde 
que o modelo esteja bem validado. Exemplo disso pode ser visto no trabalho apresentado 
por Rodrigues (2009), com avaliação da compartimentação vertical, (ver figura 7 acima). 
No trabalho de Campos e Braga (2011), onde foi utilizado o FDS+EVAC para validação 
de requisitos normativos de saídas de emergência e comparação com parâmetros de 
desempenho. Por meio da simulação computacional de incêndio e de abandono de um 
prédio alto do tipo escritório foi possível avaliar o tempo total de abandono e comparar 
com os tempos prescritos na NBR9077, incluindo também parâmetros de visibilidade e da 
toxicidade da fumaça. 
 
A simulação computacional também permite ser utilizada para verificar melhorias em uma 
edificação existente. Ao simular o comportamento do fogo ou de abandono das pessoas 
em uma edificação, é possível analisar os riscos apresentados e, por meio da engenharia 
de segurança contra incêndio, propor soluções que permitam minimizar os riscos. Por 
exemplo, utilizando a simulação em uma edificação de estacionamento, é possível testar 
sistemas de ventilação que permitirão a retirada da fumaça de forma a tornar o ambiente 
mais seguro. No caso da simulação computacional de abandono para um prédio de 
escritório já existente, é possível verificar pontos de estrangulamento ou retenção no 
caminho das pessoas e, a partir daí, mudar procedimentos ou mesmo alterar a rota de 
fuga prevista para determinados grupos de pessoas, distribuindo melhor as pessoas e 
fazendo com que o abandono seja mais eficiente (WONG, 2017). 
 
Em relação a investigação pós-incêndio, a simulação computacional também se mostra 
uma ferramenta excepcional, pois permite que seja recriadas as condições que 
possivelmente existiam durante o sinistro (BRAGA e LANDIM, 2010), permitindo testar 
hipóteses e buscar definir com mais propriedade a causa e dinâmica de um incêndio. 
Outro exemplo que cabe mencionar é a avaliação do incêndio ocorrido no Shopping Total 
em Porto Alegre, permitindo analisar a dinâmica do incêndio e verificar os efeitos dele na 
estrutura da edificação (SILVA FILHO e outros, 2011). 
 
Ainda na linha da investigação pós-incêndio, é possível analisar a ocorrência e testar 
alterações nas condições existentes dos sistemas de proteção passiva ou ativa de forma 
a verificar o impacto dessas mudanças para a dinâmica do incêndio ou do processo de 
abandono de uma edificação, como a investigação técnica feita pelo National Institute of 
Standards and Technology (NIST) do incêndio ocorrido na Station Night Club, nos EUA, 
que ocasionou a morte de 100 pessoas. Foi possível, com a utilização da simulação 
computacional, testar a situação real da edificação, sem chuveiro automático, e depois 
incluir o chuveiro automático para verificar como seria afetado o comportamento do fogo 
(GROSSHANDLER e outros, 2005). Outro exemplo foi o estudo dos guardas corpo 
existentes na Boate Kiss durante o incêndio ocorrido em 2013, causando a morte de 242 
pessoas. Utilizando a simulação computacional de abandono foi possível verificar a 
influência do guarda corpo e como seria modificado o abandono se ele não existisse 
durante este sinistro (HENNEMANN e outros, 2017).  
Todos esses exemplos, mesmo sendo uma pequena quantidade do que existe no mundo, 
consegue demonstrar a importância que a simulação computacional de incêndio e de 
abandono possui para a área de segurança contra incêndio. 
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5. CONCLUSÕES 
 
A simulação computacional de incêndio e abandono pode ser uma ferramenta 
excepcional para todas as área de segurança contra incêndio, trazendo excelente 
resultados tanto para a fase de projeto, quanto para avaliação das normas ou mesmo de 
edificações existentes, bem como para a investigação de incêndios. Mas, para que ela 
seja aplicada de forma correta, é necessário que o profissional que for utilizar a simulação 
computacional tenha um bom conhecimento dos recursos e das limitações dos modelos 
existentes, bem como das normas de segurança contra incêndio e de comportamento do 
fogo. Só assim será possível garantir a segurança necessária ao utilizar um modelo de 
simulação computacional.  
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Resumo 

A perceptível evolução tecnológica apresentada pela humanidade vem transformando a maneira como as 
pessoas interagem. Com essas transformações, as novas maneiras agilizaram a captação do conhecimen-
to, promoveram o melhor aproveitamento do tempo e a redução de desperdícios, nivelaram as formas de 
gestão das empresas, entre outras inúmeras conquistas que aumentam o poder de realização da capacida-
de humana. Manter-se atualizado ao estado da arte do conhecimento tecnológico não é tarefa fácil.  

A busca por informações que possibilitam a ampliação do intelecto dos profissionais que atuam nos diversos 
mercados de bens e serviços deve ser incentivada e deve ser foco da própria atuação desses profissionais 
para provocar mudanças de comportamento que geram maior rentabilidade, melhor aproveitamento do tem-
po e maiores níveis de segurança. 

Em suas mais variadas formas de atuação, os profissionais que empenham seus esforços para propiciar a 
segurança contra incêndio devem estar atentos às evoluções tecnológicas e devem saber discernir o que, 
na prática, serve ou não serve para solucionar seus desafios. 

Evidenciar a necessidade de que o profissional de SCI esteja preparado para encontrar soluções e ampliar 
sua forma de atuação considerando as novas tecnologias é o foco deste artigo. 

smart cities) estão sendo preparadas e vem surgindo em velocidade de implantação 
espantosa. Estar apto para contribuir com esse novo olhar aos aspectos tecnológicos para proporcionar a 
melhor forma de segurança é uma provocação que deve ser constante para que, muito além de promover a 
proteção de bens e de investimentos, deva servir para a proteção de vidas e do meio ambiente. 

Palavras-chave: segurança contra incêndios, cidades inteligentes, inovação tecnológica, sistema de 
gestão, modelagem de projetos.  

Abstract 

The noticeable technological evolution presented by mankind has been transforming the way people that 
interacts. With these transformations, it accelerated the capture of knowledge, promoted the best use of time 
and the reduction of waste, leveled the forms of management of the companies, among other innumerable 
achievements that increase the power of human capacity. Keeping up to date with the state of the art of 
technological knowledge is not an easy task. 

The search for information that allows the expansion of the intellect of professionals that work in the various 
markets of goods and services should be encouraged and should be the focus of the professionals' own 
actions to provoke behavior changes that generate greater profitability, better use of time and higher levels of 
security. 

In its most varied forms of action, professionals who commit their efforts to provide fire safety must be aware 
of technological developments and must be able to discern what, in practice, serves or does not serve to 
solve their challenges. 

NOVAS TECNOLOGIAS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA SCI – INSTIGAÇÃO
AO PENSAMENTO DA SEGURANÇA COM ATENÇÃO ÀS INOVAÇÕES

TECNOLÓGICAS
JOSÉ LUÍS SALOMÃO
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To demonstrate the need for the SCI professional to be prepared to find solutions and to expand their way of 
acting considering the new technologies is the focus of this work. 

"Smart cities" are being prepared and coming up at astonishing speed. Being able to contribute with this new 
look to the technological aspects to provide the best form of security is a provocation that must be constant 
so that, in addition to promoting the protection of goods and investments, it should serve for the protection of 
lives and the environment. 

Keywords: fire safety, smart cities, technological innovation, management system, project modeling. 

 

1. Novas tecnologias 
O conhecimento, a cada dia, vem sendo a busca para distinguir os que apenas que-

rem fazer daqueles que realmente fazem as coisas acontecerem de maneira plena e efi-
caz. Dados e informações estão amplamente disponíveis ao alcance de quase todas as 
pessoas. Hoje, existem ferramentas tecnologicamente avançadas que evidenciam o quan-
to a humanidade caminhou em direção às melhores possibilidades de ir além do que o 
passado mostrou. 

A perceptível evolução tecnológica apresentada pela humanidade tem transformado 
a maneira como as pessoas interagem. Também agilizou a captação das informações, 
promoveu o melhor aproveitamento do tempo e a redução de desperdícios. Essa evolu-
ção tem nivelado as formas de gestão das empresas entre outras inúmeras conquistas 
que aumentaram o poder da capacidade humana. 

Falar ao telefone, ver televisão, efetuar negócios, conduzir as finanças, controlar 

dia a dia. Manter-se atualizado ao estado da arte do conhecimento tecnológico não é tare-
fa fácil. As formas e maneiras de efetuar muitas das coisas que se faziam há pouco tempo 
estão cada vez mais distintas; algumas destas formas estão mais simples, outras nem 
tanto. Muitas destas novidades parecem estar tão longe da realidade que se assemelham 
à mera ficção e, portanto, têm a tendência de serem encaradas co

presentes no nosso cotidiano. E muitos profissionais nem se dão conta de que isso está 
ocorrendo.  

A busca por informações que possibilitam a ampliação do intelecto para que se pos-
sa realmente provocar melhorias aos profissionais que atuam nos diversos mercados de 
bens e serviços deve ser incentivada e deve ser foco da própria atuação desses profissio-
nais. 

Embora haja muitos dados e informações sobre os vários aspectos da evolução, é 
muito difícil manter o foco naquilo que realmente faz a diferença e provoca mudanças de 
comportamento que geram melhor aproveitamento do tempo, maiores níveis de seguran-
ça e maior rentabilidade. 

A maneira como as organizações privadas e públicas executam suas atividades tem 
grande influência no seu sucesso e de seus empreendimentos. As novas tecnologias te-
rão cada vez mais de serem aprendidas e utilizadas. As cidades e seus edifícios e cons-
truções serão conectados e interligados tecnologicamente de forma a compartilharem en-
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tre si inúmeros dados e informações. Preparar-se para isso exige empenho e dedicação, 
e isso acontecerá, certamente, muito mais rapidamente se tudo for organizado e estrutu-
rado em um sistema de gestão. 

2. Sistema de gestão e estratégias 
Um sistema de gestão é uma estrutura utilizada para gerenciar e continuamente me-

lhorar as políticas, procedimentos e processos de uma organização, seja ela uma família, 
uma empresa, uma cidade, ou até mesmo um país. Isso será mais robusto se a estrutura 
considerar todas as atividades desenvolvidas na organização e possibilitar sua difusão 
para todos os seus integrantes, de maneira a proporcionar o conhecimento dos seus limi-
tes, do seu potencial e também das suas capacidades e incapacidades. Um sistema de 
gestão bem dimensionado auxilia os membros da organização a conhecerem e a enten-
derem os processos que estão definidos, e também a direcionar suas metas através de 
uma série de estratégias. 

Ao implementar um sistema de gestão eficiente, podem ser citados alguns benefí-
cios entre muitos outros que são verificados: 

- Melhoria no gerenciamento dos riscos; 
- Melhoria da eficiência e da eficácia operacional e administrativa; 
- Melhoria da satisfação dos clientes; 
- Proteção da imagem da organização; 
- Consecução de melhorias contínuas; 
- Promoção da inovação; 
- Remoção de barreiras e paradigmas; 
- Promoção de regras claras para todos os que interagem com o sistema de gestão, 

possibilitando legado e continuidade das atividades. 
Assim, é possível perceber que uma política organizacional é necessária. Ela se a-

presenta como um conjunto de fatores que organiza e desenvolve o poder em benefício 
da organização, e que também deve promover o benefício das pessoas que residem ou 
frequentam áreas em determinada sociedade. 

A arte de preparar e aplicar este poder para conquistar e preservar os objetivos fixa-
dos pela política é chamada de estratégia. O Manual de Campanha do Exército Brasileiro1 
apresenta, de maneira clara e objetiva, esse conceito de origem militar e que pode ser 
amplamente utilizado.  A estratégia deve focar o pensamento para superar os óbices (que 
se classificam em fatores adversos e antagonismos) de toda ordem. Os fatores adversos 
são aqueles que dificultam o desenvolvimento da estratégia. Os antagonismos, por sua 
vez, são aqueles que impedem ou tentam impedir que a estratégia se desenvolva. A luta 
contra os óbices exige ações de desenvolvimento e ações de fortalecimento da organiza-
ção. 

Muitas vezes, os óbices acabam por gerar um choque de interesses, e estes por sua 
vez, podem gerar conflitos. Os conflitos podem surgir de diversas causas como insatisfa-
ções, anseios, exclusões, aspirações, contestações, crises etc. Isso pode acontecer em 
                                                     
1 O Manual de Campanha do Exército Brasileiro apresenta o conceito de Estratégia, e foi produzido pelo 
Estado Maior do Exército 
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empresas, em comércios, em ambientes das organizações públicas, ou em qualquer 
agrupamento humano. 

Um sistema de gestão alinhado à política organizacional, promove o pensamento 
sistêmico dos membros da organização, possibilitando maiores chances e tendências de 
que os desafios sejam vistos como oportunidades, de que os problemas sejam mais fa-
cilmente identificados e sanados, de que os óbices sejam mais rapidamente percebidos e 
combatidos. 

Os profissionais que empenham seus esforços para propiciar a segurança contra in-
cêndio, em suas mais variadas formas de atuação, seja qual for a organização a que per-
tençam, pública ou privada, devem estar atentos às evoluções tecnológicas relevantes e 
devem saber discernir o que, na prática, serve ou não serve para solucionar seus desafi-
os. Traçar as estratégias para buscar vencer os fatores adversos é empenhar-se no pla-
nejamento e na execução com os melhores métodos, sistemas, processos para seguir 
rumo à sua finalidade. 

ão sendo preparadas e vêm surgindo em ve-
a-

-
formação de estratégias que inclua novos aspectos tecnológicos para proporcionar a me-
lhor forma de segurança é uma provocação que deve ser constante para que, muito além 
de promover a proteção de bens e de investimentos, deva servir para a proteção de vidas 
e do meio ambiente. 

3. Pensamento sistêmico 
O pensamento sistêmico tem forte influência na estrutura da gestão. A Teoria Geral 

dos Sistemas2, aplicada à administração, mostrou que o pensamento sistêmico represen-
ta a visão do conjunto das partes da organização e o entendimento das inter-relações 
destas partes. Pensar dessa maneira significa compreender (ter completa noção) que o 
impacto em qualquer uma de suas partes pode gerar alterações substanciais no todo, in-
fluenciando também nos resultados pretendidos. Isso também pode ser associado à visão 
holística, ou seja, a forma global de se perceber a realidade. 

O pensamento sistêmico ao atuar sobre a organização deve apresentar uma ima-
gem fiel da estrutura de atuação e das relações coordenadas e sincronizadas que devem 
ocorrer. Deve ser compreensível a todos, com textos e figuras diretas e claras, precisas e 
concisas, sem redundâncias e prolixidades. A imagem passada deve evidenciar o âmago 
da estrutura e suas dimensões de maneira fácil, concreta, duradoura, de fácil memoriza-
ção e completamente inter-relacionável. Mostrar a inter-relação talvez seja o maior desa-
fio da descrição de um sistema de gestão porque demanda-se conhecê-la muito bem. 

Dessa maneira, torna- o-

                                                     
2 No artigo Teoria Geral dos Sistemas: Diferencial organizacional que viabiliza o pleno entendimento da 

individual, ao se relacionar e elencar interligação e interdependência, forma um conjunto maior, cuja totali-
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corpo, da estrutura de uma organização e suas atribuições organizadas e sistematizadas, 
 a organização funciona e como as relações entre as 

diversas partes da estrutura ocorrem em sua coordenação sincronizada, como numa 
composição de engrenagens ou numa partitura musical onde é declarada cada uma das 
ações em função do tempo e do espaço onde a composição é tocada; nessa ocasião, es-
tas ações e relações devem ser vistas como processos. Por sua vez, o planejamento es-
tratégico, de maneira complementar, e não menos importante, fornece a ideia visionária 
de como a organização pode se estruturar para melhorar suas formas de atuar, inovar,  
garantir-se, ou até mesmo, do que alcançar ou qual caminho seguir. 

Perceber o ambiente para estruturar o Sistema de Gestão é um dos desafios que 
devem ser enfrentados. Numa análise geral, nos dias atuais, é possível perceber que as 
melhores formas de gestão estruturam suas partes em frações completas que comparti-
lham a mesma visão organizacional e que se alinham entre si. Para tanto, é premente que 

 (busca das me-
lhores práticas) e trabalhos em equipe que estejam de acordo com os mais elevados prin-
cípios de qualidade e preocupação com o meio ambiente. A definição dos tipos de produ-
tos e serviços que a organização irá desempenhar se torna imprescindível para garantir-
se o que se pode, por inferência do autor deste artigo, denominar de doutrina: resposta 
rápida aos desafios com a presença da capacidade de solução dos problemas, atendi-
mento aos aspectos legais do estado de direito constituído, qualidade (atendimento às 
normas e segurança geral), e integração (inter-relacionamento com harmonia presente 
nas diversas áreas da organização e delas com a sociedade). Nesse contexto, a atuação 
do gestor representa a importância da reflexão dos conteúdos e variáveis que influencia-
rão nos processos decisórios que estarão em sua mente. Em outras palavras, o gestor 
deve valer-se de uma estrutura que lhe garanta que, senão todas, a maioria das informa-
ções relevantes e necessárias para a decisão chegue até quem vai decidir. 

 

Figura 1: Aspectos doutrinários de um sistema de gestão  

Fonte: o autor 

Assim, para possibilitar a visão do todo, as partes do sistema de gestão, interdepen-
dentes, conceitualmente devem proporcionar aos membros da organização: 
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- o conhecimento das diretrizes gerenciais e executivas de sua respectiva área de 
gestão; 

- a categorização da gestão (subdivisão da área de gestão em dimensões que a-
brangem os conceitos, procedimentos e processos essenciais da organização); 

- o conhecimento da base legal ou normativa para o desenvolvimento e aplicabilida-
de de cada dimensão e de cada processo nela definida; 

- a difusão de como são implementados todos os procedimentos e processos ineren-
tes à conclusão de cada uma de suas atividades; 

- a formalização de sistemas de controle, supervisão e coordenação capazes de for-
necer subsídios para a atualização futura de cada dimensão da gestão (governança); 

- a promoção da atualização constante das dimensões em cada área de gestão. 

Isso significa que a equipe formada para atingir os objetivos gerais de uma empresa 
ou organização devem apoiar-se em um sistema que garanta aos seus integrantes obter 
informações que conduzam ao melhor caminho. Afastar-se do sistema de gestão, signifi-
cará perda de mercado. Conclui-se que novos caminhos estão sendo trilhados e o avanço 
tecnológico tende a garantir aos profissionais atualizados melhores condições de aprovei-
tamento das oportunidades de negócios, e aos órgãos públicos, novas formas de obten-
ção de informações para possibilitar melhorar seus serviços. 

4. Pessoas, processos e tecnologia  o âmago do sistema de gestão 
Ao estudar a gestão, é possível perceber que alguns autores resumem seu foco em 

três grandes áreas: as pessoas envolvidas, a organização do processo de desenvolvi-
mento e a tecnologia utilizada. 

 

Figura 2: O âmago de um sistema de gestão  
Fonte: o autor 

 

Consideram-
bens ou serviços propostos pela organização). As pessoas entram na organização, a-
prendem, ensinam, recebem seus salários, gozam suas folgas, cumprem seus horários de 
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trabalho, ausentam-se por várias situações, são movimentadas de áreas etc. E, em um 
determinado momento, deixam a organização. As pessoas são geridas e há processos 
defini  

Os processos, resumidamente, são as formas de desempenho de  determinadas ati-
vidades.  

A tecnologia, por sua vez, pode ser entendida como a união de aspectos materiais e 
de conhecimento, que são utilizados em determinados processos em determinadas épo-
cas. Para fixar essa ideia, tem-se, por exemplo, a tecnologia utilizada na comunicação à 
distância, como o uso do telefone: há trinta ou quarenta anos, o processo de efetivação 
dessa forma de comunicação ocorria quando o material telefone era retirado da base e 

s-
sa tecnologia, para que o processo da comunicação ocorresse, o material era o telefone e 
o conhecimento para o usuário era saber que o fone deveria ser retirado de sua base, o 

a pessoa, do outro lado da linha, atendesse o chamado. Por sua vez, hoje, a grande mai-
oria das pessoas util o-

e-
lação à época descrita anteriormente, mudou. Também havia mudado o conhecimento 
daquela época em relação aos anos passados em que havia a função da telefonista que 
fazia as conexões manualmente em uma mesa comutadora. Embora os materiais (telefo-
nes) tenham a mesma finalidade e até nomes semelhantes, para que ocorra o processo 
de comunicação, o conhecimento desse processo é agora diferente. A não atualização do 
conhecimento pode impedir ou dificultar a comunicação. Nota-se, nitidamente, que pes-
soas nascidas antes do surgimento dessa nova tecnologia para a comunicação (novo ma-
terial e novo conhecimento) e que não buscaram o conhecimento ou não foram apresen-
tadas a ele, têm, inicialmente, relativa dificuldade para utilizar estes dispositivos na inten-
ção de conversar com outras pessoas. Por sua vez, pessoas com praticamente pouquís-
sima idade, conseguem aproveitar muito além da comunicação verbal nestes novos mate-
riais que hoje existem.  

O importante, nesse exemplo, é perceber que novos materiais e novos conhecimen-
tos estão sendo propostos a cada dia. Todos os ambientes estão sendo inundados de 
novas alternativas de como fazer as coisas. Alguns deles são realmente inovadores e ou-
tros nem tanto. Alguns vingam, enquanto outros não. A busca por possibilidades sólidas, 
abrangentes, que, de forma determinante, solucionem adequadamente os problemas e 
desafios das organizações deve ser o foco dos profissionais. 
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Figura 3: Componentes de um sistema de gestão baseado em processos 

Fonte: o autor 

 

Assim, na visão do autor deste artigo, para descrever a tecnologia (materiais + co-
i-

ó-
n-

rial, intangível; constitui a sabedori-
a, a expertise, as experiências, as formas de relação entre a organização e as pessoas e, 
também, entre a organização e outras organizações; são as instruções, o saber, as no-
ções escritas ou não, ou seja, tudo o que deve constar da consciência das pessoas para 
que consigam, de posse dos materiais adequados, os requisitos necessários para o de-
senvolvimento da produção dos bens ou serviços que se propõem. 

Para obter o conhecimento, deve-se buscar os dados e informações disponíveis, ou 
até mesmo, inferi-los (deduzir por meio do raciocínio) e formar um juízo de valor que o 
transforme em utilidade. Nas organizações, é imprescindível que os dados e informações 
coletados sejam armazenados em um repositório para que algum processo de análise 
seja realizado; a partir daí, a formação do conhecimento relevante deve ser concretizada 
e depositada em algum meio para sua potencial utilização. Após esse passo, o processo 
de difusão do conhecimento às pessoas determinadas deve ser realizado. A não realiza-
ção de algum destes passos pode comprometer a atividade da organização. Por exemplo, 

sem as prudentes análises e testes na organização que a usará, pode comprometer a 
cadeia produtiva por não aderência aos materiais utilizados ou não aderência a outros 
processos próprios. 

Para integrar os elementos ora apresentados numa visão tridimensional, uma cama-
da entre a produção e os três componentes da gestão, foi acrescentada e  denominada 
governança. Por meio desta camada, todos os processos são explorados, verificados, 
medidos e atualizados. Nessa camada, faz-se o equilíbrio da produção levando-se em 
consideração os componentes disponíveis (pessoas, materiais e conhecimento), e, de 
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modo inverso, faz-se a adequação das pessoas, materiais e conhecimento em relação à 
produção desejada.  

Nessa visão, proposta pelo autor deste artigo, todos os elementos devem ser descri-
tos por processos, ou seja, os processos aparecerão no mapeamento e descrição  de ca-
da um dos itens que compõem o todo, por exemplo, na descrição do processo de contra-
tação das pessoas, ou no processo de estocagem de materiais de construção, ou no pro-
cesso de atualização de conhecimento técnico específico, entre muitos outros. 

 

Figura 4: Elementos essenciais de um sistema de gestão baseado em processos 

Fonte: o autor 

 

 

Figura 5: Visão 3D dos elementos do sistema de gestão baseado em processos 

Fonte: o autor 

5. Inovações disruptivas 
Podem surgir inovações denominadas disruptivas3. São, normalmente, soluções ób-

vias, sensatas, diferentes, rápidas, e que mostram ter adesão em velocidade exponencial. 

                                                     
3  Conceito criado pelo Prof. Clayton M. Christensen, difundido em sua obra em 1997. 
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No campo tecnológico, muitas vezes são chamadas de inteligência artificial e nele predo-
minam os avanços de softwares ou hardwares. 

A atenção dos profissionais aos aspectos das inovações deve ser redobrada, pois 
para quem está profundamente mergulhado tecnicamente nas atividades do mercado po-
de haver dificuldade de imaginar soluções estando dentro dele. É necessária uma per-
cepção transversal, ou seja, ter a visão de outras áreas de gestão para perceber-se a mo-
rosidade, os entraves, as obviedades negativas do negócio em si e atacá-las de outra 
forma, mais coerente.  

Eis exemplos sobre algumas atividades que, de forma disruptiva, apresentaram-se 
às pessoas nos últimos tempos: UBER (transporte), Airbnb (hospedagem e locação), 
WhatsApp (comunicação assíncrona e também síncrona), Netflix (filmes), entre outras 
diversas. 

Também como exemplo, de acordo com o Manual de Oslo4, as inovações podem es-
tar relacionadas a um produto, serviço, processos, métodos de marketing, ou métodos 
organizacionais. O mais importante é tentar discernir se realmente se trata de inovação ou 
se trata de uma mera melhoria (mudança ou incremento). Uma inovação radical pode cri-
ar um novo mercado e extinguir o anterior. 

Percebe-se, atualmente, que a quantidade (volume) de informação disponível se a-
presenta em crescimento exponencial devido à aceleração tecnológica. A abundância de 
informações parece despertar rapidamente as capacidades de inovação. Há uma verda-
deira aceleração para a mudança. No mesmo prisma, é possível dizer que novas fórmulas 
exigem criatividade. Essas nascem de algumas habilidades essenciais que devem consi-
derar não somente o pensamento sistêmico, mas também o pensamento crítico. 
Nota-se, também, que quanto mais complexo fica o ambiente, maior é a percepção de 
que são necessárias mais pessoas para poder atingir o objetivo e também a necessidade 
de se adequar um sistema de gestão. A criatividade precisa de ideias e de ação. A inova-
ção depende de bons métodos de aproveitamento da criatividade e de uma implantação 
estratégica. 

6. Cidades inteligentes (Smart cities) 
Aglomerados urbanos com novas capacidades estão sendo organizados. As cidades 

passarão a ter maior conectividade o que facilitará a forma como as pessoas poderão re-
solver os atuais problemas e desafios. Com certeza, trarão à tona não somente soluções 
para diversas questões, mas também, serão evidenciados outros problemas não obser-
vados ou não existentes atualmente. 

Muitas das coisas que hoje temos, em relação há até poucos anos, são incrivelmen-
te mais ágeis, seguras e implicam na qualidade de vida das pessoas. Coisas como con-
sultar o saldo bancário, encaminhar documentos, obter informação sobre melhores alter-
nativas de trajeto sem ou com menor congestionamento para ir a algum lugar, consultar 

                                                     
4 O Manual de Oslo é a principal fonte internacional de diretrizes para coleta e uso de dados sobre ativida-
des inovadoras da indústria, desde 1997. Foi traduzido para a língua portuguesa em 2004 sob a responsabi-
lidade da FINEP 
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os melhores preços para a aquisição de quaisquer bens ou serviços, entre inúmeros ou-
tros exemplos, ocorrem e são utilizados com cada vez mais frequência. 

(do inglês, Internet of Things - IoT) para tentar solucionar seus problemas e desafios. Es-
se conceito pode ser percebido como uma rede que interliga objetos físicos, como veícu-
los, edifícios e qualquer outro que possuem tecnologia de coletar ou transmitir dados, por 
meio de sensores e conexões.  

Entre estas soluções5, as preocupações normalmente se concentram em como me-
lhorar o gerenciamento de energia, a segurança ambiental, o gerenciamento de resíduos, 
o gerenciamento dos transportes (estacionamento, trânsito, transportes públicos), o ge-
renciamento de emergências, o cumprimento das leis, a educação, o engajamento dos 
cidadãos etc., enfim, soluções para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. 

A conectividade permite o inter-relacionamento de áreas que estavam afastadas en-
tre si, mas que, contudo, tenham pontos de atividades que dependem umas da outras. 

As cidades inteligentes deverão enfrentar o desafio de apresentar serviços mais á-
geis, seguros, oportunos e versáteis.  

Esta nova visão das cidades nos oferece um potencial considerável para melhorar o 
padrão de vida em aglomerados populacionais em todo o mundo, ajudando a minimizar o 
consumo dos recursos que parecem já ser limitados. A inclusão da visão de segurança 
aos riscos à vida deve ser encarado como um componente-chave no conceito de cidade 
inteligente, além de todos os outros pontos de sustentabilidade e gerenciamento. Isso é 
uma necessidade que melhora ainda mais o bem-estar dos moradores, trabalhadores e 
transeuntes, e incide também na proteção da propriedade. Espera-se, assim, que as tec-
nologias mais  modernas tenham seus custos diminuídos para que sejam difundidas lar-
gamente e possam ser adotadas em diversas situações.  

7. Segurança contra incêndios em cidades inteligentes 
Pode-se afirmar que não haverá inteligência em gestores de cidades que não fo-

quem suas preocupações em segurança contra incêndios dos seus edifícios e constru-
ções. Além da eficiência energética, do gerenciamento do lixo, do gerenciamento do trân-
sito e estacionamento, entre outros aspectos, a gestão da segurança contra incêndios 
deverá ser encarada como um fator relevante para atrib  

u-
rança, mas pode haver muitos descuidos com relação a isso, não só no que diz respeito 
aos novos edifícios, mas também nas reformas de adequação e também nas edificações 
que serão remanescentes. Aspectos construtivos, linhas de desenho dos edifícios, mate-
riais de construção podem elevar o potencial de ocorrência de incêndios e gerar conse-
quências danosas aos ocupantes, além de perdas significativas. A qualidade da inteligên-
cia deve ser notada não só nos aspectos estéticos ou de economia gerada,  mas também 
                                                     
5 Gerber Anna, em seu artigo Criando cidades conectadas com tecnologias de IoT novas e existentes, afir-

-se de que a 
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nos de segurança. A tecnologia de segurança implantada deverá ser tão atuante quantas 
forem as possibilidades evidenciadas em suas análises prospectivas dos profissionais de 
segurança que lá atuarem. A análise prospectiva busca a identificação de diversos futuros 
possíveis, que vão desde os mais positivos aos mais negativos, num horizonte temporal 
determinado. Assim, será possível definirem-se estratégias capazes de alterar as probabi-
lidades de ocorrência dos acontecimentos desastrosos. 

O planejamento de cada uma das partes desses locais deverá ter minucioso acom-
panhamento de profissionais capazes de identificar os fatores de risco. Os projetos de 
segurança deverão ser o mais abrangente possível e deverão seguir categorizações es-
pecíficas. A conectividade dos equipamentos (sensores e dispositivos) aos sistemas inte-
ligentes que estarão em locais mais distantes (privados ou públicos) apropriados para 
monitoramento de edificações e construções deverão ser mais frequentes. As equipes de 
resposta aos alarmes de incêndios terão, dessa forma, informações mais relevantes do 
que as que hoje existem, sendo mais oportunas e acuradas, se bem dimensionados os 
sistemas de informação. O acesso a projetos tridimensionais podem fazer parte da análi-
se para a melhor resposta tanto nas salas de monitoramento quanto no campo de opera-
ções das brigadas dos edifícios ou dos bombeiros, por exemplo. 

Assim, poder-se-á questionar que, se a proteção contra incêndios for considerada 

perda de vidas, bens, talvez perda de moradias, trabalhadores poderão perder seus em-
pregos, impactos econômicos negativos e suas consequências financeiras, impactos am-

estes impactos estejam presentes. 

8. Modelagem de projetos baseada em informações   
Como foi apresentado nos itens anteriores, é possível afirmar que as novas tecnolo-

gias podem facilitar a percepção de inúmeros fatores que podem melhorar a capacidade 
do profissional que atua no desenvolvimento de projetos de segurança contra incêndios. 

Um sistema de gestão que abranja um pensamento sistêmico consolidado e possa 
gerir pessoas e tecnologia (materiais e conhecimento), produza seus processos com boa 
governança e que atenda uma doutrina sólida, poderá produzir melhores resultados e a 
excelência da gestão de riscos. 

O aparecimento de inovações disruptivas impulsionará o desenvolvimento de cida-
des inteligentes que produzirão cada vez mais informações e, em consequência, estes 
alimentarão seus diversos processos. Uma verdadeira teia de conexões rápidas onde tra-
fegam dados e informações para servirem muitos objetivos. 

Um conceito que vem se tornando cada vez mais presente nos meios da engenharia 
e arquitetura é o da modelagem de projetos e construções utilizando-se dados e informa-

 

BIM é um conceito. É uma forma de pensar e elaborar projetos de arquitetura e en-
genharia. Neste conceito, os projetos devem ser criados considerando todos o processos 
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que compreendem o seu ciclo de realização: viabilidade, planejamento, orçamento, exe-
cução, medição, qualidade, inter-relação de disciplinas, segurança, manutenção, entre 
vários outros. Assim, como conceito, o BIM requer que os profissionais envolvidos racio-
cinem prospectivamente todos os processos que compreendem o projeto, em todas as 
suas fases e categorias, desenvolvendo sua visão sistêmica do projeto, definindo-o como 
um todo. 

Programas de computador existem e cada vez mais são capazes de auxiliar a ges-
tão das informações disponíveis para essa finalidade. Podem-se incorporar diversos re-
cursos que possibilitam a integração de disciplinas, fases e projetos. Porém, são progra-
mas, ou seja, ferramentas que o profissional utiliza. As ferramentas não são o conceito 
em si. O conceito reside nos processos utilizados na gestão dos dados e informações dis-
poníveis para a elaboração dos projetos que são feitos pelos profissionais, proporcionan-
do-lhes agilidade no planejamento e na execução, confiabilidade das informações geridas 
e controle da gestão. 

A apresentação dos projetos no conceito BIM é feita com a perspectiva 3D por meio 
desses programas de computador, e não mais somente em papel (2D). As possibilidades 
de rotação dos planos do projeto, bem como de aproximação ou distanciamento da visão 
de cada um dos sistemas incorporados ao desenvolvimento, permitem às pessoas a visu-
alização e percepção de detalhes, tanto ao profissional quanto ao cliente, ou aos agentes 
de fiscalização, investidores, agentes de sistemas de manutenção ou segurança pública 
ou privada, etc. 

A apresentação de imagens 3D, pode ser mostrada em suas fases de desenvolvi-
mento da obra e podem ser atreladas em função do tempo, simulando-se as fases da 
construção ou da implantação de sistemas. Tem-se denominado 4D a apresentação das 
fases de evolução do desenho 3D, dia-a-dia (ou hora-a-hora).  

Numa perspectiva mais detalhada, com a incorporação de novos programas de 
computador, há a possibilidade de cadastro de informações específicas de cada um dos 
sistemas que compreendem o projeto, tornando possível a quantificação de materiais e a 
apresentação dos custos de obras. A essa forma de apresentação do projeto com as 
quantidades de materiais e custos de cada passo, tem-se adotado a denominação 5D.  
Outras classificações podem ser obtidas como a 6D que se refere à sustentabilidade (co-
mo o uso de energia) e a 7D que é o conteúdo de entrega ao usuário final (para o geren-
ciamento de ativos e facilidades em manutenções nos casos de eventuais falhas e defei-
tos ou reformas). 

Custos obscuros e desperdícios de materiais, além de tempos de atrasos de execu-
ção de obras tendem a ser minimizados com a gestão baseada na modelagem dos proje-
tos utilizando o BIM. A escolha do planejamento e da execução pelos clientes ante aos 
inúmeros profissionais disponíveis no mercado tende a estar baseada em aspectos que 
lhes proporcionem uma visão mais próxima possível daquilo que é objeto do contrato.  

As exigências governamentais tendem a adotar sistemas que propiciem transparên-
cia às decisões da administração pública no que diz respeito aos aspectos de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre outros. Isso já ocorre em mui-
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tos países como Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Singapura, Dinamarca, Finlândia, 
Coreia do Sul, Chile, entre outros6. 

Assim, a apresentação das dimensões tende a satisfazer os profissionais, os clientes 
e o poder público em várias esferas e deverá consolidar-se como a melhor maneira tecno-
lógica de apresentar, ainda no projeto, a composição dos sistemas construtivos, elétricos, 
hidráulicos e, entre vários outros, os sistemas de segurança contra incêndio. 

Cabe dizer que a diferença entre a qualidade dos prestadores de serviço dar-se-á 
com a melhor forma de gestão das informações coletadas e transformadas em conheci-
mento em cada uma das empresas. O poder público também deverá se adequar para re-
cepcionar essas novas tecnologias e, além de exigir que os projetos sejam elaborados de 
determinada forma, deverá possibilitar a maneira mais adequada e com a melhor segu-
rança a disponibilização e o compartilhamento dos dados e informações importantes para 
promover as interligações estratégicas. Estes, talvez, sejam os maiores desafios a serem 
superados. 

No âmbito nacional, as universidades e entidades de engenharia e arquitetura pro-
movem discussões sobre a implantação do conceito BIM. O Decreto Nº 9.377, de 17 de 
maio 2018, institui a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Model-
ling no Brasil. Um Projeto de Lei7 para que o BIM se torne obrigatório nas contratações 
feitas pelo serviço público se encontra na Câmara dos Deputados. 

9. Uso da tecnologia por agentes de segurança         
Com a disponibilização de determinados dados e informações contidos nos projetos 

que alimentarão bancos de dados estratégicos (públicos e privados), os agentes de segu-
rança, privados ou públicos (dependendo do tipo de acesso), poderão produzir melhores 
modelos de atuação e também poderão gerir com melhor eficiência suas atividades ou 
disponibilizar informações com acessos controlados à população.  

Dentre diversas situações possíveis, destacam-se alguns exemplos: 

- as informações dos alertas gerados por dispositivos de detecção de calor ou fuma-
ça das edificações poderão estar inter-relacionadas aos sistemas da central de atendi-
mento emergenciais; 

- a integração de sistemas de comunicação/telefonia aos sistemas internos de segu-
rança para localizar ou mesmo contatar pessoas em situação de risco no interior da edifi-
cação, quer em situação de incêndio (sob a influência do fogo ou dos gases emanados da 
combustão) ou quer pelos aspectos de segurança física. Os sinais emitidos a partir de 
smartphones ou de cartões de identificação com dispositivos de radiofrequência interliga-

                                                     
6 No início de 2016, 14 países da Comunidade Européia se reuniram oficialmente e formaram o Grupo de 
Trabalho "EU BIM Task Group", visando fomentar a utilização de BIM na administração pública na Europa. 
As informações podem ser consultas em www.eubim.eu  

7 O PL 6619/2016, visa estabelecer a obrigatoriedade do sistema de modelagem da informação da constru-
ção, identificado pela sigla inglesa BIM - Building Information Model, na confecção de projetos executivos de 
obras e serviços de engenharia contratados pelos órgãos e entidades da administração pública. 
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dos à rede interna da edificação ou mesmo à rede pública, poderão auxiliar as atividades 
de buscas das equipes de resposta aos incêndios; 

- as câmeras de segurança da edificação integradas aos equipamentos dos bombei-
ros podem fornecer imagens aos gestores da ocorrência e a um centro de inteligência 
estratégica, que poderá proporcionar o apoio necessário às equipes no local das opera-
ções; 

- a integração de dados de diversos sistemas de segurança, como por exemplo, as 
imagens das câmeras de segurança patrimonial, poderão servir para a geração de alertas 
de detecção de fogo ou fumaça; 

- a utilização de softwares preditivos de visualização 3D permitirá antever os resulta-
dos positivos ou negativos das soluções de segurança contra incêndio propostas e con-
templarão simulações em ambientes virtuais que poderão conter dados de reações de 
comportamentos humanos em resposta às emergências; 

- a utilização dos dados dos relatórios dos atendimentos às emergências pelo Corpo 
de Bombeiros poderá produzir melhor conhecimento dos inúmeros problemas e efeitos 
dos incêndios quando relacionados a outros sistemas que poderão estar integrados;   

- a disponibilização de aplicativos que permitirão a verificação prévia pelas pessoas 
que pretendem adentrar em uma determinada edificação e saber se ela está ou não ade-
quada à legislação e às normas específicas de prevenção contra incêndios (por exemplo, 
se há ou não AVCB válido). 

10. Prevenção e resposta tecnológica aos incêndios nos sistemas ativos 
Desde o surgimento das mangueiras, da bomba aspirante-premente, do uso do cro-

que para o manejo das técnicas de ventilação, da incorporação da tração automóvel aos 
carros de combate aos incêndios, dos cilindros contendo agentes extintores, dos equipa-
mentos de proteção individual, do uso da visão infravermelho em ambientes enfumaçados 
para facilitar a localização das vítimas, do uso de líquidos geradores de espuma e de es-
guichos com melhor desempenho no fracionamento e capacidade de vaporização da á-
gua para conter os incêndios, entre inúmeros outros avanços tecnológicos desta área, 
percebe-se que sempre haverá novos materiais e novos conhecimentos (novas tecnologi-
as) que serão destaque na resposta aos incêndios.  

A quantidade de agentes extintores para fazer frente a um incêndio, a visualização 
prévia de rotas de fuga, a percepção rápida do material que queima, o cálculo de tempo 
estimado de queima, a projeção de tempo de escoamento, são alguns dos exemplos, en-
tre vários, de dados e informações necessárias para promover ações de resposta aos in-
cêndios e a consequente diminuição da ação do fogo.  

Novos materiais construtivos ou de acabamento, novos agentes extintores (pós, ga-
ses, líquidos), novas formas de entrega ou remessa de agentes extintores aos locais in-
cendiados (com robôs, drones, mísseis etc.), novas maneiras de separação do comburen-
te na combustão, entre muitos outros avanços surgem. Entretanto, nenhuma das formas 
será completa e abrangente o bastante ante ao misterioso comportamento humano ou às 
circunstâncias da natureza. Atos, ações e acontecimentos incendiários sempre ocorrerão. 
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Antever, predizer, inferir, serão verbos a serem usados mais e mais, a cada dia, a cada 
momento pelos profissionais de segurança. Aproximar a visão dos gestores de SCI às 
possibilidades de ocorrência de incêndios exige buscar conhecimento, ter abnegação, 
apurar a percepção das oportunidades que as circunstâncias, as utilidades, as vantagens, 
as conveniências e os interesses oferecem. Nenhum sistema tecnológico será auto-
suficiente.  

A tecnologia, por si só não resolve problemas nem atenua suas possibilidades. Sua 
utilização plena dependerá da capacidade das pessoas em aproveitar a capacidade má-
xima dos materiais e do conhecimento que puderem impor às situações.  

11. Recomendações 
11.1. O planejamento estratégico das empresas deve ter foco constante na visão sis-

têmica para promover a interligação de sistemas ou parte deles com os vários ór-
gãos públicos que tenham matérias e assuntos de convergência.  

11.2. O plano de metas estabelecido deve ser cumprido de forma persistente com a-
companhamento contínuo do que foi estipulado. 

11.3. O setor de gestão do conhecimento nas organizações deve ser estruturado de 
modo a coletar, arquivar, analisar, formar e difundir criteriosamente os dados e in-
formações essenciais para seu perfeito funcionamento. 

11.4. Os Corpos de Bombeiros devem realizar a definição do seu sistema de gestão, 
mapear seus processos, estabelecer a forma de governança para executar os 
serviços definidos em suas áreas de operação e promover a interligação criteriosa 
dos sistemas dos edifícios aos seus sistemas de prevenção e de resposta.  

11.5. Aplicação contínua do BIM: os órgãos do serviço público, as universidades e as 
empresas deverão estar preparadas o quanto antes para proporcionar aos seus 
integrantes e à sociedade a exigência de que seus projetos sejam desenvolvidos 
nesse conceito, de forma a aproveitar muito além do acompanhamento eficaz dos 
custos e do cronograma físico das obras, ou mesmo de facilitar a gestão e opera-
ção das edificações. Estes projetos podem oferecer uma análise precisa de infor-
mações necessárias e inter-relacionáveis com os processos internos de cada en-
te, aumentando-lhes a capacidade de integração. 
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Resumo 

Em 2017, quando a Associação Brasileira de Proteção Passiva Contra Incêndio 

(ABPP) foi criada, a nossa expectativa de adesão estava em torno de 15 associados até o 

primeiro ano de gestão. Estamos em Outubro de 2018, há 3 meses de fechar o primeiro ano 

de gestão, com 40 associados e 7 em processo de credenciamento e análise de documenta-

ções. Este cenário nos mostrou, que estar disposto a mudar e fazer esforços em conjunto e 

em prol da sociedade, sempre são benéficos para todas as partes envolvidas e que a aceita-

ção de grande parte dos associados em promover esta mudança era clara pelo nível de ade-

são que obtivemos do mercado. 

Entendemos que o esforço descomunal de criar e conduzir uma associação com ta-

manha responsabilidade, parte de poucos e envolve muitos que também buscam e se ali-

nham com nossos objetivos. É assim que funciona com outras associações de classe que 

representam o nosso segmento da Segurança Contra Incêndio. Cada uma com sua particula-

ridade, mas com objetivos muito parecidos. 

Neste texto, irei demonstrar um pouco mais sobre como as associações possuem inte-

resses comuns que podem ser potencializados em diversos âmbitos, identificando os princi-

pais problemas em comum e aplicando as ferramentas já existentes e aplicadas em outros 

países, que funcionam e promovem uma mudança cultural e não apenas local no mercado 

em que cada stakeholder participa. 

 

Palavras-chave: segurança contra incêndio, associação de classe. 

Abstract 

In 2017, when the Brazilian Association for Passive Fire Protection (ABPP) was creat-
ed, our expectation of adhesion was around 15 members until the first year of management. 
We are in October 2018, 3 months have closed the first year of management, with 40 mem-

A IMPORTÂNCIA DAS ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
FRENTE À SEGURANÇA CONTA INCÊNDIO
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bers and 7 others in the process of filiation and documents analysis. This scenario has shown 
us that the willing to change and make efforts together and for the benefit of society are al-
ways positive to all parties involved and that the acceptance of a large part of the members in 
promoting this change, where it was clear by the level of membership we obtained from the 
market. 

We understand that the overwhelming efforts to create and lead an association with 
such a high responsibility comes from few and involves many who also seek and align with our 
goals. This is how it works with other trade associations that represent our Fire Safety seg-
ment. Each one with its particularity, but with very similar objectives. 

In this text, I will demonstrate a little more about how associations have common inter-
ests that can be leveraged in different domains, identifying the main problems in common, and 
applying tools already in place and used in other countries, that work and promote cultural 
change and not only local in the market in which each stakeholder participates. 

 

Keywords: fire safety, class association, union of associations. 
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Introdução 

Em 2017, quando a Associação Brasileira de Proteção Passiva Contra Incêndio 
(ABPP) foi criada, a nossa expectativa de adesão estava em torno de 15 associados até o 
primeiro ano de gestão. Estamos em Outubro de 2018, há 3 meses de fechar o primeiro ano 
de gestão, com 40 associados e 7 em processo de credenciamento e análise de documenta-
ções. Este cenário nos mostrou, que estar disposto a mudar e fazer esforços em conjunto e 
em prol da sociedade, sempre são benéficos para todas as partes envolvidas e que a aceita-
ção de grande parte dos associados em promover esta mudança era clara pelo nível de ade-
são que obtivemos do mercado. 

Entendemos que o esforço descomunal de criar e conduzir uma associação com ta-
manha responsabilidade, parte de poucos e envolve muitos que também buscam e se ali-
nham com nossos objetivos. É assim que funciona com outras associações de classe que 
representam o nosso segmento da Segurança Contra Incêndio. Cada uma com sua particula-
ridade, mas com objetivos muito parecidos. 

Neste texto, irei demonstrar um pouco mais sobre como as associações possuem inte-
resses comuns que podem ser potencializados em diversos âmbitos, identificando os princi-
pais problemas em comum e aplicando as ferramentas já existentes e aplicadas em outros 
países, que funcionam e promovem uma mudança cultural e não apenas local no mercado 
em que cada stakeholder participa. 

Os problemas em comum na área da segurança contra incêndio 

Tenho visto e vivido diversas iniciativas no mercado, que buscam unir determinadas 
indústrias relacionadas à segurança contra incêndio de diversos setores (extintores, hidran-
tes, sprinklers, proteção passiva, grupos de fomentos, grupos normativos, entre outros), que 
atuam para desenvolver e promover as suas respectivas soluções, tecnologias, produtos e 
serviços. O que muitas dessas associações e grupos devem entender, é que deve existir uma 
preocupação freqüente em melhorar as legislações e formas de fazer a segurança contra in-
cêndio chegar efetivamente nas edificações existentes. 

Sabemos que existe um grande vazio entre o que é ideal, do que está sendo concreti-
zado no mercado. Esta perda entre a fase de planejamento, execução e aceitação, me parece 
muito parecida em todas outras associações que temos contato, que hoje representam: pro-
dutos instalados de maneira inadequada, falta de manutenção, falta de critérios para se insta-
lar um sistema ou produto da forma correta, pouca fiscalização, pouca punição em casos de 
incêndios com vítimas de ferimentos e fatais, falta de qualificação de compradores e respon-
sáveis por suprimentos ao adquirir produtos e serviços, falsificações de produtos e selos de 
garantias e certificações, uso de quantitativos a menor de materiais, dentre outros fatores. 

Entendemos que isso é anti-econômico e certamente classifica-se na categoria de 
competi ssico é o fato de se 
suprimir quantidades de materiais, tendo em vista que muitos projetos são contratados em 
pacote fechado, fica difícil abrir e entender para cada obra, qual a quantidade de material, 
quantas horas são necessárias de serviço, dentre muitos outros fatores. E, desta forma, o 
mercado continua optando sempre pelo menor preço, que nem sempre se qualifica para ser o 
mais adequado ou seguro. 

Existe um chamado Ciclo da Impunidade, que explica como os Juízes entendem e ex-
ploram um caso de sinistro envolvendo vítimas de ferimentos com fatalidades. Esse ciclo ex-
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plica que, apesar de poder existir sistemas mal instalados, o juiz se preocupará com as cau-
sas do incêndio e a sua ART, dificilmente será questionada para verificar se as medidas es-
pecíficas de proteção ativa e passiva funcionaram ou não. Como a justiça se preocupa com 
as causas de um incêndio (que podem ser criminosas, curto-circuito, vela acesa, benjamim, 
falha de um equipamentos elétricos, etc, etc.), então dificilmente se analisará, em um proces-
so no Brasil, a ausência de medidas específicas de segurança contra incêndio e seus respec-
tivos desdobramentos técnicos e legais, para incriminação de um produto ou serviços mal 
instalado. 

Entre estas características falhas, encontramos alguns meios comuns para se reduzir 
este vazio entre o que executa mal versus o que executa o correto: normalização com NBRs 
criadas em cenário nacional, processos de certificação por entidades acreditadas por terceira 
parte independentes e a fiscalização constante por órgãos fiscalizadores e empresas especia-
lizadas em vistorias e perícias técnicas, realizadas durante a execução e/ou aceitação de pro-
jetos. 

Conclusões 

Com isso colocado, é importante concluirmos que, existem pontos de sinergia entre as 
associações que devem ser exploradas em conjunto pelas suas respectivas lideranças, para 
que possamos unir forças e levar aos reguladores, órgãos fiscalizadores e principalmente aos 
intermediários, sob forma de treinamento, capacitação e constante orientação e formação de 
um mercado mais exigente, mais preparado tecnicamente para não aceitar produtos e servi-
ços de baixa qualidade. Hoje estamos falando em criar toda uma nova geração de profissio-
nais que devem estar preparados para planejar, executar e aceitar somente o que é correto e 
que é tecnicamente estudado, validade e certificado. 

Uma das formas práticas de se conduzir isso, seria criar treinamentos com um selo de 
Desenvolvimento Profissional da Segurança Contra Incêndio , onde estimula-se cursos que 

distribuam créditos por horas-aula investidas por cada funcionário. Existe um modelo do PMI 
(Project Management Institute) que funciona muito bem e exige um determinado número de 
créditos a cada 2 anos, o que mantém seus associados atualizados e bem capacitados para o 
mercado. Uma das propostas aqui, seria a de se unir não somente com as associações rela-
cionadas diretamente com Segurança Contra Incêndio, mas principalmente com aquelas que 
promovem incorporação, construção e reformas de edificações. Estas, adotando o sistema de 
créditos, irão criar e fomentar o ensino de especialização e de continuidade de estudos de 
profissionais no mercado. Talvez, quem sabe, dentro de 15 a 20 anos olharemos para trás e 
veremos que nossos esforços como entidades de credibilidade e respeito no mercado não 
tenha sido feita em vão. 
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Resumo 

O País carece de formação e educação na área de segurança contra incêndio para as edificações. 

Não vamos conseguir no curto prazo reverter a defasagem na formação de profissionais na área de SCI. 
Depois de iniciar a implantação de cursos de engenharia em SCI, ainda será necessário esperar de três a 
cinco anos para que os primeiros profissionais entrem no mercado de trabalho, com o agravante de não 
terem ainda o treinamento no efetivo exercício da profissão. É bom lembrar que ainda não começamos a 
implantar estes cursos na escala necessária. 

Analisando os grandes incêndios, verificamos que os erros que provocaram estas tragédias são tantos e tão 
primários que todos os envolvidos são culpados e inocentes ao mesmo tempo. Seja por ignorância ou por 
negligência acabaram provocando e aumentando os riscos de maneira desnecessária. Para atenuar esta 
questão, sugerimos cursos de formação e treinamento em SCI - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO para 
todos os envolvidos em atividades que possam vir a ocasionar grandes incêndios. Nestes cursos, é funda-
mental que sejam definidas as responsabilidades de cada um pelos seus atos que venham a provocar ou 
aumentar o risco de incêndios. 

Palavra-Chave: SCI - Segurança contra incêndio; ensino em SCI; treinamento em SCI, responsabilidade 
civil e criminal. 

Abstract 

Brazil lacks training and education in the area of fire safety for buildings.. 

We will not be able in the short term to reverse the gap in the training of professionals in the area of SCI. 
After starting the implementation of engineering courses in SCI, it will still be necessary to wait three to five 
years for the first professionals to enter the labor market, with the aggravation of not having the training in 
the effective exercise of the profession. It is good to remember that we have not yet begun to implement 
these courses in the necessary scale. 

Analyzing the great fires, we find that the mistakes that caused these tragedies are so many and so primary 
that all involved are guilty and innocent at the same time. Whether out of ignorance or negligence, they 
caused and unnecessarily increased risks. To mitigate this issue, we suggest training courses in SCI - FIRE 
SAFETY for all those involved in activities that could lead to large fires. In these courses, it is essential that 
the responsibilities of each one be defined by their actions that will cause or increase the risk of fires. 

Keywords: fire safety, training in fire safety, teaching in fire safety; criminal and civil responsibilities 
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1  INTRODUÇÃO 

Analisando os grandes incêndios verificamos que os erros que provocaram estas tragé-
dias são tantos e tão primários que todos os envolvidos são culpados e inocentes ao 
mesmo tempo. Seja por ignorância ou por negligência, provocaram e aumentaram os ris-
cos de maneira exacerbada. O problema poderia ser atenuado através de pequenos cur-
sos de formação e treinamento em SCI para todos os envolvidos em atividades que pos-
sam vir a ocasionar grandes incêndios. Durante os cursos seria importante discutir os 
fundamentos que permitam definir as responsabilidades de cada um pelos seus atos con-
tra incêndio, de acordo com os riscos de incêndio típicos da atividade especifica. 

O país carece de formação e educação na área de segurança contra incêndio para as 
edificações, mas não vamos conseguir no curto prazo reverter à defasagem na formação 
de profissionais na área de SCI. Supondo que começássemos imediatamente a implanta-
ção de cursos de engenharia em SCI, ainda teríamos que esperar de três a cinco anos 
para os primeiros profissionais se formarem, com o agravante de não terem ainda o trei-
namento no exercício efetivo da profissão. É bom lembrar que ainda não começamos a 
implantar estes cursos. 

A formação de professores em escala nacional para cursos de engenharia e arquitetura 
na área de SCI seria ainda um desafio maior, possivelmente sendo preciso enviar profis-
sionais para o exterior e, além disto, criar cursos de pós-graduação na área, uma tarefa 
imensa. 

2  PROPOSTA 

Cursos de pequena duração já existem com outros objetivos. Seria relativamente fácil or-
ganizar estes cursos. A seguir vamos propor um rascunho  

2.1  Módulo de quatro horas (deve ser obrigatório para todos os cursos) 
O fogo. Fontes de ignição 
 Elétricas 
 Fósforos e cigarros 
 Fogos de artifícios e outras. 

Materiais combustíveis 
 Carga incêndio 
 Propagação de chama 
 Velocidade de queima 

Fumaça. Barreiras contra propagação do fogo 

Divisórias, Portas e etc. 

Alarme e comunicação com corpo de bombeiros 

Saídas de emergência 

População. Rotas de fuga 

Plano de emergência. 
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2.2 -- Módulo de oito horas 
Neste módulo, de acordo com o risco da atividade especifica, devem ser avaliados os ris-
cos de incêndios de todas as atividades inerentes, levando em conta as variáveis mostra-
das no primeiro modulo. 

Exemplo de casas noturnas. Os envolvidos seriam: empreendedor, gerente, encarregados 
de som e iluminação, músicos, atores, barman, porteiros encarregados da segurança. 

Nas duas últimas horas teríamos um exercício de avaliação feito pelos alunos dos riscos 
inerentes à sua atividade. 

2.3  Módulo de duas horas 
Como encerramento do curso seriam discutidas as implicações legais, assim como as 
responsabilidades civis e criminais dos envolvidos em umas tragédia de incêndio. 
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Resumo 
Depoimento dado por um arquiteto com larga experiência em projeto e construção de edi-
ficações, a respeito de como sua visão e entendimento sobre a prevenção e combate a 
incêndios vem mudando ao longo dos últimos 40 anos. Através da extrapolação das ten-
dências observadas, tenta prever os rumos e as oportunidades de carreira para arquitetos 
e engenheiros, advindas do crescente interesse e necessidade de implantar medidas de 
prevenção e combate a incêndio desde as primeiras etapas do planejamento de uma edi-
ficação até a conclusão da obra e, posteriormente, ajudando no controle do uso e ocupa-
ção dos espaços produzidos. 

Palavras chave: proteção à incêndio nas edificações, oportunidades de trabalho para arquitetos e enge-
nheiros, cursos de especialização em proteção e combate a incêndios, atividade profissional de arquitetos e 
engenheiros. 

 

Abstract 
Testimonial given by an architect with extensive experience in building planning and con-
struction, as to how his vision and understanding of fire prevention and firefighting has 
changed over the past 40 years. Through the extrapolation of the trends observed, it tries 
to predict the paths and career opportunities for architects and engineers, arising from the 
growing interest and need to implement fire prevention and control measures from the first 
stages of planning a construction to the end of construction and, later, helping to control 
the use and occupation of the spaces produced. 

Keywords: fire protection in buildings, job opportunities for architects and engineers, specialization courses 
in fire protection and fire fighting, professional activity of architects and engineers. 

UMA VISÃO SOBRE O FUTURO DA PREVENÇÃO A INCÊNDIOS NO BRASIL
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Introdução 
Começo este estudo com uma informação estritamente pessoal: completei em 2018 exatos 

41 anos desde que iniciei minha atuação no setor de projeto e construção de edificações. Inicial-
mente como estagiário, depois como arquiteto júnior, pleno, e depois também como executivo e 
empreendedor, gerenciamento empresas de arquitetura e engenharia. Paralelamente, atuei tam-
bém em diversas organizações, tanto públicas quanto privadas, como empreiteiras, prefeituras e 
até na Força Aérea Brasileira (FAB). Nos últimos anos, um pouco mais longe dos canteiros, como 
consultor, escritor e professor. 

Durante este percurso tive a oportunidade de lidar com diversos tipos de empreendimento, 
desde pequenas reformas de apartamentos e residências, até grandes complexos industriais, 
passando por lojas e prédios de apartamentos. 

Ao longo deste percurso, contudo, devo confessar que a preocupação com o aspecto da 
segurança contra incêndios nunca foi uma prioridade. Relembrando, percebo que eu e meus cole-
gas arquitetos, engenheiros e construtores adotávamos as regras básicas, ou seja, atendíamos 
apenas o mínimo exigido pela legislação, para tocar os negócios adiante no menor prazo e pelo 
custo mais baixo possível. Con
gen  

O que dava margem para este tipo de ação, acredito, é a pequena porcentagem de edifi-
cações afetadas por acidentes importantes. Dentre as milhares de construções feitas a cada ano 
na cidade de São Paulo, onde este depoente atuou a maior parte do tempo, quantas apresenta-
ram problemas? Bem poucas, e este pensamento estatístico básico (e primitivo) é que justificava, 
ao meu ver, a pouca importância dada ao assunto. Nem pensávamos nos transtornos causados 
por estas poucas edificações que apresentavam incidentes. Além do prejuízo material, existem 
vidas em jogo e isto tem um valor imensurável. 

Hoje em dia, confesso que mudei de idéia. Analisando os grandes incêndios e outras ca-
tástrofes que ocorreram em nosso país, inclusive em edificações que ajudei a erguer, concluo que 
a segurança deve ser, sim, uma prioridade. Claro, todos nós, brasileiros, temos que nos acostu-
mar a trabalhar com orçamentos reduzidos, muitas vezes abaixo do que seria razoável, mas a 
experiência própria e de outros colegas nos ensinou que sempre dá para fazer as coisas de modo 
a diminuir ao máximo os riscos a que nossas edificações estão sujeitas.  

Esta preocupação com os sistemas de proteção contra incêndio que tinha este autor só fez 
aumentar depois que foi chamado pela Firek para colaborar na organização do material a ser usa-
do na SCIER 2018. Ao ler, analisar e revisar os textos e palestras que fariam parte do evento é 
me dei conta do quão ampla é esta especialização. Profissionais de segurança contra incêndio 
estão entre os mais requisitados e necessários aqui no Brasil e, mais do que um bom negócio 
para engenheiros e arquitetos, passou a ser também uma exigência e uma necessidade dos pró-
prios construtores. Estes, nem que seja pela demanda do mercado, acabam tendo que pensar 
melhor nas técnicas de prevenção e controle contra incêndios. 

Prevenção a incêndios como oportunidade de carreira 
Peguemos a segurança do trabalho como exemplo. É sabido que arquitetos e engenheiros 

podem fazer cursos de especialização nesta área, inclusive em nível de pós-graduação lato sensu 
e strictu sensu. Com isso, ganham a possibilidade de poder atuar como especialista em seguran-
ça do trabalho, além das habilitações concedidas respectivamente pelo CAU e pelo CREA a estes 
profissionais. Até por força da legislação, empresas acima de um certo porte precisam contar com 
a assistência permanente de um arquiteto ou engenheiro com esta especialização, denominado 
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que estão em tramitação nos 
órgãos públicos, a mesma exigência ainda não se aplica ao arquiteto ou engenheiro com especia-
lização em prevenção de incêndio.  

Mas isto não diminui a importância desses profissionais. Pelo contrário, eles se fazem pre-
sentes (e necessários) desde as primeiras etapas de um empreendimento imobiliário (na fase de 
projeto) até a conclusão da obra, quando são feitas as verificações e testes para saber se os sis-
temas estão funcionando de acordo com o projeto, as normas e a legislação do momento, de for-
ma a obter a permissão municipal para utilizar a edificação ( - Auto de Conclusão ). 
A ação destes profissionais vai mais longe, se estendendo à própria ocupação e uso da edifica-
ção, quando devem elaborar, fiscalizar e controlar os procedimentos internos da edificação para 
assegurar que a infra-estrutura existente seja usada corretamente e diminuir, com isso, as proba-
bilidades de acidentes. 

Infelizmente para os construtores, e felizmente para os arquitetos e engenheiros, o que nos 
parece é que ainda existe um número insuficiente de profissionais especializados e atualizados 
com as novas normas, requisitos e legislações. Este autor vê neste fato um campo de trabalho 
promissor para quem vier a se dedicar ao estudo e à especialização nesta área. 

Existem vários cursos, nas mais diversas especialidades, tanto de especialização como de 
extensão universitária, assim como outros tantos de pós-graduação. Em escolas particulares, em 
órgãos públicos e também em organizações do terceiro setor. Mas, como é uma área de mudança 
constante, além dos cursos e formação continuada o profissional deve também estar atento às 
atualizações das técnicas, normas e leis. Vem daí a importância de encontros como este do con-
gresso SCIER. 

Neste sentido, simbolicamente e na prática, a promulgação da Lei 13.425/2017 pode re-
presentar um marco na mudança da maneira de pensar e de se fazer as coisas na área da cons-
trução. A referida lei cria novas normas de segurança, prevenção e proteção contra incêndios em 
estabelecimentos de reunião de público. Obriga arquitetos, urbanistas e engenheiros a apresentar 
ao CAU ou ao CREA, respectivamente, projetos de prevenção de incêndios sempre que forem 
exigidos para aquele tipo de edificação. Por sua vez, nas fiscalizações que fazem, esses conse-
lhos ficam obrigados a exigir esses projetos, devidamente aprovados pelas prefeituras e chance-
lados por profissionais especializados. 

Estas são medidas de curto e médio prazo, interessantes e necessárias. Mas devemos 
prestar atenção, também, a outro detalhe. A mesma lei obriga a inclusão de conteúdos relativos à 
prevenção e ao combate a incêndios e desastres em todos os cursos de graduação em arquitetu-
ra, urbanismo e engenharia. Provavelmente isto não será feito imediatamente, mas a médio e lon-
go prazo esta providência poderá, eventualmente, plantar a semente de uma nova mentalidade 
em termos de prevenção e combate à incêndios, para evitar os erros que este autor e seus con-
temporâneos possam ter cometido ao deixar em segundo plano a segurança contra incêndio. 

O custo da segurança contra incêndios em edificações 
O que dificulta a adoção destas medidas, na opinião deste autor, é a desvalorização que 

se percebe no Brasil em relação ao planejamento. Conforme já foi dito, nós, brasileiros, somos 
adeptos do são mais valorizados a intenção e o esforço 
empregado em determinado empreendimento do que o planejamento e a escolha da melhor estra-

empresas e outras organizações públicas onde o planejamento e a qualidade das edificações é 
deixada em segundo plano. Sempre existem outros interesses econômicos, comerciais e políticos 
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n-
são, do bem estar proporcionado pela própria sociedade em que vivemos. 

Com efeito, depois de tantos anos planejando e executando edificações este autor pode a-
firmar, sem qualquer medo de errar, que tudo o que é construído de maneira pensada e planejada 
acaba no final das contas ficando mais econômico e de melhor qualidade do que as soluções im-
provisadas. Fica mais barato pensar nos equipamentos de segurança durante a fase de projeto do 
que enquadrar a edificação dentro das normas depois que ela já está construída, só para obter o 

-  

Este autor desconhece a existência de estudos neste sentido. Mas, com base exclusiva-
mente na experiência pessoal e percepção, diria que, dependendo do tipo de edificação, os siste-
mas de proteção e prevenção de incêndios devem representar em torno de 1 a 5% do valor de 
uma edificação. É da mesma ordem de grandeza do que se gasta, por exemplo, com as alvenari-
as ou a vidraçaria, numa edificação convencional.  

Conclusão 
Se desde o início o planejamento da edificação for feito pensando na segurança e preven-

ção de incêndio, todas as circulações, os materiais e a própria estrutura do edifício seriam feitos 
de acordo e reduziriam ainda mais o impacto dos sistemas de segurança dentro do custo de um 
empreendimento imobiliário. O valor de uma vida humana é inestimável, mas o que se gasta com 
estes itens pode ser contabilizado e previsto. 

É aquela velha história, é melhor prevenir que remediar . É melhor deixar a porta trancada 
do que colocar tranca depois que o ladrão entrou. Segurança começa no projeto, quanto antes ela 
for pensada, tanto mais barata e efetiva ela será. 

Este autor espera que estudos como este do SCIER, junto com todos os esforços empre-
endidos pelos Corpos de Bombeiros estaduais, o CAU, o CREA e outras instituições acabe crian-
do uma nova geração de arquitetos, engenheiros, construtores e empresários efetivamente preo-
cupados com a segurança das edificações. Enquanto isto não acontece, o que nos parece é que 
existe aí um imenso campo de trabalho, na busca pelo fornecimento de soluções para adequar o 
que já existe e para planejar melhor o que ainda está por ser construído. 


