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RESUMO

A evolução de leis e normas aplicadas à segurança contra incêndios no Brasil
aumentou proporcionalmente conforme o nível de exigência de segurança em edificações
devido ao crescimento populacional, principalmente em prédios de uso coletivo com fluxo
constante de pessoas. Este trabalho perfaz uma análise de risco de incêndio em locais de
reunião de público caracterizados como clubes sociais e boates. A presente pesquisa propõe
uma análise sobre o problema do gerenciamento de risco de incêndio em estabelecimentos
localizados no município de Maringá no Estado do Paraná, em decorrência do caso da Boate
Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde o alto número de vítimas fatais e de feridos
despertou o questionamento da sociedade brasileira sobre a aplicação e fiscalização das
medidas de segurança contra incêndio. Desse modo, o estudo contempla uma avaliação dos
sistemas de segurança contra incêndio e pânico instalados nas boates e clubes sociais,
identificando-os por meio de análise dos dados coletados em processo de pesquisa Censo,
mediante acompanhamento de vistoria com o Corpo de Bombeiros e fiscais da Prefeitura.
Assim, o diagnóstico da situação representa as características dos fatores que podem aumentar
ou potencializar o risco de incêndio, visando o enquadramento de itens irregulares ou
passíveis de adequações com a legislação vigente no Código de Segurança Contra Incêndio e
Pânico do Paraná (CSCIP, 2012). Os resultados obtidos apresentam as irregularidades
encontradas nos estabelecimentos vistoriados, aliadas ao perigo de generalização devido à
ausência de itens de segurança mínimos nas edificações. Quanto às medidas de fiscalização,
constatou-se que o Poder Público interfere diretamente no contexto da segurança contra
incêndio, pois sua responsabilidade civil, penal e administrativa encontra-se atrelada à função
de aplicação dos cuidados preventivos. Evidenciou-se ainda, que existe a necessidade de um
código de prevenção e segurança contra incêndio em nível nacional. Assim, o trabalho
apresenta proposta de lei para criação de uma comissão nacional de segurança contra incêndio
e pânico, a qual atue na conscientização dos profissionais da engenharia e arquitetura e de
toda a sociedade, objetivando criar uma cultura preventiva voltada para segurança contra
incêndio no Brasil.
Palavras chave: Análise de Risco de Incêndio; Boates; Locais de Reunião de Público:
Segurança Pública.

ABSTRACT

The evolution of laws and regulations applicable to fire safety in Brazil increased
proportionally as the level of security required in buildings due to population growth in
demand, particularly in buildings for collective use with constant flow of people. This work
amounts to an analysis of fire risk in local public meeting characterized as social clubs and
nightclubs. This research proposes an analysis of the problem of managing fire risk in
establishments located in Maringá in Paraná State, due to the case of Kiss Nightclub in Santa
Maria, Rio Grande do Sul, where the high number of victims fatal and injury sparked
questioning of Brazilian society on the implementation and enforcement of fire safety
measures. Thus, the study includes an assessment of the fire safety systems installed and
panic in nightclubs and social clubs, identifying them by analyzing data collected in Census
research process by monitoring survey with the Fire Department and tax City Hall. Therefore,
the diagnosis of the situation is the characteristics of the factors that may increase or enhance
the risk of fire, aiming framing or irregular items subject to adjustments with the law in the
Code of Fire Safety and Panic Paraná (CSCIP, 2012). The results show the irregularities
found in the establishments surveyed, coupled with the danger of generalization due to lack of
minimum security features in buildings. As to measures of control, it was found that the
Government interferes directly in the context of fire safety, because its liability, criminal and
administrative liability is tied to function application of preventive care. It was evident also
that there is a need for a code of prevention and fire safety will nationally. Thus, this work
presents bill to create a national commission to fire and panic, which acts in the awareness of
professionals in engineering, architecture, and of the whole society, aimed at creating a
culture focused on preventive fire safety in Brazil.

Keywords: Risk Analysis; Nightclubs, Places of Public Meeting: Public Safety.
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1

INTRODUÇÃO E ESTRUTURA DO TRABALHO

Invoca-se no texto a questão da segurança contra incêndio, que remete
imediatamente ao pensamento preventivo. Para precaver-se em situações emergenciais, como
por exemplo, as ocasionadas por um incêndio que, independente de suas proporções, afeta
tanto a vida quanto o patrimônio dos indivíduos, algumas medidas de segurança devem ser
atendidas.
A Constituição Federal do Brasil de 1988 reservou um capítulo específico sobre
segurança pública, nos termos do art. 144, que caracteriza a segurança pública como “dever
do Estado” e como “direito e responsabilidade de todos”, devendo ser exercida para “a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (SOUZA
NETO, 2008).
A ocorrência de episódios trágicos em sinistros de incêndio, muitas vezes retrata a
baixa evolução na implantação ou adequação dos sistemas de segurança exigidos. Outro ponto
que a sociedade questiona em virtude desses incidentes, refere-se à fiscalização por parte do
Poder Público, o qual possui o dever de agir, contudo, em determinadas situações atua com
negligência ou inobservância do dever legal.
Nesse sentido, a presente pesquisa contextualiza uma análise da segurança contra
incêndio nos clubes sociais e boates do município de Maringá no Paraná, para responder o
questionamento sobre a situação em que se encontram esses estabelecimentos perante os itens
obrigatórios para a segurança de seus ocupantes.
A pesquisa se estrutura em capítulos, onde inicialmente é apresentado o tema, a
problemática envolvida na análise, hipóteses que venham responder aos questionamentos do
estudo, os objetivos e a justificativa. A fundamentação teórica aborda a questão da segurança
pública atuante na prevenção de incêndio e pânico nas edificações urbanas, juntamente com
uma análise do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Paraná e suas
normas. Os referenciais tratam ainda, de questões legais que envolvem as responsabilidades
civis, criminais e administrativas constantes no ordenamento jurídico.
Para que a presente pesquisa atue efetivamente sobre a situação do risco de incêndio
nas casas noturnas e clubes sociais, o trabalho apresenta uma proposta nacional de lege
ferenda conforme itens de segurança e fiscalização constantes na elaboração de projeto de lei.
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1.1

PROBLEMATIZAÇÃO

O nível de exigência de proteção contra incêndio no mercado da construção civil
repercutiu nas últimas décadas de modo positivo, pois o atendimento aos requisitos mínimos
na prevenção de incêndio foi obrigatoriamente inserido, e seu cumprimento efetivou-se para
liberação dos projetos construtivos. O Corpo de Bombeiros se tornou uma instituição atuante
na prevenção e não somente no socorro imediato das vítimas de incêndio.
Os estados brasileiros passaram a instituir seus próprios códigos de segurança contra
incêndio e a partir daí os Corpos de Bombeiros passaram a uma condição essencial na
engenharia de segurança de incêndio. As medidas de proteção evoluíram para prevenção e os
meios de combate às chamas, escape e fuga e seu gerenciamento nos planos e projetos de
prevenção.
Porém, observou-se que o contingente de fiscalização ainda não atende
completamente à demanda nos procedimentos de vistoria, devido ao rápido crescimento e
urbanização das cidades.
Nesse contexto, tragédias relacionadas a incêndio continuam acontecendo. A
gravidade das ocorrências gera clamor social e o cidadão passa a questionar sobre a
confiabilidade dos itens utilizados na prevenção de incêndios, sobre a fiscalização efetuada
pelo Corpo de Bombeiros e se esta realmente atende às necessidades da população, além dos
questionamentos referentes aos conteúdos legais que versam sobre a segurança contra
incêndio e pânico, sua eficácia e aplicação normativa.
Assim, o presente trabalho problematiza como está a situação atual da prevenção,
fiscalização e das leis vigentes que atuam na segurança contra incêndio e pânico. O tema visa
diagnosticar qual a real situação do município de Maringá-PR por meio de um estudo de caso
sobre a análise de risco de incêndio em clubes sociais e boates.
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1.2

HIPÓTESE

Algumas hipóteses que podem ser levantadas sobre os princípios que deram origem
ao presente trabalho são:
Os clubes sociais e boates do município de Maringá-PR podem vir a garantir a
segurança de seus frequentadores diante de uma situação de incêndio e pânico;
As medidas utilizadas no processo de fiscalização dos estabelecimentos comerciais,
especificamente clubes sociais e boates encontram-se de acordo com os padrões de segurança
exigidos pelo Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Paraná (CSCIP,
2012).
Os equipamentos e itens de segurança contra incêndio existentes nas boates e clubes
sociais da cidade de Maringá-PR enquadram-se nas normas técnicas e parâmetros de
segurança estabelecidos por lei para garantia e segurança dos usuários nesses
estabelecimentos.
Dentre os códigos de segurança contra incêndio que vigoram no Brasil existe eficácia
na fiscalização dos estabelecimentos, bem como, a legislação nacional poderia ser melhor
formalizada para que haja garantia de segurança pública de qualidade na prevenção de
incêndios.

1.3

OBJETIVO GERAL

Analisar os procedimentos relativos à segurança pública atuante na prevenção de
incêndio e pânico nas edificações urbanas e, realizar diagnóstico da situação em que se
encontram os clubes sociais e boates na cidade de Maringá, conforme as exigências do
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Paraná (2012).
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1.4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever processos relativos à segurança contra incêndio e, discorrer sobre parte do
histórico de sinistros de incêndio em locais de concentração de público que marcaram o
processo de evolução dessa ciência.
Descrever leis, normas, regulamentos, códigos nacionais e internacionais relativos à
prevenção de incêndio, cujo conteúdo apresente valor relevante para compreensão da
temática, tais como, o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do estado do Paraná
(2012).
Elencar os tipos de responsabilidades cabíveis no ordenamento jurídico brasileiro na
esfera penal, cível e administrativa em locais com concentração de público.
Diagnosticar, através de pesquisa Censo e por meio de averiguação in loco, a real
situação dos estabelecimentos no município de Maringá-PR, conforme os itens de segurança
contra incêndio e pânico instalados nessas edificações e passíveis de exigência de adequações
ou que sofreram notificação de embargo de atividade.
Indicar sugestões para o aperfeiçoamento de normas relativas à segurança contra
incêndio, inclusive com a proposta de lege ferenda para possível avaliação futura de um
código nacional de segurança contra incêndio e pânico.

1.5

JUSTIFICATIVA DO TRABALHO

O momento atual da prevenção de incêndio no Brasil revela-se em uma cobrança
popular no sentido de melhoria da qualidade das vistorias e segurança das edificações.
Paralelamente, constata-se que as normas de prevenção estão evoluindo, porém há uma
necessidade de mudança cultural da população quanto a encarar a segurança preventiva como
investimento e não como um aumento de custo para adquirir itens preventivos contra
incêndio.
Diante da gravidade dos fatos relativos ao sinistro de incêndios, há uma necessidade
constante de atualização, qualificação e capacitação dos bombeiros, tanto para análise de
planos e projetos de segurança, quanto nas vistorias para fiscalização das edificações,
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objetivando a realização do trabalho com qualidade e segurança. Somente com analistas e
vistoriadores preparados para oferecer um serviço de qualidade, instruindo e esclarecendo
dúvidas dos solicitantes, técnicos responsáveis e usuários da edificação, as condições de uso e
ocupação do imóvel serão consideradas seguras (SEITO, 2008).
Com a evolução de novas tecnologias para combate a incêndios, os sistemas de
proteção e segurança detalham condição de socorro à vida e ao patrimônio. Com registro de
inúmeras catástrofes nacionais e internacionais, leis e normas foram criadas, alteradas e
modernizadas para prevenir riscos de incêndio e pânico nas edificações (MOREIRA, 1999).
Alguns acontecimentos recentes como o caso do incêndio na Boate Kiss em Santa
Maria-RS têm gerado reflexão das autoridades e da opinião pública sobre a necessidade de
maior fiscalização de construções e reformas. A responsabilidade de atuação por parte dos
órgãos públicos atuantes na prevenção de incêndio e as questões legais envolvidas na
segurança dos usuários em estabelecimentos que concentram público, dependem de elementos
investigatórios que previamente atuem nas causas para se evitar um sinistro.
Esse apontamento justifica a necessidade de avaliar os itens de segurança contra
incêndio nas boates e clubes sociais, cuja aplicabilidade das normas possa evitar que novas
tragédias ocorram, cumprindo o real papel da Segurança Pública como sendo um dever do
Estado para com o cidadão. Desta forma, justificam-se, como critério de escolha, os
estabelecimentos comerciais que concentram público com atividade de boates e clubes
sociais, analisados sob a ótica da área de estudo sobre prevenção de incêndio no município de
Maringá-PR.

2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos fundamentais da segurança contra
incêndio e pânico para subsidiar a pesquisa sobre o estudo da prevenção de incêndio em
clubes sociais e boates e o processo de fiscalização do Corpo de Bombeiros constante nos
padrões técnicos adotados pelos códigos, expostos através de levantamento bibliográfico,
análise de estudos de caso, artigos científicos, legislações e normas.

2.1

HISTÓRICO DO FOGO

A beleza do fogo e seu perigo intrigam o homem desde a antiguidade. Uma lenda
brasileira derivada dos Índios Caingangues conta o surgimento do fogo na terra, cuja história
relata o seguinte conteúdo:
Somente o índio Minarã obtinha a posse do fogo, havia apenas uma lareira em toda a
terra conhecida pelos Caingangues. A luz e o calor vinham do sol, e inexistiam recursos
contra o frio, além dos alimentos, que eram comidos crus.
Porém, somente o índio Minarã obtinha posse do fogo, e este era egoísta, guardava
só para si os segredos do fogo. Mas os Caingangues não desistiam de possuir o fogo, e
necessitavam dele para sua sobrevivência e não se conformavam com a atitude egoística de
Minarã.
O jovem índio Fietó, inteligente e astuto, decidiu tirar de Miranã o segredo do fogo,
para isso, usou sua magia e transformou-se em gralha branca, chamada Xakxó. E partiu
voando para o local, quando deparou-se com uma jovem índia protetora do abrigo onde
localizava-se o fogo.
A índia levou a gralha para dentro da cabana e colocou-a junto à lareira, quando
secou suas penas, a gralha pegou uma brasa e fugiu. Ali reacendeu a brasa quase extinta e
com ela incendiou um ramo de sapé levando-o também no bico. Mas com o vento, o ramo
incendiou-se cada vez mais e, caiu do bico de Xakxó. Ao cair atingiu o campo e propagou-se
para as matas e florestas.
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Veio a noite e tudo continuou claro como o dia. De todas as partes vieram índios que
nunca tinham visto tamanho espetáculo e cada um levou brasas e tições para suas casas
(EVOLUÇÃO HUMANA, 2007).
Trata-se de uma lenda brasileira, cujas considerações explicam o surgimento do fogo
para uma tribo indígena. Contudo, para o mundo científico o estudo do fogo cruza com a
evolução do homem em seu manuseio e controle.
Segundo o texto Evolução Humana (2007), os mais antigos vestígios do uso do fogo
foram registrados em acampamentos do homo erectus, há cerca de 400 mil anos a.C..
Possivelmente o homem tenha aprendido a conservar o fogo de origem natural ou acidental,
seja este resultante, por exemplo, de um raio ou de uma faísca que saltasse na lascagem da
pedra. Somente mais tarde teria descoberto os processos de produzi-lo intencionalmente,
friccionando duas varetas de madeira ou percutindo duas pedras. As consequências da
descoberta do fogo retratam uma melhora no regime de alimentação, proporcionando defesa
eficaz contra os perigos da vida selvagem, proteção contra o frio, talvez tenha até contribuído
para estreitar os laços de solidariedade entre os membros dos bandos que se juntavam à noite
em volta das fogueiras.
O conceito de fogo, sua forma e propagação, remetem ao comportamento humano
em determinadas situações que fogem do controle em princípios de incêndio. Levando-se em
conta o risco de incêndio em meio a pensamentos de evacuação de pessoas, combustão de
materiais conforme a carga de incêndio, os fatores de ativação em um sistema de detecção de
incêndio, o perigo e o risco são existentes conforme o agente aumenta o risco de produção.
Desse modo, a origem dos Corpos de Bombeiros remonta à origem do emprego do fogo pelo
homem. Uma das primeiras organizações de combate ao fogo de que se tem notícia, segundo
Care Z. Péterson foi criada na antiga Roma. Augusto, que se tornou Imperador em 27 a.C.,
formou um grupo de vigili. Esses vigili patrulhavam as ruas para impedir incêndios e também
para

policiar

a

cidade,

através

de

patrulhas

e

vigilantes

contra

incêndios

(SOUBOMBEIRO.COM, 2009).
O fogo sempre se constituiu num elemento de grande significado para o homem.
Durante muitos séculos foi considerado uma manifestação sobrenatural, cuja ocorrência era
atribuída aos deuses. Porém, antes de ter sido descoberto o modo de produzi-lo e de controlálo, provocava verdadeiro temor no homem, algo supersticioso, pois seu surgimento só ocorria
naturalmente, em consequência da erupção de um vulcão, da incidência de raios ou, ainda,
pela combustão espontânea da vegetação submetida à radiação solar (GOMES, 1998).
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Goren-Inbaret (2004) afirma que os primeiros métodos de obtenção do fogo
ocorreram de forma intencional. Baseavam-se na produção de uma faísca por meio do atrito
entre madeiras ou pedras. Em estágios posteriores do desenvolvimento humano a produção do
fogo se dava através do atrito de peças de ferro. De acordo com pesquisas realizadas pelo
autor, o fogo pode ter surgido na África, produzido pelo homo erectus há cerca de 1,8 milhões
de anos.
Inicialmente o homem utilizava o fogo como fonte de luz e calor. Posteriormente
passou a utilizá-lo também no preparo de alimentos e como forma de proteção contra a
aproximação de animais ferozes. A partir daí o fogo passou a receber cuidados especiais,
sendo armazenado em crânios de animais na forma de fragmentos de brasa, para posterior
utilização. Nesta fase, em que o homem vivia em cavernas, os riscos da utilização inadequada
do fogo não trazia maiores consequências às suas habitações. Porém, com a mudança da
concepção perante a forma de habitação dos homens primitivos, que deixou as cavernas para
viver em cabanas rústicas formadas de galhos, troncos e folhas de árvores, fez com que
surgissem preocupações perante o risco de incêndio e seu alastramento (ARAÚJO, 2004).
Conforme definições científicas, a evolução perante o domínio das chamas ocorreu
no momento em que o homem percebeu que o fogo, além dos benefícios, também acarretava
riscos de incêndios, surgindo então a necessidade de melhor conhecer e controlar este
fenômeno. Nesse sentido, o estudo do fenômeno da combustão relacionado à engenharia de
incêndio é recente e culturalmente escasso em países como o Brasil.
O desenvolvimento de uma cultura voltada para a prevenção e segurança contra
incêndio deveria ser implementada de forma educativa e gradativa por meio da disseminação
de métodos de controle e extinção inicial das chamas, agentes extintivos e controle do pânico
gerado em situações de incêndio, além do desenvolvimento de pesquisas e institutos de
formação do profissional da área de engenharia de incêndio.

2.2

FUNDAMENTOS DO FOGO E INCÊNDIO

A importância em diferenciar os comportamentos resultantes do fogo e de um
incêndio serve para explicar os meios corretos para seu controle e extinção, assegurando
redução nos impactos causados. O fogo é resultado de uma reação química de oxidação com
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desprendimento de luz e calor. Pode-se dizer, ainda, que fogo é a parte visível de uma
combustão (CBM/RJ, 2003). Assim, o fogo pode se apresentar fisicamente de duas maneiras:
chama e brasas.
Segundo Seito (2008) o estudo do fogo como ciência é recente, iniciando os
primeiros estudos na década de 80, com a criação da International Association for Fire Safety
Science (IAFSS). A associação internacional reuniu cientistas dos maiores institutos e
universidades do mundo para desenvolvimento de novos mecanismos que pudessem atuar
com maior eficácia na prevenção e controle de incêndios. O IAFSS realiza seminários a cada
dois anos em diferentes países. O Brasil possui representação nesse instituto através da
Professora Dra. Rosaria Ono pertencente ao corpo docente da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).
Porém, apesar da representação brasileira no IAFSS e dos grandes avanços na ciência
do fogo, ainda não há consenso mundial para definir o conceito de fogo. Tal fenômeno é
constatado pelas diversas definições usadas em vários países (SEITO, 2008).
Nos Estados Unidos da América o National Fire Protection (NFPA), define o fogo
como sendo a oxidação rápida auto-sustentada acompanhada de evolução variada da
intensidade de calor e de luz. No campo das Normas Internacionais a ISO 8421-1, define o
fogo como o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor acompanhado de
fumaça, chama ou ambos e, o processo de combustão como a reação exotérmica de uma
substância combustível com um oxidante usualmente acompanhada por chamas e ou
abrasamento e ou emissão de fumaça. Na Inglaterra a norma BS 4422 define o fogo como
processo de combustão caracterizado pela emissão de calor acompanhado por fumaça, chama
ou ambos.
No Brasil, a NBR 13860/97 define que o fogo é o processo de combustão
caracterizado pela emissão de calor e luz. O regulamento de segurança contido na Instrução
Técnica n◦ 02 do Regulamento de Segurança Contra Incêndio das Edificações e Áreas de
Risco do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo estabelece a definição de fogo como
sendo um fenômeno físico-químico que se dá através de uma reação de oxidação com emissão
de luz e calor.
Para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, a definição do processo de
incêndio é determinada, como sendo as apresentações físicas do fogo determinadas pelo
elemento combustível, quando gasoso ou líquido, este assume a forma de chamas, sendo este
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combustível sólido, sua apresentação se faz sob a forma de chamas e brasas ou somente em
brasas (CBM/RJ - Manual de Procedimento, 2003).
Independente das definições adotadas, sabe-se que a propagação rápida e violenta do
fogo provoca danos e perdas materiais e humanas muitas vezes causando danos irreparáveis.
Quando as chamas fogem do controle e seus meios de contenção são ineficazes, a evacuação
das pessoas na edificação deve ocorrer no menor tempo possível. Por isso, a importância das
saídas de emergência, portas corta-fogo, dispositivos automáticos e demais itens para controle
do incêndio.
Para Seito (2008), a representação gráfica do fogo inicialmente foi criada pela teoria
conhecida como Triângulo do Fogo que explicava os meios de extinção do fogo pela retirada
de um dos componentes, tais como, o combustível, o comburente ou o calor. Desse modo, a
Figura 1 apresenta o formato dos três elementos que a compõem em cada lado do triângulo
(combustível, comburente e calor). Estes devem coexistir ligados para que o fogo se
mantenha.
Figura 1: Triângulo do fogo

Fonte: Seito (2008)

As mudanças relativas às definições de fogo e incêndio ocorreram com a descoberta
do agente extintor “halon”, pois foi necessário mudar a teoria, a qual atualmente é conhecida
como Tetraedro do Fogo. Contudo, o bromotrifluometano é o principal componente do agente
halon e possui impactos que afetam a camada de ozônio na atmosfera. O halon ou seus
componentes halogênicos são atualmente proibidos na Europa conforme delibera o Protocolo
de Montreal e pela Convenção de Viena para proteção da camada de ozônio (CBM/RJ, 2003).
A Figura 2 apresenta cada uma das quatro faces que compõem os elementos do fogo
(combustível, comburente, calor e reação em cadeia), os quais devem coexistir ligados para
que o fogo se mantenha.
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Figura 2: Tetraedro do Fogo

Fonte: Seito (2008)

Portanto, como se pode observar, para que o fogo ocorra, há necessidade da
combinação de alguns componentes em proporções adequadas, na presença de uma fonte
suficiente de calor. Secco (1982) define combustível como sendo qualquer substância capaz
de produzir calor por meio de uma reação química exotérmica, podendo ser encontrado no
estado sólido, líquido ou gasoso. A combustão pode ser definida como uma reação química de
oxidação exotérmica, que ocorre com a combinação de uma substância combustível com o
oxigênio, em proporções suficientes que, ativadas por uma fonte de ignição, resulta no
desenvolvimento de energia luminosa e calor.
O processo de combustão, segundo Friedman (2003), é uma reação química
exotérmica auto-sustentada, geralmente associada ao processo de oxidação de um
combustível. Nesse sentido, Gouveia (2003, p.16) afirma que:
A combustão é uma reação química exotérmica que resulta na produção de
chamas e calor, sendo os gases dióxido de carbono (CO2), monóxido de
carbono (CO) e as partículas sólidas de carbono (C), os produtos mais
comuns desta reação química.

Para Seito (2008), uma vez iniciado o fogo deve-se levar em conta o mecanismo de
transmissão da energia, ou seja, condução do calor, convecção do calor e radiação de energia.
Cada modo de transmissão da energia irá influenciar na manutenção e no crescimento do
fogo.
A Figura 3 permite visualizar a influência do mecanismo de transmissão da energia.
O exemplo da chama na imagem (1) representa a condução do calor, que é preponderante para
radiação de energia. Na imagem (2) a radiação de energia e a condução do calor são
preponderantes, a convecção do calor participa pouco da queima do objeto. A situação da
imagem (3) apresenta a condução do calor pelo objeto, onde a convecção do calor e a radiação
de energia contribuem proporcionalmente para os efeitos da queima (SEITO, 2008).
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Figura 3: Influência da condução, convecção e radiação na combustão

Fonte: Seito (2008)

Assim, a condução do calor e a convecção se transmitem pela movimentação do
meio fluído aquecido, a radiação de energia se transmite por ondas eletromagnéticas para
completar o processo de combustão e dar início às chamas (SEITO, 2008).

2.3

COMPORTAMENTO HUMANO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO

O estudo do comportamento humano em incêndios é importante para a definição
tanto dos procedimentos utilizados para evacuação da edificação, como delimitação das
normas para estabelecer parâmetros da rota de fuga e das saídas de emergência.
No momento em que ocorre um incêndio, os ocupantes da edificação procuram
evadir-se do local o mais breve possível. Diante da situação, a simples decisão de escolher
entre duas ou mais rotas de fuga, pode vir a causar interferência emocional e gerar situação de
pânico. Em determinadas circunstâncias nas quais uma saída pode estar obstruída por chamas
ou debilitada pela fumaça, pessoas podem vir a se lançar dos edifícios em momento de
desespero.
Nesse sentido, Araújo (2008), enfatiza a necessidade de melhor conhecimento do
comportamento humano com relação a situações de incêndios, condições edilícias,
familiaridade com o layout e novas tecnologias de segurança contra incêndio. Além disso, as
doenças e síndromes e os fatores psicológicos e emocionais diante dessas situações adversas
possuem impactos ao longo da vida dos sobreviventes vitimados por incêndios. Assim, as
rotas de fuga, sinalização e demais itens de emergência, servem para que se direcione o
treinamento de abandono de área com maior precisão, bem como às ações de treinamento
constante das brigadas de incêndio e dos usuários das edificações.
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Conforme Dwyer e Fliynn (2005), a situação de pânico advinda de relatos constantes
do livro “102 Minutos” sobre a história inédita da luta pela vida após o desabamento das
torres gêmeas, discorre o seguinte trecho:
Conforme relatos de pessoas envolvidas, dentro das torres, nos pavimentos dos
impactos das aeronaves e acima, a temperatura insuportável, a fumaça densa, a pouca
visibilidade e a dificuldade de respirar tornaram penosa a busca pela única saída existente, na
Torre Norte, do World Trade Center - WTC. As condições críticas durante um incêndio em
uma edificação ocorrem quando a temperatura excede a 75ºC, e o nível de oxigênio cai abaixo
de 10%, e as concentrações de monóxido de carbono ultrapassam 5.000 ppm. Tais situações
adversas induzem a sentimentos de insegurança, que podem vir a gerar o pânico e descontrole
e levar pessoas a saltar pelas janelas.
Os meios de escape devem ser constituídos por rotas seguras que proporcionem às
pessoas escapar em caso de incêndio, de qualquer ponto da edificação a um lugar seguro, fora
da edificação, sem assistência exterior (THE FIRE SERVICE COLLEGE, 1995).
Incêndios significativos também foram registrados no Brasil, tais como o Edifício
Andraus, em São Paulo no dia 24 de fevereiro de 1972, edificação composta de 31
pavimentos de escritórios e lojas. O incêndio atingiu todos os andares, resultando em 6
vítimas fatais e 329 feridos.
Outro incêndio em fevereiro de 1974, no Edifício Joelma localizado no centro de São
Paulo, o prédio com 25 andares de escritórios e garagens, todos atingidos pelas chamas.
Pessoas em situação de pânico se atiraram pelas janelas. O incêndio provocou a morte de 189
pessoas e outras 320 ficaram feridas, sendo que a possível causa se deu a um curto-circuito.
O fato descrito como “tragédia paulistana” causou impacto em toda sociedade
brasileira, iniciando a partir daí a criação de normas mais rigorosas relativas à prevenção de
incêndio (SEITO, 2008). A Figura 4 mostra o momento do incêndio no edifício Joelma, a qual
ilustra a intensidade das chamas tomando conta do edifício e pessoas desesperadas tentando se
salvar.
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Figura 4: Incêndio no Edifício Joelma.

Fonte: Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo (1974).

O National Institute of Standards and Technology (NIST) publicou o resultado de
entrevistas com as pessoas que saíram do incêndio ocorrido nas torres gêmeas do Word Trade
Center. Alguns relatos afirmam que houve uma demora, em torno de seis minutos, para
iniciarem a reação de fuga e pânico, tendo os funcionários inicialmente desligado seus
computadores e equipamentos, recolhido seus objetos pessoais e, utilizado o telefone em vez
de se dirigirem para as saídas de emergência.
Para Moncada (2005, p. 4), as pessoas têm reações diferentes diante de situações
adversas, em caso de sinistros, quando se sentem ameaçadas em sua integridade física. Nesse
sentido, apresenta-se:
Em um incêndio, o comportamento mais frequente é a tensão nervosa ou estresse, e
não a reação de medo e que foge ao controle racional, ou seja, o pânico. Normalmente, as
pessoas demoram a reagir diante de uma situação de incêndio, como se estivessem paralisadas
nos primeiros minutos, não acreditando que estejam sendo envolvidas numa situação de risco
grave. Um dos fatores cruciais é a informação disponível associada ao tempo, pelo
recebimento tardio do aviso de incêndio, quando as situações de fogo e fumaça estão mais
severas, para se buscar uma resposta. O descobrimento sobre a gravidade do incêndio, qual a
direção a seguir, muitas vezes em ambiente com fumaça, tende a gerar muita tensão nervosa.
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Desse modo, conforme pesquisas realizadas pelo NIST, em geral, o ser humano
reage lentamente a uma emergência, e isso é agravado, em caso de casas noturnas, nas quais
são acrescentados os efeitos do álcool, drogas, luzes fortes intermitentes e som alto.
O incêndio na boate Station nos EUA, onde cem pessoas perderam a vida, é um dos
exemplos utilizados para comprovar cientificamente que o pânico gerado no momento de um
incêndio dificulta a evacuação do local. A Figura 5 apresenta uma simulação realizada pelo
laboratório do NIST sobre a intensidade e propagação das chamas.
Figura 5: Simulação de propagação das chamas

Fonte: Nist.gov (2004)

Para Souza (2012), a fumaça, que dificulta a visibilidade durante um incêndio,
contém CO² (monóxido de carbono), entre outros gases, que possui mais afinidade com a
hemoglobina do sangue que o oxigênio. Isso afeta o sistema nervoso central provocando
sintomas como mal-estar, distúrbios de funções motoras, perda de movimento, perturbações
de comportamento, tais como, fobia, agressividade, pânico, coma e, demais efeitos. Com a
escassez de oxigênio no ambiente, a situação pode ocasionar a morte de células do cérebro e
elevar à lesão que causa parada respiratória e morte.
Nesse sentido, há necessidade constante de revisões dos treinamentos para evacuação
da edificação e atualização dos planos de emergência contra incêndio, em acompanhamento
às normas de segurança contra incêndio e pânico.
Segundo Pires (2005), os modelos de simulação do comportamento humano em
situações de incêndio existentes não avaliam o comportamento cognitivo da pessoa. O autor
adverte quanto à relevância dos aspectos cognitivos, sendo definido como sendo um processo
de conhecimento perante a informação obtida no meio em que se vive, ou seja, o que já está
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registrado na memória. Caso esses aspectos não sejam corretamente considerados, os
resultados fornecidos por tais modelos ficam muito longe da realidade.
Groner (2001) cita em sua pesquisa que grande parte das análises da engenharia de
segurança de incêndio foram restritas nas hipóteses de como o ambiente físico pode causar
um incêndio, incluindo também o comportamento humano. Porém, o autor ressalta que,
apesar da análise dos aspectos cognitivos dos seres humanos em situação de incêndio, uma
resposta comportamental satisfatória continua sendo uma “caixa preta”.
A população, em geral, reage aos riscos conforme a percepção que tem sobre as
situações de perigo potencial, mediadas por valores e crenças que se articulam as diversas
variáveis sociais, culturais, políticas, econômicas e psicológicas (JACOBI,1999).
Para Gouveia (2006) os conceitos de perigo e risco de incêndio são sutis e
frequentemente empregados de maneira inadequada. De acordo com o autor, a possibilidade
de início e desenvolvimento de um incêndio sempre estará presente nas edificações, em razão
da presença constante de materiais combustíveis nestes ambientes. Os elementos propulsores
e ignitivos para combustão são o oxigênio e as fontes de calor formadas por gases. A
combinação desses elementos em maior ou menor quantidade pode determinar o grau de
perigo de incêndio, associando, desse modo, o conceito de risco com a probabilidade de que
um incêndio, uma vez iniciado, se desenvolva.
Álvarez (2004) considera que os ocupantes são as partes mais importantes dos
muitos sistemas de defesa de incêndios, pois no caso de uma emergência, supostamente
avisam sobre a ocorrência de um incêndio e são capazes de prover assistência para limitar o
tamanho do incêndio. O autor afirma que as pessoas são sensíveis para reconhecer e
discriminar os princípios de incêndios e podem repassar informações ao Corpo de Bombeiros.
Também os ocupantes devem alertar a outros da presença do fogo no caso de uma emergência
e evacuação. Em edifícios frequentados pelo público em geral, quase sempre informam as
autoridades da localização do fogo e do potencial do perigo para outros que ficam no local.
Para Araújo (2008), a ação dos ocupantes frequentemente exerce um papel
importante na prevenção, após a ocorrência de um princípio de incêndio. Entre as ações
básicas, estão:
•

identificar o local do incêndio;

•

tentar iniciar combate com o uso de agentes extintores;

•

notificar o corpo de bombeiros;
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•

alertar os demais ocupantes e, iniciar procedimento para evacuar o local.

Outras ações podem vir posteriormente por meio de investigação do local, na
tentativa de resgatar vítimas, evacuar brevemente a edificação ou de abrigar-se contra as
chamas. Muitas dessas ações podem ser sequenciais, contudo, o comportamento humano em
incêndios envolve muitas decisões. Isto mostra como as ações humanas são de enorme valor
num princípio de incêndio, evitando muitas vezes uma catástrofe (ÁLVAREZ, 2004).
A este respeito Watts (1998) ressalta que, nas últimas décadas, as pesquisas sobre a
vida e reação humana foram focalizadas na dinâmica e o comportamento do fogo, porém
pouco foi desenvolvido em relação ao comportamento humano em relação ao fogo. De acordo
ainda com o autor, os aspectos ergométricos como, por exemplo, a força máxima necessária
para abrir uma saída de emergência, e também a forma de sinalização de saída, devem ser
melhor avaliados considerando o comportamento humano em uma real situação de incêndio.
Assim, conclui-se que o comportamento humano em situações de incêndios é
diretamente influenciado pelas condições locais em que a pessoa estiver e pelo conhecimento
do que fazer, como agir e por onde seguir. Para o abandono de local em situações de
emergências o comportamento de sair rápido por uma rota de fuga depende do tempo que se
leva para receber o aviso de incêndio e da familiaridade com as rotas de fuga e saídas de
emergência disponíveis no local.

2.4

INCÊNDIOS URBANOS EM LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO

Ao se perfazer a apresentação da pesquisa, entende-se ser de grande utilidade buscar
paralelos e exemplos sobre situações equiparadas em incêndios ocorridos em boates e clubes
sociais, no que tange itens de prevenção de incêndio e responsabilidades envolvidas na
garantia da segurança pública, visto ser este o principal objeto de estudo desta pesquisa.
Nesse sentido, ocorre o descarte de grandes incêndios urbanos registrados durante a
história, devido ao fato de que a urbanização atual permite distanciamento entre quadras e
setores, reduzindo gradativamente o risco, desse modo, as cidades contemporâneas não devem
ser comparadas com edificações das cidades antigas, tais como registros ocorridos em Roma
(64 DC), Londres (1666), Hamburgo (1842), Chicago (1871), Boston (1872), por exemplo. O
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grau de risco entre as edificações foi alterado com as mudanças adotadas na engenharia
construtiva das cidades, inexistindo forma comparativa para esses casos.
Grandes desastres incendiários ocorridos em edificações modernas ocasionaram a
perda de muitas vidas. Com o aumento do número de incêndios teve inicio o primeiro sistema
de registro de incêndios nos Estados Unidos da América (EUA). A preocupação com as
perdas materiais e humanas evoluíram para a criação das primeiras normas voltadas para a
segurança contra incêndio. Inicialmente as técnicas preventivas, eram difundidas com ênfase
somente na proteção ao patrimônio. Com o advento do primeiro Handbook, publicado por
Everett U. Crosby, em 1896, buscou-se facilitar o trabalho dos inspetores das companhias de
seguros em sua prática diária. O manual possuía 183 páginas, sendo que dessas, 37
dedicavam-se a chuveiros automáticos e 49 a suprimento de água. O foco nesses assuntos
devia-se ao fato de os membros e primeiros organizadores da NFPA - National Fire
Protection serem oriundos de companhias de seguro (GILL; NEGRISSOLO; OLIVEIRA,
2008).
O histórico moderno de incêndios urbanos em locais de reunião de público
caracterizados como boates, clubes sociais e similares, se inicia na cidade de Chicago nos
EUA, quando a ocorrência de um incêndio em 30 de dezembro de 1903, no Teatro Iroquois,
vitimou 600 pessoas (GILL e NEGRISSOLO, 2008).
Outro incêndio registrado em locais de concentração de público, e que causou grande
impacto emocional na população, ocorreu nos Estados Unidos da América no dia 4 de março
de 1908 na Escola Elementar Collinwood na cidade de Lake View, o incêndio vitimou 172
crianças, 2 professores e 1 socorrista. Este incêndio mobilizou a população americana quanto
à necessidade de implantação e melhoria dos códigos, normas e a necessidade do exercício
constante de treinamento para evacuação de pessoas (DEADOHIO, 2012).
Em 25 de março de 1911, em Nova Iorque, a Triangle Shirtwaist Factory sofreu
incêndio, o qual causou a morte de 146 pessoas, em sua maioria jovens mulheres imigrantes
que trabalhavam na indústria de confecção. Relatos da época descrevem que muitas delas se
projetaram pelas janelas, outras pereceram nas escadas e corredores (CORNELL, 2012). A
edificação foi totalmente incendiada, conforme mostra a Figura 6. A ocorrência desse
incêndio e a incapacidade de fuga das pessoas do local, fez com que as autoridades iniciassem
processo de mudança nas normas de prevenção de incêndios nos Estados Unidos.
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Figura 6: Triangle Shirtwaist Factory

Fonte: Trianglefire (1911)

A gravidade e a sequência de fatos ocorridos nos Estados Unidos, fizeram com que a
proteção nas medidas preventivas se modificassem em decorrência da atualização do “Manual
de Proteção Contra Incêndios” (Handbook Fire Protection), com evoluções técnicas na edição
de 1914. O Código de Segurança da Vida (NFPA 101, 1914), delimitou o texto contendo
“Sugestões para Organização e Execução de Exercícios de Incêndio”, posteriormente, gerou
indicações para a construção de escadas, de saídas de emergência para o abandono de diversos
tipos de edifícios e a construção e disposição de saídas de emergência em fábricas, escolas e,
demais locais com concentração de público (GILL; NEGRISSOLO, 2008).
O registro de causas de incêndio em boates e locais de concentração de público em
sua maioria teve início com o uso inadequado de instrumento pirotécnico, razões criminosas
ou acidentais. Moore (2003) descreve o incêndio ocorrido na boate Station, em fevereiro de
2003:
No momento da apresentação o vocalista, Jack Russell, começou sua canção,
e Daniel Biechele, empresário da banda acendeu um sinalizador pirotécnico,
cujas faíscas imediatamente incendiaram a espuma das paredes e do teto ao
redor do palco, as quais proporcionavam amortecimento do som.
A boate Station estava superlotada, o clube estimou que haviam
aproximadamente 462 ocupantes. Os frequentadores congestionavam o
caminho até as saídas de emergência, iniciando o pior incêndio da história de
Rhode Island.

Em sua maioria, as boates e clubes sociais são estabelecimentos fechados, com baixa
ventilação e que possuem revestimento acústico composto por materiais de alta combustão.
Nesse sentido a Tabela 1: Histórico de sinistros de incêndio em Boates e locais de
concentração de público mostra alguns dos principais incêndios ocorridos em boates, clubes,
danceterias e locais de concentração de público em diversas cidades do mundo e no Brasil,
contendo dados sobre o número de mortos e de feridos.
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Tabela 1: Histórico de sinistros de incêndio em Boates e locais de concentração de público
Causas do
Incêndio
descarte
irregular de
cigarros

Local do Incêndio

Data

Mortos

Feridos

EUA, Detroit, Michigan

20/09/1929

22

50

23/04/1940

209

centenas

acidental

28/11/1942

492

centenas

acidental

15/12/1961

500

1.500

incêndio
criminoso

1/11/1970

146

180

acidental

28/05/1977

165

200

70% das vítimas
eram crianças
vítimas entre 17 e 30
anos
Grande quantidade
de fumaça

25/03/1990

87

centenas

incêndio
criminoso

homicídio.

12/1993

17

1994

200
95

equipamento de
som

341

pirotecnia

EUA, Natchez, Mississippi
boate Rhythm Night Club
EUA, Boston boate Cocoanut
Grove
Brasil, Niterói-Rio de Janeiro
GranCircus Norte-Americano
França, Saint-Laurent-duPont, Club Cinq-Sept
EUA, Kentucky, Southgate,
Beverly Hills Supper Club
EUA, Nova York, Happy
Land
Argentina, no bairro de
Olivos, em Buenos Aires,
Discoteca Kheyvis
China, Fuxin
Filipinas, Quezon City, Ozone
Disco Club

18/03/1996

162

México, Discoteca
Lobohombo

10/2000

20

2000

300

12/2001

6

20/07/2002

28

12/2002

50

17/02/2003

21

50

pirotecnia

20/02/2003

100

200

pirotecnia

30/12/2004

194

centenas

pirotecnia

11/2006
2007

6

60

pirotecnia
Gás de pimenta

04/2008

13

15

pirotecnia

21/09/2008

43

88

pirotecnia

1/01/2009

66

222

pirotecnia

5/12/2009

109

134

pirotecnia

17/08/2012

4

20

Espanha, Madri, no ginásio
Madri Arena

31/10/2012

3

2

Brasil, Rio Grande do Sul,
Santa Maria, boate Kiss

27/01/2013

242

500

China, Luoyang.
Brasil, Belo Horizonte, Minas
Gerais
Peru, Lima, Discoteca Utopia
Venezuela, Caracas, Clube La
Goajira
EUA, Chicago, E2 Nightclub
Stampede
EUA, Rhode Island, West
Warwick, boate The Station
Argentina, Buenos Aires,
boate República Cromãnón
Brasil, São Paulo, Olímpia
Lisboa, Discoteca
Equador, Quito, Discoteca
Factory.
China, Shenzhen, Guangdong
Tailândia, Bangkok
Rússia, Perm, boate Lame
Horse
Tailândia, Phuket

Observações
materiais inflamáveis
no local

Condenação de
proprietários,
funcionários e,
agentes públicos
Local não possuía
número suficiente de
saídas de emergência
Sala de festas
Fogos de artifício

pirotecnia
Boate lotada

Fonte: Adaptado de Ferreira (2013)

pirotecnia

Tumulto e pânico
Integrante da banda
ativou fogos no palco
Mais de três mil
pessoas no local
Pânico no local

300 pessoas no local
Início no teto do
palco
Fuga descoordenada
das pessoas
Incêndio no início da
madrugada
Festa de Halloween,
as vítimas tinham
entre 18 e 25 anos
Asfixiadas por gases
tóxicos
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O incêndio na Boate Kiss, segundo consta nos autos de Inquérito Policial, sob o nº.
94/2013/150501, da 1ª Delegacia de Polícia de Santa Maria-RS, instaurado para apurar as
causas do incêndio, que resultou em 242 mortes e centenas de pessoas feridas, por meio da
coleta dos depoimentos identificou que o incêndio teve início com o manuseio de fogos de
artifício utilizados em show pirotécnico, cujas chamas atingiram o teto de espuma composto
por material inflamável, o qual propagou rapidamente a fumaça e as chamas pelo ambiente.
As pessoas segundo laudo pericial (IP nº. 94/2013/150501), morreram asfixiadas, queimadas
e pisoteadas, como mostra a Figura 7: Corpos encontrados na Boate Kiss.
Figura 7: Corpos encontrados na Boate Kiss

Fonte: Pablo (2013)

Segundo Balyrick (2003), parcela da culpa se inicia com a ineficácia dos códigos de
prevenção de incêndio, pois muitas vezes são ineficazes quanto aos itens adotados, e podem
agravar a severidade do incêndio. Sua análise ao caso salienta que o incêndio aconteceu
devido à ganância e arrogância dos donos do clube, incapacidade e negligência da banda
responsável pela pirotecnia e administração ineficaz e aplicação dos códigos e normas
existentes, bem como a formação ineficaz dos inspetores responsáveis.

2.5

NORMAS URBANÍSTICAS NA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Para Milaré (2001) a concentração populacional nas cidades após a revolução
industrial induziu a um gerenciamento do espaço urbano voltado para uma infraestrutura a
qual viesse a comportar e atender os ditames da nova demanda social existente. O impacto
gerado pela concentração de pessoas fez com que especialistas multidisciplinares buscassem
soluções para segurança no uso e ocupação das moradias existentes. Conforme evolução no
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tempo e espaço, novos conceitos sugiram para melhor proporcionar conforto e segurança dos
seus usuários.
Sirvinskas (2003) conceitua o meio ambiente artificial, como sendo aquele
construído pelo homem, ou seja, é a ocupação gradativa dos espaços naturais, transformandoos em espaços urbanos artificiais. Essa construção pelo homem pode dar-se em espaços
abertos ou fechados. Denominam-se espaços urbanos fechados os edifícios, casas, clubes e
espaços urbanos abertos, as praças, avenidas e ruas. A ocupação desses espaços urbanos pelo
homem tornou-se complexa com grande número de pessoas necessitando de regulamentação
para disciplinar a aplicação de uma política pública urbana.
A Constituição Federal do Brasil em seu art. 182, caput, expressa que os espaços
urbanos são conhecidos por cidade. É nesta que vive o homem, necessitando, portanto, de
saneamento básico, água, transporte, razão pela qual se faz necessária a implantação de uma
política de desenvolvimento urbano visando o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e a garantia de bem-estar de seus habitantes. Assim, a segurança se torna um dos
requisitos primordiais no desenvolvimento das cidades apresentando conceito de exigência
funcional nas edificações para garantia de maior nível de segurança contra incêndio conforme
se adota padrões inovadores nas construções.
Desse modo, a primeira etapa no processo é entender a operação e o uso de uma área
urbana. Em outras palavras, entender uma área urbanizada significa entender o funcionamento
da área, as características das pessoas que a usam, bem como os riscos de incêndio associados
à área. A confiabilidade de um sistema complexo se estabelece pelo ponto mais frágil. A
segurança de uma área urbana é função da segurança de cada prédio da área. Uma área urbana
pode ser ameaçada por uma mistura de ocupações, portanto recomenda-se dividi-la em classes
de ocupações e analisar cada classe separadamente (ZMITRAWICZ e ANGELIS NETO,
1997).
A infraestrutura de uma cidade visa instrumentalizar cada área com os elementos de
proteção aos seus ocupantes, tais como o sistema de hidrantes localizados em locais
estratégicos. Desse modo, os itens de segurança contra incêndio instalados nas edificações são
considerados essenciais, e visam garantir um mínimo de proteção aos seus usuários (ONO e
TOMINA, 2001).
Os clubes sociais e boates possuem seu uso e ocupação inseridos no meio urbano e
classificados como locais de reunião de público onde está presente um conjunto de pessoas
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aglomeradas e em constante fluxo, elevando as condições da área de risco. Este é um exemplo
de uso que oferece risco constante para seus frequentadores, pois a alta carga combustível em
bebidas alcoólicas, revestimentos e acabamentos muitas vezes impróprios utilizados no
tratamento acústico do ambiente gerado pelos músicos e seus equipamentos influenciam no
risco de incêndio e situação de pânico, além de requerer gerenciamento urbano para com a
vizinhança próxima a esses ambientes.
Segundo Almeida Júnior (2002), no contexto inerente ao gerenciamento de risco de
uma área urbana, é difícil precisar o nível de risco que será tolerado pelo poder público e pela
sociedade. É necessário um esforço consciente, para que haja um sensível reconhecimento das
autoridades, de usuários do espaço, da missão e objetivos do espaço urbano. Objetivos
específicos devem ser desenvolvidos para cada edificação constante ao entendimento da área
para que o Corpo de Bombeiros possa efetuar vistoria. A Figura 8: Diagrama esquemático do
entendimento da área apresenta o entendimento da área e os objetivos do gerenciamento de
risco no local a ser examinado.
Figura 8: Diagrama esquemático do entendimento da área

Fonte: Almeida Júnior, 2002 (Adaptação de Fitzgerald e Duarte, 2001)

Nesse sentido, o meio ambiente urbano possui projetos das edificações para diversos
usos e ocupações e, com o crescimento populacional, as exigências por soluções de proteção
aos seus ocupantes se tornaram importantes. Assim, profissionais habilitados em prevenção
de incêndio deveriam atuar em maior número no Brasil, visando o gerenciamento de ações
preventivas contra incêndios e controle do pânico.
A formação dos profissionais de arquitetura e urbanismo ainda não tem a questão da
Segurança Contra Incêndio absorvida plenamente nas práticas de projeto e construção.
Mudanças são necessárias desde o planejamento urbano como na garantia de acesso de
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viaturas de bombeiros, existência de hidrantes urbanos, até a proteção passiva e ativa, saídas
de emergência, compartimentações, reação ao fogo dos materiais de construção e
acabamentos (DEL CARLO, 2008).
O urbanismo, segundo Meirelles (1997, p. 65), define-se como:
O conjunto de medidas estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis,
de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade.
A palavra urbanismo originou-se do latim urbs, que pode ser traduzido para
cidade. Foi com o crescimento das cidades que a urbanização se desenvolveu
e se fez necessário estabelecer regras disciplinadoras e delimitadoras dos
espaços habitáveis e não habitáveis.

Daí surgiu o Direito Urbanístico, que pode ser conceituado como sendo o conjunto
de normas jurídicas reguladoras da atividade do Poder Público destinada a ordenar os espaços
habitáveis, o que equivale dizer: conjunto de normas jurídicas reguladoras da atividade
urbanística (SILVA, 1998).
No que tange à responsabilidade emanada pelo Poder Público em garantir segurança
para toda população frente as situações de risco de incêndio, o urbanismo deve atender
normas provenientes do direito urbanístico. Nesse sentido, algumas edificações, tais como
boates, clubes sociais e tantos outros espaços urbanos fechados, necessitam de projetos
diferenciados, pois envolvem grandes riscos e são consideradas especiais, devendo ser
obedecidas às exigências contidas no projeto da construção e da operação do imóvel, para
minimizar os riscos dos ocupantes e bombeiros envolvidos em sinistro de incêndio. Pois
sempre haverá risco de incêndio, porém este não deve ser aumentado.
Para Del Carlo (2008), as Leis, Códigos e Normas regulamentadoras se constituem e
se alteram ao longo do tempo principalmente para que a segurança da vida seja preservada. A
primeira etapa do design da segurança da vida é identificar as características de uma área
específica. Os tipos de questões que devem ser formuladas para identificar a situação de
segurança da vida em um espaço urbano apresentam-se abaixo:
•

Se ocorresse um incêndio em um espaço urbano, quais as áreas ou edifícios que
causariam os maiores problemas sob a ótica da segurança das pessoas?

•

Quais as áreas ou prédios são mais vulneráveis no que diz respeito à proteção da
propriedade e continuidade da operação?

•

Quais as áreas ou prédios possuem as maiores probabilidades de ocorrência de
incêndios, considerando-se o crescimento potencial dos riscos?
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•

Quais as áreas ou prédios causarão os maiores problemas sob a perspectiva da
extinção manual do incêndio?

•

Qual área deve ser considerada representativa em um espaço urbano?

O espaço urbano é composto por vários prédios com diferentes classes de ocupações,
para cada prédio dentro de uma área de segurança específica, deve haver consideração sobre a
situação da segurança e perigo de vida dos seus ocupantes. Os procedimentos emergenciais
visam ajudar os usuários a perfazer identificação das características do local, o tempo de
duração das atividades no interior do prédio e caminhamento até pela rota de fuga até a saída
com segurança.
Pannoni e Silva (2008) consideram ainda que, em muitos casos, é necessário
modificar o projeto arquitetônico, ou fornecer várias medidas de segurança contra incêndio
para se atingir os objetivos de se evitar propagação das chamas no local. Um projeto contendo
medidas que, no contexto dos parâmetros da edificação, poderá atender os objetivos da
segurança contra incêndio. Considerando-se o tempo para desocupação do local, o
comportamento das pessoas em resposta ao incêndio ou no momento em que recebem o alerta
advindo de um alarme de incêndio, além de analisar os efeitos físicos resultantes do calor, da
fumaça e gases tóxicos gerados pela combustão. O Quadro 1 apresenta que os parâmetros
necessários para uma RQP – Revisão Qualitativa do Projeto.
Quadro 1: Informações para Revisão Qualitativa do Projeto
Parâmetros físicos de
desocupação

RQP – Revisão Qualitativa do Projeto
Parâmetros fisiológicos de
Tempo de
desocupação
desocupação

Limites humanos atingíveis

Tempo para atingir uma saída
de emergência

Tempo pré-movimento

Cálculo

Visibilidade: produtos de
combustão e tóxicos
irritantes

Tempo requerido para passar
através de uma saída de
emergência

Efeito do tipo de sistema
de alarme

Simulação

Calor radiante: Temperatura
do ar

Fonte: Pannoni e Silva (2008)

Segundo os autores Pannoni e Silva (2008) os sistemas de proteção instalados nas
edificações, aliado ao treinamento constante de pessoas para uso de equipamentos e controle
em situações de pânico na ocorrência de incêndios, visa minimizar cada vez mais o número de
vítimas.
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2.5.1

Legislação relativa à Segurança Contra Incêndio

Até o ano de 1976 as normas de segurança contra incêndio somente indicavam a
necessidade de instalar equipamentos de prevenção nas edificações, tais como extintores,
contudo, a fiscalização não se tratava de um item compulsório. O projeto construtivo da
edificação não responsabilizava o engenheiro ou arquiteto da obra, pois a legislação não era
embasada no pensamento voltado para prevenção de incêndio (SEITO, 2008).
O histórico de grandes catástrofes causadas por incêndios ocorridos em diversos
países e no Brasil, já expostas no presente trabalho, demonstra a falta de consciência dos
responsáveis pela elaboração dos projetos, além de atentar-se pela função de fiscalização e
manutenção dos itens utilizados na prevenção de incêndios nas edificações, visando proteger
bens materiais, morais e humanos.
A regulamentação concernente a prevenção de incêndio no Brasil até o início da
década de 70 era escassa, constando apenas em alguns Códigos municipais de obras, os quais
contextualizavam normas para prevenção de incêndios. O corpo de bombeiros possuía pouca
regulamentação para exercício de medidas para fiscalização de estabelecimentos. Nesse
sentido a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) tratava do assunto por
intermédio do Comitê Brasileiro da Construção Civil, e através da Comissão Brasileira de
Proteção Contra Incêndio, entidades que regulamentavam os assuntos ligados à produção de
extintores de incêndio (DEL CARLO, 2008).
Os graves sinistros incendiários fizeram com que ocorressem mudanças objetivas na
legislação e nas normas de fiscalização de segurança contra incêndio no Brasil. Nesse
contexto, órgãos regulamentadores passaram a ser pressionados pela sociedade para que
promulgassem atos legais que versassem sobre a segurança contra incêndio nas edificações.
Diante do temor desse enfrentamento, a verificação da fragilidade nos edifícios, muitos deles
sem meios de abandono e com ausência em sistemas de proteção contra incêndio, obrigaram o
poder público a regulamentar o padrão mínimo de segurança nas edificações (DEL CARLO,
2008).
No que tange o sistema classificatório das edificações, a legislação de Portugal
deliberou sobre o tema no Decreto Lei n◦ 220 de novembro de 2008, SCIE – Segurança
Contra Incêndio em Edifícios de Proteção Civil Contra Incêndio, a qual contempla o seguinte
conteúdo:
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CAPÍTULO II
Caracterização dos edifícios e recintos Artigo 8.º Utilizações-tipo de
edifícios e recintos
1 — Aos edifícios e recintos correspondem as seguintes utilizações-tipo:
a) Tipo I «habitacionais», corresponde a edifícios ou partes de edifícios
destinados a habitação unifamiliar ou multifamiliar, incluindo os espaços
comuns de acessos e as áreas não residenciais reservadas ao uso exclusivo
dos residentes;
b) Tipo II «estacionamentos», corresponde a edifícios ou partes de edifícios
destinados exclusivamente à recolha de veículos e seus reboques, fora da via
pública, ou recintos delimitados ao ar livre, para o mesmo fim;
c) Tipo III «administrativos», corresponde a edifícios ou partes de edifícios
onde se desenvolvem atividades administrativas, de atendimento ao público
ou de serviços, nomeadamente escritórios, repartições públicas, tribunais,
conservatórias, balcões de atendimento, notários, gabinetes de profissionais
liberais, espaços de investigação não dedicados ao ensino, postos de forças
de segurança e de socorro, excluindo as oficinas de reparação e manutenção;
d) Tipo IV «escolares», corresponde a edifícios ou partes de edifícios
recebendo público, onde se ministrem ações de educação, ensino e formação
ou exerçam atividades lúdicas ou educativas para crianças e jovens (...).

A legislação advinda de Portugal retrata uma classificação moderna das edificações
para a distinção dos requisitos de segurança perante todo o gerenciamento de segurança do
sistema urbano, compreendendo suas várias infraestruturas existentes nas cidades.
Lembrando-se que a composição desta norma advém de um conjunto de normas
internacionais, sendo que os 46 países que compõem a Europa têm regulamentos específicos
desenvolvidos para seus próprios territórios.
A União Européia (UE), em seus 27 países já consolidaram grande parte de sua
legislação e códigos individuais, muitas vezes sacrificando interesses nacionais particulares a
um esforço pan-europeu para a padronização, por exemplo, fazendo com que um determinado
padrão de classificações de extintor portátil ou sistema de detecção de incêndio e
especificações de componentes comumente aplicáveis em todos os países membros. Esta
normalização européia aplica-se aos assuntos relacionados à proteção contra incêndio, tais
como agentes extintores, detectores de fumaça e fogo, sistemas de aspersão, as características
de resistência de matérias ao fogo, procedimentos de testes e muito mais (POTTER, 2008).
Para o autor, esta situação européia é semelhante ao que os Estados Unidos (EUA)
enfrentam atualmente, embora alguns estados mantivessem leis e regulamentos nacionais
específicos. Nesses países, as normas e códigos são aplicáveis a toda a nação, bem como o
exemplo da legislação do Reino Unido compilada no British Standards (BS). As normas
utilizadas na Alemanha advindas de estudos realizados pelo Deutsches Intitut fur Normung
(DIN).
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Neste nível internacional, a Organização Internacional de Normalização (ISO) é o
órgão produtor de normas em todo o mundo que compreende as entidades nacionais de 157
países, fornecendo informações, produtos e serviços relacionados a riscos de responsabilidade
e propriedade. As normas ISO têm profunda influência sobre a legislação e as normas
nacionais ao redor do mundo.
O sistema brasileiro que normatiza a segurança contra incêndio nas edificações é
composto por lei, regulamentos e normas. As leis são regras de direito que versam sobre
determinado assunto específico que necessita ser regulamentado, cujo conteúdo é proposto
pela autoridade estatal competente e passando pelo processo de aprovação torna-se obrigatória
para manter, a ordem e o desenvolvimento da sociedade.
Uma das importantes diferenças relativas ao tema insurge na questão da norma
jurídica e da norma técnica. A norma jurídica é um preceito obrigatório de direito que pode
ser exigido por meio da força física ou coerção. As normas técnicas segundo Seito (2008) são
elaboradas pelos Comitês Brasileiros da Associação Brasileira de Normas Técnicas, não tem
força de lei, mas, torna-se lei quando for incluída numa legislação.
No âmbito federal, é praticamente inexistente a legislação específica sobre segurança
contra incêndio. Contudo, as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
contribuem para que regras de proteção, que exigem um local de trabalho seguro, estabeleçam
parâmetros para segurança do trabalhador (SEITO, 2008).
Os itens da segurança contra incêndio estão distribuídos em várias NRs e são
especificados na NR 23 que define itens para proteção contra incêndio. A Lei Federal n◦
6514, de 22 de dezembro de 1977 altera a redação de alguns artigos da Consolidação das Leis
do Trabalho (Decreto-lei 5452, de maio de 1943). Entre outras exigências, estabelece que:
“Art. 200 cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições sobre:
I (...)
II – depósitos, armazéns e manuseios de combustíveis, inflamáveis e
explosivos...
III(...)
IV – proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas,
com exigências ao especial
revestimento de portas e paredes, construção de paredes corta-fogo, diques e
outros anteparos, assim como garantia de
fácil circulação, corredores de acesso, e saídas amplas e protegidas, com
suficiente sinalização”.
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O Ministério do Trabalho publicou as Normas Regulamentadoras – NR por meio da
Portaria de n◦ 3214, de junho de 1978. O Quadro 2 mostra o número de cada NR e sua
respectiva atribuição para proteção do trabalhador em risco de incêndio.
Quadro 2: NRs de proteção contra incêndio do Ministério do Trabalho
Número da Norma
Regulamentadora
NR 4
NR 5
NR 8
NR 10
NR 11
NR 12
NR 13
NR 14
NR 18
NR 19
NR 20
NR 23
NR 25
NR 26
NR 28

Atribuições
Serviços especializados em engenharia de segurança e em
medicina do trabalho
Comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA
Edificações
Instalações e serviços em eletricidade
Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de
Materiais
Máquinas e Equipamentos
Caldeiras e vasos de pressão
Fornos
Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da
Construção
Explosivos
Líquidos combustíveis e inflamáveis
Proteção contra incêndios
Resíduos industriais
Sinalização de segurança
Fiscalização e penalidades

Para o caso das normas técnicas, estas são elaboradas pela ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas. Trata-se de um fórum nacional de normalização, com
reconhecida função de utilidade pública pela Lei Federal n◦ 4.150 de 21 de novembro de
1962. As NBR – Normas Brasileiras Registradas sobre segurança contra incêndio são
discutidas e preparadas pelas Comissões de Estudo (CEs) do Comitê Brasileiro de Segurança
Contra Incêndio (CB 24). Os textos técnicos são preparados por essas comissões e
disponibilizados para consulta popular em nível nacional antes de se tornar uma NBR
(SEITO, 2008).
As normas técnicas brasileiras podem ser classificadas quanto ao tipo em:
•

Especificação: Fixa as condições exigíveis para aceitação ou recebimento de
matérias-primas, produtos semi-acabados, produtos acabados.

•

Procedimento: Fixa condições – a) para execução de cálculos, projetos, obras,
serviços, instalações; b) para empregos de materiais e produtos industriais; c)
para certos aspectos das transações comerciais; d) para a elaboração de
documentos em geral, inclusive desenhos; e) para segurança na execução ou na
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utilização de uma obra, equipamento, instalação, de acordo com o respectivo
projeto.
•

Padronização: Restringe a variedade, pelo estabelecimento de um conjunto
metódico e preciso de condições a serem satisfeitas com o objetivo de
uniformizar características geométricas, físicas ou outras, de elementos de
construção, materiais, aparelhos, produtos industriais, desenhos e projetos.

•

Método de ensaio: Prescreve a maneira de verificar ou determinar
características, condições ou requisitos exigidos: a) de um material ou produto,
de acordo com a respectiva especificação; b) de uma obra, instalação, de acordo
com o respectivo projeto.

•

Classificação: Ordena, designa, distribui ou subdivide conceitos, materiais ou
objetos, segundo uma determinada sistemática.

•

Simbologia: Estabelece convenções gráficas ou literais para conceitos,
grandezas, sistemas ou partes de sistemas.

•

Terminologia: Define, relaciona ou dá a equivalência em diversas línguas de
termos técnicos empregados em um determinado setor de atividade, visando o
estabelecimento de uma linguagem uniforme.

Esta classificação não está sendo adotada pela ABNT, portanto não consta na “folha
de rosto” da norma. O tipo da norma pode ser obtido no item Objetivo da norma (SEITO,
2008). Nesse sentido, os itens descritos a seguir, apresentam algumas das normas em vigor e
seu objetivo.
•

NBR 5667-1:2006 - Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil Parte 1 - Hidrantes de Coluna. Objetivo: Fixa os requisitos mínimos para
fabricação, inspeção e recebimento de hidrantes de coluna urbanos de incêndio,
de ferro fundido dúctil, para serem empregados em redes de abastecimento
público de água.

•

NBR 5667-2:2006 - Hidrantes urbanos de incêndio de ferro dúctil - Parte 2 –
Hidrantes subterrâneos. Objetivo: Fixa os requisitos mínimos para fabricação,
inspeção e recebimento de hidrantes subterrâneos urbanos de incêndio, de ferro
fundido dúctil, para serem empregados em redes de abastecimento público de
água.

•

NBR 5667-3:2006 - Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil Parte 3 - Hidrantes de Coluna com obturação própria. Objetivo: Fixa os
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requisitos mínimos para fabricação, inspeção e recebimento de hidrantes urbanos
de incêndio de coluna com obturação própria, de ferro fundido dúctil, para serem
empregados em redes de abastecimento público de água.
•

NBR 6125:1992 - Chuveiro automático para extinção de incêndio. Objetivo:
Prescreve método pelo qual devem ser executados os ensaios para chuveiros
automáticos para extinção de incêndio.

•

NBR 6135:1992 - Chuveiro automático para extinção de incêndio. Objetivo:
Fixa condições técnicas mínimas a que devem satisfazer os chuveiros.

•

NBR 6479:1992 - Portas e vedadores - Determinação da resistência ao fogo.
Objetivo: Prescreve método de ensaiar e avaliar o desempenho quanto à
resistência ao fogo de componentes de construção destinados ao fechamento de
aberturas em paredes e lajes.

•

NBR 8222:2005 - Execução de sistemas de prevenção contra explosão de
incêndio, por impedimento de sobrepressões decorrentes de arcos elétricos
internos em transformadores e reatores de potência. Objetivo: Fixa os requisitos
específicos mínimos exigíveis para o projeto, instalação, manutenção e ensaios
de sistemas fixos automáticos de prevenção contra explosões e incêndios por
impedimento de sobrepressões decorrentes de arcos

elétricos internos em

transformadores e reatores de potência.
•

NBR 8660:1984 - Revestimento de piso - Determinação da densidade crítica de
fluxo de energia térmica. Objetivo: Prescreve método para a determinação da
densidade crítica de fluxo de energia térmica de revestimentos de piso expostos
a energia radiante.

•

NBR 9441:1998 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio.
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para elaboração de projetos, execução de
instalações, operação e manutenção de sistemas de detecção e alarme de
incêndio.

•

NBR 9654:1997 - Indicador de pressão para extintores de incêndio. Objetivo:
Fixa condições exigíveis para indicadores de pressão destinados ao uso em
extintores de incêndio.

•

NBR 10636:1989 - Paredes divisórias sem função estrutural - Determinação da
resistência ao fogo. Objetivo: Prescreve método de ensaio, classifica e gradua
quanto à resistência ao fogo, as paredes e divisórias sem função estrutural, não
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tratando, porém, da toxicidade dos gases emanados pelo corpo-de-prova durante
a realização dos ensaios.
•

NBR 10898:1999 - Sistema de iluminação de emergência. Objetivo: Fixa as
características mínimas exigíveis para funções a que se destina o sistema de
iluminação de emergência a ser instalado em edificações, ou em outras áreas
fechadas sem iluminação natural.

•

NBR 11711:2003 - Portas e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para
isolamento de riscos em ambientes comerciais e industriais. Objetivo: Fixa os
requisitos exigíveis para fabricação, instalação, funcionamento e manutenção de
portas e vedadores corta-fogo, de acionamento manual e com sistemas de
fechamento automático em caso de incêndio, dos tipos: portas e vedadores com
dobradiças de eixo vertical; portas e vedadores de correr; portas e vedadores tipo
guilhotina de deslocamento vertical e horizontal; vedadores com dobradiças de
eixo horizontal e vedadores fixos.

•

NBR 11742:2003 - Porta corta-fogo para saída de emergência. Objetivo: Fixa
condições exigíveis de construção, instalação e funcionamento de porta cortafogo do tipo de abrir com eixo vertical, para saída de emergência.

•

NBR 11762:2006 - Extintores de incêndio portáteis com carga de halogenado.
Objetivo: Especifica as características e os ensaios a que devem satisfazer os
extintores de incêndio portáteis com carga de halogenado para classes de fogo
BC e ABC.

•

NBR 11785:1997 - Barras antipânico – Requisitos. Objetivo: Fixa condições
exigíveis na fabricação, segurança e funcionamento de barras antipânico
destinadas a saídas de emergência.

•

NBR 11836:1992 - Detectores automáticos de fumaça para proteção contra
incêndio. Objetivo: Fixa condições técnicas mínimas, métodos de ensaios e
critérios de comportamento exigíveis a detectores automáticos de fumaça do tipo
pontual.

•

NBR 11861:1998 - Mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaio.
Objetivo: Fixa condições mínimas exigíveis para mangueiras de incêndio nos
diâmetros nominais de 40 mm a 65 mm e no comprimento de 15 m.; É aplicável
a mangueiras de fibras sintéticas utilizadas em combate a incêndio. É aplicável
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também para comprimentos superiores ao descrito acima, no caso de exigência
específica do consumidor.
•

NBR 12779:2009 - Mangueiras de incêndio - Inspeção, manutenção e cuidados.
Objetivo: Fixa os requisitos mínimos exigíveis quanto à inspeção, manutenção e
cuidados necessários para manter a mangueira de incêndio aprovada para uso.

•

NBR 12962:1998 - Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio.
Objetivo: Fixa as condições mínimas exigíveis para inspeção, manutenção e
recarga em extintores de incêndio.

•

NBR 13434-1:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte
1: Princípios de projeto. Objetivo: Fixa os requisitos exigíveis que devem ser
satisfeitas pela instalação do sistema de sinalização de segurança contra incêndio
e pânico em edificações.

•

NBR 13434-2:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte
2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores. Objetivo: Padroniza as formas,
as dimensões e as cores da sinalização de segurança contra incêndio e pânico
utilizada em edificações, assim como apresenta os símbolos adotados.

•

NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incêndio. Objetivo: Fixa as condições mínimas exigíveis para dimensionamento,
instalação, manutenção, aceitação e manuseio, bem como as características, dos
componentes de sistemas de hidrantes e de mangotinhos para uso exclusivo de
combate a incêndio.

•

NBR 14276:2006 - Brigada de incêndio – Requisitos. Objetivo: Estabelece os
requisitos mínimos para a composição, formação, implantação e reciclagem de
brigadas de incêndio, preparando-as para atuar na prevenção e no combate ao
princípio de incêndio, abandono de área e primeiros-socorros, visando, em caso
de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir as conseqüências sociais do
sinistro e os danos ao meio ambiente.

•

NBR 14100:1998 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto.
Objetivo: Estabelece símbolos para serem utilizados nos projetos de proteção
contra incêndio nas áreas de arquitetura, engenharia, construção e áreas
correlatas, para prover detalhes sobre os equipamentos de proteção contra
incêndio, combate ao fogo e meios de fuga em desenhos para projeto,
construção, reforma ou certificação (aprovação). Aplica-se a: equipamentos
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portáteis de extinção; sistemas fixos de extinção de incêndio; sistemas de
hidrante; outros equipamentos variados de extinção; equipamentos de controle
predial; dispositivos de alarme; sistemas de ventilação; rotas de escape e zonas
de risco de incêndio e explosão.
•

NBR 14277:2005 - Instalações e Equipamentos para treinamento de combate a
incêndio – Requisitos. Objetivo: Estabelece as condições mínimas para a
padronização dos campos para treinamentos de combate a incêndio. É aplicável
no treinamento de brigadas de incêndio, de bombeiros e outros profissionais
inerentes à área de incêndio.

•

NBR 14432:2001 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos
de edificações. Objetivo: Estabelece as condições a serem atendidas pelos
elementos estruturais e de compartimentação que integram os edifícios para que,
em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural. Para os elementos de
compartimentação, devem ser atendidos requisitos de estanqueidade e
isolamento por um tempo suficiente para possibilitar; fuga dos ocupantes da
edificação em condições de segurança; segurança das operações de combate ao
incêndio e minimização de danos a edificações adjacentes e à infra-estrutura
pública.

•

NBR 14608:2007 - Bombeiro profissional civil. Objetivo: Estabelece os
requisitos para determinar o número mínimo de bombeiros profissionais civis
em uma planta, bem como sua formação, qualificação, reciclagem e atuação.

•

NBR 14880:2002 - Saídas de emergência em edifícios - Escadas de segurança –
Controle de fumaça por pressurização. Objetivo: Especifica uma metodologia
para manter livres da fumaça, através da pressurização, as escadas de segurança
que se constituem na porção vertical da rota de fuga dos edifícios, estabelecendo
conceitos de aplicação, princípios gerais de funcionamento e parâmetros básicos
para o desenvolvimento do projeto.

•

NBR 15219:2005 - Plano de emergência contra incêndio – Requisitos.
Objetivo: Estabelece os requisitos mínimos para a elaboração, implantação,
manutenção e revisão de um plano de emergência contra incêndio, visando
proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as consequências sociais do
sinistro e os danos ao meio ambiente.
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Existem ainda, algumas normas que tem a intenção de serem utilizadas como
diretrizes gerais para a preparação de um código de prática para o projeto, instalação e uso de
um sistema de detecção de incêndio e alarme de incêndio. A exemplo, a ABNT ISO/TR 724014:2009, que versa sobre os sistemas de detecção e alarme de incêndio.
As regulamentações estaduais de segurança contra incêndio em edificações são feitas
pelos corpos de bombeiros, com ou sem a participação da sociedade, e seus conteúdos
diferem em cada um dos 26 estados da federação, e no Distrito Federal.
Os regulamentos municipais de segurança contra incêndio em edificações estão nos
códigos municipais, entretanto, dos mais de 5.500 municípios do país nem todos se
preocupam com iniciativas legais para instituírem normas relativas à prevenção de incêndio
(SEITO, 2008).

2.6

A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

O desenvolvimento das atividades inerentes a segurança contra incêndio envolve
inúmeras pessoas em diversos países. A ciência e tecnologia desenvolvida nessa área de
conhecimento

evoluem

rapidamente,

com

ajuda

de

laboratórios

de

pesquisa

e

desenvolvimento de serviços e produtos utilizados no combate as chamas. Trata-se de uma
tendência internacional a exigência de novos materiais resistentes ao fogo, devidamente
testados e analisados anteriormente ao seu uso e aplicação nas edificações. Para acompanhar o
avanço dos materiais e produtos, a legislação e os códigos de segurança vêm sendo alterados
constantemente, sendo substituídos por versões mais completas para proteção dos usuários
das edificações.
Internacionalmente, a Segurança Contra Incêndio é encarada como uma ciência,
portanto uma área de pesquisa, desenvolvimento e ensino, bem como, atendimento a crescente
demanda por especialistas na Europa, nos EUA, no Japão e, em menor intensidade, mas em
franca evolução, em outros países em desenvolvimento (DEL CARLO, 2008). Devem-se
concentrar em alguns tópicos da dinâmica atual da Segurança Contra Incêndio no mundo, tais
como:
•

laboratórios de pesquisa e certificação;

•

normalização;
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•

instituições;

•

legislação e ensino.

As tecnologias que vêm se desenvolvendo, como eletrônica, robótica, informática,
automação, etc. estão mais presentes em todas as áreas de conhecimento da segurança contra
incêndio. A demanda por engenheiros, pesquisadores e técnicos é crescente e no momento
existe falta de mão de obra no mercado internacional. As perdas com incêndios nos países que
adotam uma postura severa na questão da prevenção têm diminuído significativamente em
relação ao PIB (ONO, 1999).
A questão da segurança para prevenir e combater incêndios teve seu início e
evolução em países desenvolvidos, dentre eles os Estados Unidos, Reino Unido e demais
países da União Européia que desenvolvem pesquisas, produtos e normas constantemente
para aperfeiçoar o emprego de melhores soluções para controle das chamas. Os dados
expostos na Tabela 2 demonstra o cálculo dos prejuízos e danos causados nos EUA em 2005.
Tabela 2: Incêndios registrados nos Estados Unidos em 2005
Registro de incêndios EUA (ano 2005)
3.677 pessoas
Perderam suas vidas em incêndios
17. 925 pessoas
Feridas em incêndios
115 Bombeiros
Morreram em serviço
83% dos civis
Morreram em incêndios residenciais
1.6 milhões de incêndios
Foram registradas nos EUA
Perdas de US$ 10,7 bilhões
Valor estimado das perdas em incêndios
31 500 incêndios provocados
Uma estimativa de resultaram em 315 mortes
Perdas de US$ 664 milhões
Perdas estimadas pelos incêndios provocados
Fonte: NFPA (2005)

A ocorrência de incêndios e suas consequências no Brasil ainda é pouco registradas.
As incidências de incêndio possuem registros somente estaduais, visto a competência
pertencer ao Corpo de Bombeiro atuante cada Estado brasileiro. Os dados são
disponibilizados conforme normas e procedimentos adotados por cada órgão, o que dificulta
na busca de registro de ocorrência com uma padronização a nível nacional.
A esse respeito o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná iniciou a coleta de dados e
passou a disponibilizá-los em meio eletrônico somente em 2005 (Tabela 3).
Tabela 3: Incêndios registrados no Estado do Paraná.
Ano da Ocorrência
Incêndio em Edificação
Total Geral 2005/2012

RELATÓRIO ANUAL DE OCORRÊNCIAS
Corpo de Bombeiros Militar - Estado do Paraná
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3.778
4.121
4.407
4.445
4.097
4.526
34.551 incêndios registrados
Fonte: CBM-PR (2012)

2011
4.538

2012
4.639
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O número de ocorrências anual é considerado alto, pois possui crescimento médio de
3,1% a.a. A própria entidade trabalha permanentemente por fiscalizar e aprimorar ações
preventivas, as quais poderiam conter e controlar o princípio de incêndio visto alguns
exemplos de início de ignição, tais como, vazamento de gás de botijões, curto-circuitos em
instalações elétricas, manuseio de explosivos e outros produtos perigosos em locais não
adequados, esquecimento de ferro de passar roupa, fogões e eletrodomésticos ligados, dentre
outros (CBM/PR, 2012).
Diferenças entre culturas existem, porém, o Brasil deve caminhar para a implantação
de uma cultura voltada para segurança contra incêndio, a exemplo de outros países
desenvolvidos. Somente assim, as medidas de segurança contra incêndio poderiam ser
adotadas desde a educação básica, formando cidadãos conscientes e preparados para agir em
situações de risco, intervindo de maneira correta em situação de pânico e na extinção inicial
das chamas quando possível.

2.7

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

A prevenção de incêndios compreende um conjunto de medidas a serem adotadas
com o objetivo de minimizar a possibilidade de ocorrência de um incêndio, detectar a
presença de calor ou fumaça tão logo se inicie o processo de combustão, e ainda proporcionar
meios para o combate às chamas em sua fase inicial (SECCO, 1982).
Conforme Seito (1995), a segurança contra incêndio pode, conceitualmente, ser
dividida em medidas de prevenção e medidas de proteção. Segundo o autor, as medidas de
prevenção são entendidas como aquelas tomadas para evitar o início do fogo ou o
alastramento do incêndio e isso pode ser obtido no projeto da edificação através da escolha de
materiais com índices de reação ao fogo compatíveis com o nível de segurança que se deseja e
ainda pelo isolamento das fontes de calor. Já as medidas de proteção são aquelas tomadas para
evitar a rápida propagação do incêndio e isso é feito através de barreiras (compartimentação
de áreas) ou por equipamentos de combate a incêndio.
Analogamente a ABNT NBR 14432:2000 classifica as medidas de segurança e
proteção contra incêndio de proteção ativa e de proteção passiva. De acordo com essa norma,
a proteção ativa é todo tipo de proteção ativada manual ou automaticamente em resposta ao
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fogo, composta basicamente pelos sistemas prediais de proteção contra incêndio. A proteção
passiva é o conjunto de medidas que faz parte do sistema construtivo da edificação e que
reage passivamente ao desenvolvimento do incêndio, evitando condições propícias ao seu
crescimento e propagação, garantindo a resistência ao fogo, facilitando a fuga dos usuários e o
ingresso no edifício para as ações de combate ao incêndio.
Berto (1991) também ressalta a importância de algumas medidas de prevenção de
incêndios que devem ser consideradas na fase inicial do projeto arquitetônico, além das
medidas específicas de combate a incêndios. O confinamento é uma das medidas que não se
trata de prevenção total, mas tão somente da precaução da progressão das chamas para outros
locais. Dentre as medidas de prevenção estão:
•

O confinamento de um incêndio pelo isolamento das áreas com portas cortafogo; o uso, sempre que possível de materiais incombustíveis;

•

A previsão de saídas de emergência e instalações elétricas que venham a
funcionar sem excesso de carga e com dispositivos de segurança, entre outros.

Beyler (2001) afirma que o desafio do século XXI em relação à prevenção de
incêndio é prover as edificações de proteção suficiente com o nível de custos atuais. Segundo
ainda esse autor a educação é um dos componentes primários para a prevenção de incêndios,
mas raramente recebe a atenção e os recursos que merece.
Segundo Gouveia (2006), o conjunto de medidas de segurança adotadas no início da
obra ou executadas posteriormente, ou ainda, as medidas relacionadas à estrutura pública, são
utilizadas para balancear e determinar o risco de incêndio de uma edificação. Essas medidas
são reunidas em cinco classes:
•

Medidas sinalizadoras do incêndio;

•

Medidas extintivas;

•

Medidas estruturais;

•

Medidas de infra-estrutura;

•

Medidas políticas e administrativas de fiscalização.

Existem ainda no campo da prevenção as medidas sinalizadoras do incêndio, essas
têm como objetivo detectar o incêndio na sua fase inicial e informá-lo aos usuários,
autoridades e outras pessoas nos arredores da edificação.
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De acordo com a Instrução Técnica n◦ 02 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, em
relação às medidas de segurança, quanto mais cedo o fogo for descoberto, correspondendo a
um estágio inicial do incêndio, mais fácil será de controlá-lo e maiores serão as chances dos
ocupantes do edifício saírem sem sofrer qualquer dano.
Segundo Gouveia (2006), o emprego dessas medidas (sinalizadoras, extintivas,
estruturais, de infraestrutura, políticas e administrativas) permite a extinção do incêndio ou o
seu controle até completa extinção com o uso de recursos simples, instalados na maioria das
edificações. Conforme o autor são consideradas ainda como medidas sinalizadoras, os
sistemas de alarmes com acionamento manual e os sistemas de detecção de calor e fumaça.
Afirma-se que quanto mais automatizado for o sistema, maior o fator de segurança contra
incêndio, desde que se tenha a devida manutenção.
As medidas extintivas contra incêndio devem atuar na interrupção de um dos
elementos do triângulo e do tetraedro do fogo durante o processo de combustão e controle da
reação em cadeia. A contenção das chamas e fumaça deve ser controlada para que essas
medidas possam cumprir o seu papel perante a redução dos prejuízos ocasionados pelo calor
excessivo e pela fumaça através da extinção do incêndio imediatamente ou logo após a sua
detecção.
São consideradas medidas extintivas os sistemas que agem sobre o foco da ignição
lançando substâncias que apresentam menor reatividade com o dióxido de carbono CO2, tais
como, extintores de incêndio e os sistemas fixos de gases extintores. Também fazem parte das
medidas extintivas as brigadas de incêndio e os chuveiros automáticos que visam interromper
o ciclo de retroalimentação da reação da combustão através da redução da temperatura do
ambiente (IT n. 02/CBMSP, 2004).
Gouveia (2006) ressalta a eficácia dos sistemas de chuveiros automáticos e os
sistemas fixos de gases no combate de início de incêndio. O autor também lembra que as
brigadas de incêndio, quando bem formadas, superam em muito os demais sistemas por
apresentar a vigilância contínua de um profissional bem treinado que pode agir rapidamente
na extinção de um princípio de incêndio.
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2.7.1 Meios de administração contra incêndio

Gouveia (2006) define medidas administrativas contra incêndio, como sendo o
conjunto de iniciativas adotadas com o intuito de ordenar e tornar mais eficazes as ações de
combate e prevenção contra incêndio. O autor não relaciona uma lista limitada de medidas,
porém cita algumas como sendo prioritárias para contenção das chamas e evacuação do local.
Em situação de incêndio e pânico, as medidas administrativas voltadas para proteção
contra as chamas, visam contribuir para o resgate de pessoas e segurança patrimonial. Os
critérios de desempenho da edificação levam em consideração o Tempo Requerido de
Resistência ao Fogo (TRRF), primando pela contenção do incêndio inicial e métodos para
evitar sua propagação. Os meios de administração são necessários para garantir o atendimento
eficaz pelo Corpo de Bombeiros, tais como, o acesso da viatura ao edifício e suas fachadas, a
instalação de equipamentos para controle de fumaça, rotas de fuga eficientes com elementos
construtivos que possibilitem evacuação rápida e segura das pessoas.
A legislação brasileira apresenta-se rigorosa em determinadas situações perante os
meios de administração contra incêndio, contudo, abstém-se em itens normativos preventivos,
deixando lacunas técnicas e regulamentares. Uma das lacunas existentes enquadra-se na
ABNT NBR 9077:1998, a qual delibera sobre as saídas de emergência, devido à ausência de
normas locais, desse modo, vários municípios não contemplam legislações especificas sobre
saídas de emergência nas edificações. Nesse sentido utilizam-se da norma com orientações
específicas quanto aos requisitos de segurança para saídas emergenciais. Os autores Abolins,
Bianchini e Nomellini (2008), ressaltam ainda, que a própria ABNT NBR 9077:1998
encontra-se em processo de revisão para aperfeiçoamento da norma.
Brentano (2004), salienta que o plano de intervenção ou plano de emergência de
incêndio é uma exigência rara nas legislações estaduais no Brasil. O autor lembra que o fator
tempo é fundamental numa emergência de incêndio, e ter um plano estabelecido para esta
situação reduz enormemente o tempo efetivo de ação, bem como o resultado final desta ação.
As medidas administrativas devem iniciar-se logo após a detecção de um incêndio,
pois este ocorre devido aos fenômenos físicos primários e secundários de uma combustão, e
sua detecção inicial alerta os demais procedimentos a serem adotados. Assim, pode-se citar
como exemplos de fenômenos físicos primários a radiação visível e invisível do calor da
chama aberta e a variação de temperatura do ambiente devido a um incêndio e exemplos de
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fenômenos secundários a produção de fumaça e fuligem. O ajuste da sensibilidade dos
detectores instalados na edificação é fundamental para se evitar a ocorrência de alarmes falsos
(ARAÚJO, 2011).
O Quadro 3 mostra as medidas administrativas contra incêndio, conforme a planta de
risco, o plano de intervenção, plano de escape e sinalização de emergência na edificação.
Quadro 3: Medidas Administrativas

Planta de risco
Representa o lançamento
dos níveis de risco global
de incêndio sobre a malha
urbana.
O objetivo desse mapa é
alertar os profissionais de
projeto e de combate a
incêndio sobre os tipos de
risco em cada região
representada da cidade.

Medidas Administrativas contra incêndio
Plano de intervenção
ou plano de
Plano de escape
emergência de
incêndio
Segundo a NBR 15.219
O objetivo desse plano
(2005), consiste no
é diminuir os riscos de
planejamento prévio de
danos à vida humana.
reconhecimento de
Segundo a NFPA 101
espaços, dos elementos (2003) a capacidade em
construtivos da
evacuar edificações é
edificação e dos
definida como a
equipamentos e
habilidade dos
sistemas de combate a
ocupantes, residentes e
incêndios, com o
funcionários isolados
objetivo de facilitar as
ou em grupos,
ações que devem ser
evacuarem um edifício
tomadas pelas equipes
ou mesmo se
de emergência na
deslocarem de um local
ocasião de um incêndio.
do edifício
comprometido pelo
fogo para outro local
seguro.
Fonte: Adaptado de Gouveia (2006)

Sinalização de saídas
de emergência e das
rotas de fuga
A sinalização de
emergência é definida
pela IT 20 –CB/PMESP,
como sendo o conjunto
de sinais visuais,
constituídos por
símbolos, mensagens e
cores, convenientemente
localizados no interior
da edificação. No caso
das rotas de fugas, tratase uma ação preventiva
que deve estar presente
em todas as edificações.

Para Moreno, Costi e Barreto (2008), os fenômenos secundários são mais fáceis de
serem detectados, pois tais efeitos não se confundem com as condições de um ambiente em
situação normal, o que permite definir uma sensibilidade maior de atuação do sensor; já o
ajuste de um sensor para detectar a variação de temperatura do ambiente em razão de uma
combustão traz maior dificuldade, pois variações de temperatura ocorrem em um ambiente em
situação de normalidade. Existem também diferentes tipos de detectores de fumaça, tais
como, detectores iônicos e térmicos, instalados conforme for necessária sua utilização no
local.
Os autores consideram que devido ao efeito físico da subida do ar quente,
normalmente os detectores de temperatura e fumaça são instalados no teto de um ambiente,
porém há necessidade de se levar em consideração a temperatura junto ao teto que pode sofrer
aquecimento devido principalmente à radiação solar, iluminação ou sistemas de
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condicionamento de ar, formando um colchão de ar quente que não permite o contato da
fumaça ou do calor gerado no princípio de um incêndio com o detector no teto, impedindo ou
retardando a detecção. Esse fenômeno é chamado de estratificação. A importância de
conhecimento desse fenômeno se define em virtude da ausência de possível detecção, pois
quando o ar (contendo partículas de fumaça) aquecido por meio da combustão do incêndio
torna-se menos denso que o ar ambiente, a fumaça gerada não terá força de ascensão
suficiente para vencer este efeito e não atingirá o detector no teto.
Quando as proporções do fogo aumentar, a temperatura da coluna de ar em ascensão
aumentará e poderá vencer o efeito da estratificação, ocorrendo então a detecção, porém
retardada. A Figura 9: Efeito da estratificação da fumaça exemplifica o fenômeno da
estratificação da fumaça no ambiente.
Figura 9: Efeito da estratificação da fumaça

Fonte: Moreno, Costi e Barreto (2008)

Desse modo, tem-se nas medidas administrativas a serem tomadas no momento
inicial em que se detectar o incêndio suma importância, para agilidade no uso dos
equipamentos e na evacuação das pessoas. Existem ainda, medidas construtivas que auxiliam
na ventilação do local, no isolamento térmico e no aumento da concentração de detectores em
determinadas alturas da edificação. Tais medidas poderão garantir a segurança dos usuários
até a chegada dos bombeiros.
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2.8

CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTADO DO PARANÁ

As legislações que tratam sobre a Prevenção de Incêndios no Paraná são recentes, as
regulamentações mais antigas são posteriores a 1976, após os grandes sinistros registrados no
Brasil. O histórico de implantação normativo referente à prevenção de incêndios no Paraná,
segundo o CBM-PR (2009), assim se apresenta:
A implementação de normas regulamentadoras na prevenção de incêndios no
Paraná tiveram por base o Código de Posturas de Curitiba. A primeira
legislação do Corpo de Bombeiros-PMPR foi o Regulamento de Prevenção
contra Incêndios, de 1976. Posteriormente em 2001 foi lançado o Código de
Prevenção Contra Incêndios, instituído através de Portaria do Comando do
Corpo de Bombeiros permaneceu vigente por 10 anos. O presente
instrumento, apesar de muito criticado, trouxe grande evolução na prevenção
de Incêndios no Estado.

No final de 2011, após trabalho de estudo e aprimoramento, passou a vigorar em
janeiro de 2012 o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Paraná
(CSCIP/PR, 2012). O Código não foi considerado apenas uma atualização do manual anterior,
mas sim, uma mudança conceitual na forma de como era vista a prevenção, pois estabelece
conceitos novos e preserva aqueles já consolidados.
O Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Paraná (2012), delibera
inovações aos itens emergenciais para evacuação de pessoas e sobre a necessidade de brigada
de incêndio. Os treinamentos e procedimentos devem estar direcionados às normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas e Códigos de Obras municipais, os quais devem
ser revistos face à realidade do comportamento dos perfis identificados. Esses itens não eram
contemplados nos manuais anteriores, porém, com a modernização e maior rigidez nas
exigências, espera-se a redução no número de incêndios bem como treinamento adequado
para a fuga.
Assim, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná elabora o plano para Segurança
Contra Incêndio e Pânico instituído em um código inovador subdividido em Normas de
Proteção Técnica, aplicáveis nas medidas de segurança estruturais, visando minimizar riscos e
prevenir focos de incêndio.
A principal mudança é que o Código não prevê apenas a aprovação de um projeto de
prevenção de incêndios, mas de um planejamento total da edificação, tanto na sua construção,
quanto na utilização, sendo responsabilidade de todos (construtor, projetista e usuários) por
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construí-la e mantê-la segura contra incêndio e pânico. Segundo definição do CSCIP (2012),
as medidas apresentam-se como:
Um conjunto de medidas ativas e passivas que tem como objetivo evitar a
ocorrência de sinistros ou minimizar as consequências nos eventos que
ocorrerem, evitando a propagação e facilitando o combate. Conjunto de
medidas que visam: evitar o incêndio; permitir o abandono seguro dos
ocupantes da edificação e áreas de risco; dificultar a propagação do incêndio;
proporcionar meios de controle e extinção do incêndio e permitir o acesso
para as operações do Corpo de Bombeiros.

O manual inova também na parte preventiva, pois define método para
conscientização da população, podendo ser realizada através de atividades educativas como
palestras e cursos nas escolas, nas empresas, nos edifícios residenciais. A divulgação poderá
ser realizada através de meios de comunicação, conscientizando o público sobre a importância
da segurança contra incêndio.
Outro avanço engloba a elaboração de normas e leis que obrigam a aprovação de
projetos de proteção contra incêndios, instalação dos equipamentos, testes e manutenção
adequados, além da formação, treinamento e exercícios práticos de brigadas de incêndio.
A classificação de risco de incêndio apresentada no código versa sobre o sistema de
Prevenção Passiva, definindo-o como sendo o conjunto de medidas que visam evitar o
alastramento do incêndio para além do compartimento do edifício onde se originou
(compartimentação vertical e horizontal, acesso de viaturas, separação entre edificações,
utilização de materiais de acabamento, dentre outras). Delibera ainda, sobre o sistema de
Prevenção Ativo, caracterizando-o como sendo o conjunto de sistemas que objetivam
combater o incêndio já deflagrado (extintores, hidrantes, chuveiros automáticos, e demais
itens) (CSCIP-PR, 2012).
Para que a segurança contra incêndio possa ser eficaz no controle e combate as
chamas, algumas medidas preventivas devem ser observadas durante a elaboração do projeto
de uma edificação. Essas medidas dividem-se em Prevenção Construtural e Operacional.
Consideram-se os elementos construturais de prevenção de incêndios os que obedecem aos
preceitos fundamentais de resistir ao fogo e evitar sua propagação, tais como:
•

Porta corta-fogo;

•

Pisos e rampas incombustíveis;

•

Paredes, tetos e coberturas resistentes ao fogo;

•

Vidros aramados;
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•

Instalações elétricas classificadas;

•

Compartimentação vertical e horizontal e,

•

Prevenção construtiva e operacional.

As medidas voltadas para Prevenção Operacional consideram os elementos de
prevenção de incêndios instalados na edificação com a finalidade de combater os princípios
de incêndios facilitando o trabalho dos bombeiros, tais como:
•

Instalações sob comando;

•

Sistema fixo de prevenção (hidrantes);

•

Sistema móvel de prevenção (extintores);

•

Instalações automáticas;

•

Chuveiros automáticos;

•

Baterias de CO2, PQ e agentes especiais.

O CSCIP (2012) fixa os requisitos mínimos de proteção contra incêndios e pânico,
exigidos em todas as edificações, tendo em vista a segurança de pessoas e bens. O CSCIP é o
resultado da coletânea de normas atualizadas que tratam sobre projetos complementares, em
especial, no que trata sobre a proteção da vida humana contra sinistros e redução dos
prejuízos patrimoniais. Abaixo segue a descrição de alguns artigos instaurados neste Código.
Art 1º - O Código dispõe sobre as medidas de segurança contra incêndio nas
edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto no artigo 144 § 5º da
Constituição Federal, ao artigo 48 da Constituição Estadual e ao disposto na
Lei Estadual nº 16.575 de 28 de setembro de 2010.
Art 4º – Ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, por meio do Serviço de
Prevenção contra Incêndios e Pânico, cabe regulamentar, analisar e vistoriar
as medidas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de
risco, bem como realizar pesquisa de incêndio.
Art 5º - As exigências de segurança previstas neste Código se aplicam às
edificações e áreas de risco no Estado do Paraná, devendo ser observadas,
em especial, por ocasião da:
I - construção de uma edificação ou área de risco;
II - reforma de uma edificação;
III - mudança de ocupação ou uso;
IV - ampliação de área construída;
V - aumento na altura da edificação;
VI - regularização das edificações ou áreas de risco.
§ 1º - Estão excluídas das exigências deste Código:
I - edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliares;
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II - residências exclusivamente unifamiliares localizadas no pavimento
superior de ocupação mista com até dois pavimentos, e que possuam acessos
independentes.
Art 6º – O Serviço de Prevenção contra Incêndios e Pânico – SPCIP,
compreende o conjunto de unidades do CBMPR, que têm por finalidade
desenvolver as atividades relacionadas à prevenção e proteção contra
incêndio nas edificações e áreas de risco, observando-se o cumprimento das
exigências estabelecidas neste Código.
Artigo 7º – É função do Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico –
SPCIP: realizar pesquisa de incêndio; regulamentar as medidas de segurança
contra incêndio e pânico; credenciar seus oficiais e praças; analisar o plano
de segurança contra incêndio e pânico das edificações e áreas de risco;
realizar vistoria nas edificações e áreas de risco; expedir e cassar
documentos (LVE, CVE, RE); emitir consultas técnicas; emitir pareceres
técnicos.

Uma das principais mudanças implementadas através do novo CSCIP em relação ao
Código de Prevenção 2001 foi a exigência do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico
(PSCIP), pois trata-se de uma mudança conceitual adotada pelo Corpo de Bombeiros para
garantir a segurança da edificação.
Com a mudança para PSCIP, o Projeto é uma parte do Plano que contempla vários
outros itens que pretendem tornar a edificação muito mais segura, pois divide a
responsabilidade pela segurança da edificação entre o construtor, o responsável técnico e
usuários do imóvel. Portanto, todos e cada um destes atores tem responsabilidade sobre a
segurança da edificação (CSCIP, 2012, artigos 16, 17 e 18). Utilizando-se de padrões de
segurança modernos, a classificação de risco do Código paranaense, estipula o seguinte
caráter classificatório:
Art. 22 - Classificação das Edificações: O CSCIP classifica as edificações
de três formas:
I - quanto à ocupação;
II - quanto à altura;
III - quanto à carga de incêndio.

O objetivo da divisão por classificação é a de enquadrar a edificação em um grupo
cujas exigências de sistemas preventivos são específicas para cada edificação conforme seu
uso, e devem contemplar a regularização de itens de segurança contra incêndio de acordo com
o risco à que se expõe (NPT 14 do CSCIP (2012).
A classificação da edificação no CSCIP-PR (2012) considera sua altura, partindo da
mais baixa até a mais alta. O Quadro 4 apresenta a classificação das edificações de acordo
com seu tipo e altura. O Código adota ainda, para fins de cálculo de caminhamento, a medida
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em metros entre o ponto que caracteriza a saída do último pavimento, até o ponto de escape
para evacuação nas saídas de emergência.
Quadro 4: Classificação de altura da edificação
Tipo
I
II
III
IV
V
VI

Denominação
Edificação térrea
Edificação baixa
Edificação de baixa-média altura
Edificação de média altura
Edificação mediamente alta
Edificação alta
Fonte: Adaptado do CSCIP-PR (2012)

Altura
Um pavimento
H ≤ 6,00 m
6,00 m ˂ H ≤ 12,00 m
12,00 m ˂ H ≤ 23,00 m
23,00 m ˂ H ≤ 30,00 m
Acima de 30,00 m

A carga de incêndio da edificação considera a soma das energias caloríficas possíveis
de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em
um espaço, inclusive o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos. Para obtenção da
carga de incêndio na edificação, deve-se observar o risco em que esta se classifica. O Quadro
5 mostra a classificação da edificação levando em conta a sua carga de incêndio e sua divisão
em risco leve, moderado e elevado.
Quadro 5: Classifica a edificação em carga de incêndio e risco
Risco
Leve
Moderado
Elevado

Carga de incêndio MJ/m²
Até 300 MJ/m²
Entre 300 e 1.200 MJ/m²
Acima de 1.200 MJ/m²
Fonte: Adaptado do CSCIP-PR (2012)

Algumas medidas de segurança foram inseridas no Código de Segurança Contra
Incêndio e Pânico, a fim de se melhorar a prevenção de incêndios. Sendo estas apresentadas
como:
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 mangotinhos; XVIII - chuveiros automáticos;
XIX - resfriamento; XX - espuma; XXI - sistema fixo de gases limpos e
dióxido de carbono (CO2); XXII - sistema de proteção contra descargas
atmosféricas (SPDA); XXIII - controle de fontes de ignição (sistema
elétrico; soldas; chamas; aquecedores etc.).

O CSCIP-PR (2012) apresenta em seus anexos uma série de tabelas com as medidas
de segurança a serem adotadas para cada tipo de edificação conforme o seu grupo específico.
O Quadro 6 mostra a classificação da edificação levando em conta a sua carga de incêndio e,
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seu risco em marcação MJ/m². Os itens assinalados com “X” indicam a obrigatoriedade das
medidas de segurança contra incêndio para cada grupo de risco.
Quadro 6: Medidas de segurança contra incêndio
Medidas de
Segurança contra
Incêndio

F
A, D, E
eG

B

C

F2, F3,
F4, F6,
F7 e F8

H
F1
e
F5

F9
e
F10

H1, H4
e H6

Controle de Materiais
X
X
X
de Acabamento
Saídas de Emergência
X
X
X
X
X
X
Iluminação de
X
X
X
X
X
X
Emergência
Sinalização de
X
X
X
X
X
X
Emergência
Extintores
X
X
X
X
X
X
Brigada de Incêndio
X1
X1 X1
X1
X1
X1
Notas Específicas: X1- Exigido para lotação superior a 100 pessoas
Fonte: Adaptado de CSCIP-PR (2012)

L
H2, H3
e H5

IeJ

X

-

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X
X1

X
X1

X
X1

L1

O conceito do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Paraná
leva em consideração a prevenção para se evitar o fogo e perfazer seu controle inicial, para
que não ocorra o incêndio. Da mesma forma, objetiva a segurança contra incêndio,
assegurando a saída das pessoas das edificações de modo seguro, por meio da implantação de
sistemas eficazes de contenção das chamas.
Outra questão exposta no código se refere à criação de brigadas de incêndio, onde o
treinamento seria de pelo menos um morador por andar para atuar em situações de combate ao
fogo conforme item da NPT 017 do CSCIP (2012). O objetivo da brigada de incêndio é o de
estabelecer as condições mínimas para a composição, formação, implantação, treinamento e
reciclagem da brigada de incêndio para atuação em edificações e áreas de risco no Estado do
Paraná, na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros
socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir os danos ao
meio ambiente, até a chegada do socorro especializado, momento em que poderá atuar no
apoio.
O Quadro 7 apresenta a continuação da Tabela A.1, com a divisão do grupo F6, sua
descrição como estabelecimento, com grau de risco médio e número mínimo necessário de
brigadistas nos locais.
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Quadro 7: Número mínimo para formação da brigada de incêndio

GRUPO

DIVISÃO

F

F6

NPT 017 – BRIGADA DE INCÊNDIO
População fixa por pavimento ou
GRAU
compartimento
DESCRIÇÃO EXEMPLOS
DE
Até Até Até Até Até Acima
RISCO
2
4
6
8
10
de 10
Boates,
clubes,
salões de
baile,
restaurantes
Clube Social
dançantes,
(nota
Médio
2
3
4
5
6
e diversão
clubes
5)
sociais,
bingos,
bilhares, tiro
ao alvo,
boliche, etc.
Fonte: NPT 017 do CSCIP-PR (2012)

Nível de
Treinamento

Intermediário

As medidas de segurança contra incêndio elencadas no CSCIP (2012) refletem a
necessidade de constante aprimoramento dos manuais utilizados para adoção de itens
preventivos. Alguns itens constantes nas normas aumentam o nível de exigência e
acompanham a modernização na instalação de equipamentos que possam garantir maior
segurança aos usuários da edificação.

2.8.1 Normas de Procedimento Técnico

Os itens relativos às normas adotadas para a coleta de dados na presente pesquisa são
importantes, pois são os documentos elaborados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e
constantes no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico que regulamentam os
procedimentos referentes à segurança contra incêndio e pânico das edificações e áreas de
risco.
As novas considerações para sistemas de segurança compreendem mudanças nas
saídas de emergência, como a pressurização de escada de segurança. Estabelece os requisitos
mínimos necessários para o dimensionamento da pressurização de escadas de segurança em
edificações. Manter as escadas de emergência livres da fumaça, de modo a permitir a fuga dos
ocupantes de uma edificação no caso de incêndio. Esse sistema também pode ser acionado em
qualquer caso de necessidade de abandono da edificação, seguindo os parâmetros da NPT 013
do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (2012).
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Com a mudança nas solicitações vigentes na norma, há o questionamento de como
fica a situação das edificações existentes e antigas. Segundo o CSCIP (2012) nada muda para
as edificações existentes e antigas que não sofrerem ampliação ou mudança de ocupação. São
consideradas edificações existentes ou antigas aquelas comprovadamente regularizadas ou
construídas anteriormente à vigência do Código.
Para as edificações construídas e regularizadas posteriormente à vigência do Código
de Prevenção de Incêndios (março de 2001), quando ampliadas ou com mudança de
ocupação, devem atender integralmente ao conteúdo do CSCIP (2012), não cabendo as
adaptações da NPT 02, exceto se houver compartimentação entre as áreas existentes e
ampliadas. Neste caso, pode-se adotar o Código de Prevenção de Incêndios 2001 para a área
existente e o CSCIP (2012) para a área ampliada (EAD-BOMBEIROS, 2010).
Para a execução e implantação das medidas de fiscalização atuante na segurança
contra incêndio, devem ser atendidas as determinações constantes nas NPTs, correspondendo
adequadamente conforme os itens identificados. De forma geral para cada medida de
segurança contra incêndio existe pelo menos uma NPT específica constante no CSCIP-PR
(2012).
A elaboração das NPTs demandaram a utilização das mais modernas normas
nacionais e internacionais sobre o tema, principalmente as Normas Brasileira (ABNT NBRs e
NRs), tal como, a ABNT NBR 9077:2001 que dispõe sobre a regulamentação das saídas de
emergência, além dos Códigos de Prevenção de outros Estados Brasileiros aliados aos
conteúdos normalizados internacionalmente em âmbito europeu, americano e atendendo aos
padrões de segurança contra incêndio de laboratórios internacionais.
O Quadro 8 apresenta as 40 NPTs que tratam das medidas de segurança contra
incêndio adotadas pelo Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Paraná
CSCIP, 2012). Cada norma apresenta um conteúdo específico para melhor atendimento das
normas, inovando desde o sistema de atendimento a adoção de novos procedimentos
administrativos informatizados e gerenciais até as medidas protetivas para edificações já
existentes e com valor cultural.
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Quadro 8: Normas de Procedimento Técnico
Número das NPTs
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040

Conteúdo das NPTs
Procedimentos Administrativos
Adaptação as normas de segurança contra incêndio Edificações existentes
Terminologia de Segurança contra Incêndio
Símbolos gráficos para PSCIP
Segurança contra incêndio urbanística
Acesso de Viatura a edificação
Isolamento de Risco
Resistência ao fogo dos elementos construtivos
Compartimentação
Controle materiais acabamento
Saídas de Emergência
Centros esportivos e exibição
Pressurização de escada
Carga de incêndio
Controle de fumaça
Plano de emergência
Brigada de incêndio
Iluminação de emergência
Detecção e alarme incêndio
Sinalização emergência
Sistema móvel (extintores)
Sistema de hidrantes e mangotinhos
Chuveiros automáticos
Chuveiros automáticos depósitos
Proteção para Líquidos combustíveis inflamáveis
Sistema de gases combate a incêndios
Armazenamento em Silos
Manipulação e armazenamento de GLP
Comercialização e distribuição de GNV
Fogos de artifício
Segurança para heliponto e heliporto
Produtos perigosos em área de risco
Cobertura de sapê e piaçava
Hidrante urbano
Túneis rodoviários
Pátio de containers
Substação elétrica
Cozinha Profissional
Estabelecimentos destinados a restrição de liberdade
Edificações históricas e museus
Fonte: CSCIP-PR (2012)

Nas medidas de segurança contra incêndio as inovações do Código visam assegurar o
resgate de pessoas, combate as chamas e rápida evacuação de pessoas, conforme verifica-se
na Figura 10, 11 e 12. Desse modo o acesso de viaturas nas edificações foi alterado na NPT
006, com objetivo de prescrever condições mínimas para o acesso de viaturas de bombeiros
nas edificações e áreas de risco, visando o emprego operacional do Corpo de Bombeiros
Militar do Paraná, atendendo ao previsto no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
nas edificações e áreas de risco no Estado.

52

Figura 10: Largura mínima
da via de acesso

Figura 11: Modelo de
retorno

Figura 12: Largura e altura mínima do
portão de acesso à edificação

Fonte: CSCIP/PR - NPT 006
(2012)

Fonte: CSCIP/PR - NPT
006 (2012)

Fonte: CSCIP/PR - NPT 006 (2012)

Para procedimento de regularização, as medidas de segurança a serem exigidas para
as edificações existentes devem ser analisadas, adaptadas e dimensionadas levando em conta a
classificação da edificação conforme a época de existência e a vigência do respectivo Código
de Prevenção de Incêndios. As exigências básicas para regularização em caso de edifícios
maiores, para as medidas de segurança contra incêndio consideradas como exigências básicas
nas edificações com área igual ou superior a 1500 m² ou com 04 (quatro) ou mais pavimentos
para Risco Leve (RL) e 1000 m² ou 03 (três) ou mais pavimentos para os Riscos Moderado e
Elevado (RM e RE), independente da data de construção e da regularização, são:
•

extintores de incêndio;

•

iluminação de emergência;

•

sinalização de emergência;

•

brigada de incêndio;

•

hidrantes;

•

saída de emergência.

Algumas exigências básicas são solicitadas para regularização de edifícios menores,
pois as medidas de segurança contra incêndio consideradas como exigências básicas nas
edificações com área menor que 1500 m² ou altura inferior a 04 (quatro) pavimentos para o
Risco Leve (RL) e 1000 m² ou 03 (três) pavimentos para os Riscos Moderado e Elevado (RM,
e RL), independente da data de construção e da regularização, são:
•

extintores de incêndio;

•

iluminação de emergência, se necessário;

•

sinalização de emergência;
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•

saída de emergência.

As medidas de segurança contra incêndio podem ser adaptadas conforme
estabelecido na NPT 02 e, quando não contempladas, devem atender às respectivas NPTs do
CSCIP (2012).

2.9

DA RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA EM SINISTRO DE INCÊNDIO

Para Souza Neto (2010), a integração entre a população e os agentes responsáveis
pela segurança pública melhoram a segurança e o bem-estar da população:
A concepção democrática estimula a participação popular na gestão da
segurança pública; valoriza arranjos participativos e incrementa a
transparência das instituições policiais. No caso dos bombeiros militares há o
instituto da prevenção, pela atuação conjunta e integrada com políticas
sociais, por medidas administrativas de redução dos riscos e pela ênfase na
investigação e fiscalização. Possui caráter prestacional cujos objetivos a
serem alcançados fundamentalmente, abrangem a segurança e o bem-estar
da população envolvida.

O elemento dominante da noção é a atuação positiva do Estado, no sentido de
proteger a sociedade e lhe garantir segurança, limitando a liberdade dos que atentam contra a
segurança da população. Essa ênfase à atuação positiva do Estado é atribuída à noção de
segurança pública pelo já referido caput do artigo 144 da Constituição Federal. Para a
reconstrução do debate sobre o conceito de serviço público (ARAGÃO, 2004).
Nesse contexto, a legislação vigente busca a proteção dos usuários que utilizam os
estabelecimentos noturnos e clubes para diversão e sequer imaginam o risco a que se expõem.
Desse modo, a Segurança Pública também versa sobre a proteção preventiva da população,
cuja concepção interliga-se ao fato, de que, a segurança deve ser um serviço público prestado
compulsoriamente pelo Estado, devendo o cidadão ser o recebedor do serviço que lhe garanta
a prevenção e proteção contra incêndios.
Este capítulo pretende demonstrar o procedimento investigatório legal e a
responsabilidade dos envolvidos em sinistro de incêndio na esfera civil em relação a perdas e
danos, na penal perante as responsabilidades criminais envolvidas, e na administrativa quanto
a Segurança Pública envolvendo o dever de agir dos agentes públicos.
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2.9.1 Princípio da prevenção

“O Incêndio ocorre, onde a prevenção falha!” Diante dessa afirmativa a situação de
enfrentamento ao fogo depara-se com reações de insegurança perante o combate e controle
das chamas. Sob a análise de comportamento, questiona-se como a população vai agir e como
usará os fatores adicionais de segurança ao seu favor e como manterá sob controle o pânico
diante de um incêndio.
Nesse contexto, surge a necessidade de primeiramente esclarecer os princípios
preventivos e da precaução voltada para segurança contra incêndio e pânico, cujos métodos
necessitam urgentemente de adequações didáticas e faça parte do cotidiano de cada um,
inserindo atitudes eficientes diante da preocupação com situações recorrentes ao fogo.
Convém registrar que os princípios citados são considerados por alguns doutrinadores
indistintamente, auferindo igualdade entre o princípio da prevenção e o da precaução. Porém,
outro entendimento de parte da doutrina considera a distinção entre ambos, possuindo
características distintas entre eles.
Diferencia-se do princípio da precaução, na medida em que esse tem como finalidade
evitar um risco desconhecido, ou pelo menos incerto, eis que a ciência ainda não chegou a
uma conclusão definitiva sobre os danos que podem resultar da atividade ou empreendimento
a ser iniciado. O princípio da prevenção tem aplicação contra os riscos já conhecidos, seja
porque já experimentados, seja porque existem técnicas capazes de prever a sua provável
ocorrência (FRANCIOLI, 2006).
A legislação brasileira acolheu o princípio da prevenção na Constituição Federal de
1.988 em seu art. 225, caput, ao impor ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar
o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. De forma mais específica, os diversos
incisos do § 1º desse artigo visam a promoção desse princípio e sua aplicabilidade.
Surge ainda a necessidade de conhecer os fatores que causam incêndio para prevenir
situações de risco. Outros princípios do direito ligados ao ambiente se entrelaçam na
prevenção de incêndios, tais como o que prevê o ambiente ecologicamente equilibrado como
direito fundamental da pessoa humana. Assim, apresenta-se os direitos fundamentais da
pessoa humana, no artigo 5° da Constituição Federal. Em seu Caput diz:
“Todos são iguais perante a lei,... garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...”.
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Quanto ao direito inerente à segurança, o Estado, prezando pela proteção coletiva,
deve, através de seus institutos, agir, inclusive de forma coercitiva, buscando alcançar o
objetivo de levar qualidade de vida a todos. Desse modo, analisa-se o momento em que o
poder público, por meio da comoção social gerada pelo impacto dos incêndios ocorridos em
São Paulo na década de 70, passou a exercer a edição de normas e regulamentos sobre os
princípios inerentes à prevenção e à precaução efetivamente.
Como já comentado no parágrafo anterior a participação da sociedade possui caráter
decisório no mundo jurídico, visto pressionar os legisladores para que efetivem ações
concretas em forma de lei, surgindo assim, o Princípio da participação comunitária.
Do que se viu até agora, conclui-se que o princípio da prevenção só pode se
concretizar pela atuação tanto da sociedade em geral, que, ampliando sua consciência, passa a
compreender a necessidade de preservar o meio ambiente para as futuras gerações, sob pena
de perecimento da própria humanidade, quanto do Estado, na condição de gestor dos
interesses coletivos.
Essa atuação torna-se mais relevante quando há omissão por parte dos órgãos
públicos encarregados de proteger o meio ambiente. Quando esses não agem, hipótese não
muito incomum, pela desorganização e falta de recursos que tomam conta de muitos deles
espalhados pelo Brasil, ou por outras razões não tão inocentes, é fundamental que os
prejudicados, indivíduo, grupo ou a sociedade inteira, por meio de adequada representação,
possam recorrer ao Poder Judiciário, a fim de restabelecer a ordem jurídica (RAMOS, 2007).
A atuação do Estado, por sua vez, deve dar-se no âmbito das três esferas da
administração pública: a federal, estadual ou municipal, e do Distrito Federal, além das três
funções essenciais do poder estatal, exercidos pelos poderes legislativo, executivo e
judiciário. Assim, o Poder Judiciário deve ter recursos materiais suficientes, exercendo seus
procedimentos para que não ocorram falhas, tais como as provenientes do Poder Público
Municipal ou Estadual (MELLO, 1994).
Nesse sentido, para que se realize o princípio em tela, imprescindível a tomada de
uma consciência preventiva no que tange aos incêndios, pelos sujeitos que intervêm de
qualquer forma no combate e prevenção das chamas, a fim de que passem a compreender a
necessidade do sistema urbano atual.
O Princípio da Prevenção é considerado por Marinoni (2004), como a tutela
preventiva com a mais adequada forma de proteção judicial ao meio ambiente. No termo
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"ameaça" está a base última da tutela preventiva autônoma. O autor considera que ela dividese em inibitória e de remoção do ilícito. Esclarece ainda, diante da evolução do direito, que é
possível conceber ilícito civil sem a produção de dano, havendo necessidade, para que este
não se concretize, de que se evite a ocorrência daquele, sua repetição, ou que se removam os
seus efeitos.
Outro quesito inerente ao princípio da prevenção, segundo Florence e Calil (2005), é
que há uma grande confusão sobre os conceitos utilizados para a definição de risco e perigo,
normalmente empregados para representar uma situação que possa afetar a integridade de
pessoas e bens. Segundo os autores, perigo é uma fonte potencial de dano.
O conceito de risco e perigo se entrelaçam no contexto urbano, pois ambos trabalham
com medidas de prevenção e responsabilização em caso de danos. No estudo de segurança
contra incêndio, torna-se iminente a necessidade de fusão entre medidas normativas e o
processo de concepção do projeto arquitetônico, de maneira a potencializar o fator de
segurança nas edificações no que tange à proteção estrutural e de bens, assim como na
salvaguarda de vidas, aliados aos aspectos de habitabilidade (BONITESE, 2007).
Assim, prevenir incêndios é tão importante quanto saber apagá-los ou mesmo saber
como agir corretamente no momento em que eles ocorrem. O início de incêndio e outros
sinistros de menor vulto podem deixar de transformar-se em tragédia, se forem evitados e
controlados com segurança e tranquilidade por pessoas devidamente treinadas. Na maioria das
vezes, o pânico dos que tentam se salvar faz mais vítimas que o próprio acidente. O combate
das chamas ou princípio de incêndio deve passar por rápidas análises, sendo que o primeiro
passo é detalhar os procedimentos operacionais padrões que deverão ser distribuídos para
todos os trabalhadores, contendo informações sobre todas as precauções necessárias, como: os
cuidados preventivos; a conscientização sobre o planejamento de como atuar na hora do
abandono do local de trabalho; a indicação de medidas práticas sobre o combate e a retirada
das pessoas (Portaria nº 3.214, 1978 e NR 23, 1995).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o correto seria que todos os trabalhadores ou
usuários da edificação colocassem em prática as normas estabelecidas sobre os cuidados
preventivos e o comportamento diante do incidente, promovendo exercícios, através da
simulação de incêndios. Esse tipo de prática contribui suficientemente para a prevenção e a
segurança de todos. Mas para efetuar essa operação é necessário um fator indispensável, a
existência - em perfeito estado de uso e conservação - de equipamentos destinados a combater
incêndios.Para prevenir é imprescindível conhecer o bem que se pretende por essa forma
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proteger. Sem conhecimento prévio não há prevenção. Há que se fazer um levantamento
completo de dados para que se possa saber em que sentido se dará a prevenção (RAMOS,
2007).
Outro fator primordial no combate aos incêndios diz respeito à prudência, visto ser
de conhecimento mútuo dos envolvidos na área da construção civil, que qualquer instalação
predial deve funcionar conforme as condições de segurança estabelecidas por lei, que vão
desde a obrigatoriedade de extintores de incêndio, hidrantes, mangueiras, registros, chuveiros
automáticos (sprinklers) e escadas com corrimão. Entre esses equipamentos, o mais utilizado
no combate a incêndios é o extintor, que deve ser submetido à manutenção pelo menos uma
vez por ano, por pessoas credenciadas e especializadas no assunto.
O CSCIP-PR (2012), alerta ainda para a importância de adquirir e conservar os
equipamentos de segurança, saber manuseá-los e ensinar a todos os trabalhadores como
acionar o alarme, funcionar o extintor ou abandonar o recinto, quando necessário, sem
provocar tumultos. As Figuras 13, 14 e 15 demonstram alguns itens de segurança preventivos
utilizados no controle e combate as chamas, evacuação e controle do pânico.
Figura 13: Escada de Emergência

Fonte: NPT 020 (CSCIP, 2012)

Figura 14: Sinalização de saída no sentido de fuga

Fonte: NPT 020 (CSCIP, 2012)
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Figura 15: Indicação de localização do extintor de incêndio

Fonte: NPT 020 (CSCIP, 2012)

Para correta utilização do equipamento extintor a indicação de classe de fogo é
essencial para eficácia na aplicação dos produtos. Assim, o fogo pode ser classificado de
acordo com o tipo de material combustível em que este afeta (Quadro 9) e define-se como:
Quadro 9: Classes de Fogo
CLASSES DE
FOGO

AGENTE EXTINTOR

MATERIAIS

A

A queima ocorre em profundidade e extensão. No
combate a este tipo de fogo o agente extintor
adequado é a água, responsável pelo resfriamento
do combustível. Neste caso o fogo é extinto pela
eliminação de calor.

Materiais combustíveis que ao
queimarem deixam resíduos: madeira,
papel, tecidos, algodão, borracha, entre
outros

B

Contra este tipo de fogo os agentes extintores mais
indicados são os pós químicos e espumantes
misturados em água, que isolam o combustível,
impedindo o contato com o oxigênio. Desta forma,
o fogo é extinto pela ausência do comburente.

Materiais que ao queimarem não geram
resíduos. A queima ocorre em
extensão. Os materiais que fazem parte
desta classe são: gasolina, óleo, gases,
graxas, tintas, álcoois, tinner, etc.

C

Os agentes indicados no combate a incêndios desta
classe são os gases CO2 e Halotron. Também
podem ser utilizados pós químicos, no entanto, é
provável que o equipamento elétrico sofra danos
após sua aplicação. Por isto, a preferência pelo uso
de gases. O princípio de combate leva em conta a
eliminação do comburente pela ocupação do gás
na atmosfera inflamável.

Esta classe é composta pelos materiais
elétricos energizados, tais como:
motores, fios, transformadores,
computadores, eletrodomésticos e
demais materiais metálicos empregados
na aplicação de energia elétrica.

D

Um incêndio desta classe é dificilmente
controlável, tendo em vista que durante a
combustão forma-se uma reação em cadeia
responsável pela continuidade do fogo. O agente
extintor neste caso é o pó químico à base de
grafite, capaz de quebrar a reação em cadeia. Não
deve ser utilizada água no combate a incêndios
desta classe, pois isto potencializaria a reação
química em cadeia, fazendo com que o fogo
aumentasse

Representa os metais pirofóricos, que
queimam facilmente quando fundidos.
São exemplos desta classe o magnésio,
o titânio, o sódio, o potássio, o
zircônio, o zinco, o urânio, o plutônio,
dentre outros.

Fonte: BUCKA SPIERO, 2013.

As Normas de Segurança são parte importante e devem ser obedecidas e passarem
por vistorias periódicas sempre que necessário. Entre as normas estabelecidas por lei para as
instalações prediais, estão a conservação e a manutenção das instalações elétricas prediais,
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hidráulicas (funcionamento do sistema fixo de hidrante) e demais procedimentos relativos ao
bom uso e funcionamento dos equipamentos de segurança do imóvel.
Para tanto, Ramos (2007), transcreve que o princípio da prevenção consiste, em
síntese, na orientação de que se devem adotar medidas preventivas, tendentes a evitar o dano
pela redução ou eliminação de suas causas. Prevenir é a palavra de ordem e todos devem
colaborar, pois é mais importante evitar incêndios do que apagá-los.

2.9.2 Princípio da precaução

A European Comission - Health and Consumers em seu Regulamento CE – 178
(2002), no artigo 7 º, estabelece formalmente o princípio da precaução como uma opção
coberta de riscos nas decisões que envolvem a proteção integridade física e a saúde humana.
Porém, informações científicas sobre o risco de produtos, bens e serviços muitas vezes não
são conclusivas ou deixam de apresentar resultados completos sobre determinado produto.
Os gestores de risco identificaram a existência de motivos razoáveis para suspeitar
que um determinado produto, que não atende padrões aceitáveis para a saúde humana. As
medidas devem respeitar o consumidor até o momento em que informações mais completas
sobre o produto venham a ser recolhidas e analisadas e durante seu uso.
A relação entre o princípio da precaução e a situação inerente à prevenção de
incêndio converge para o campo da relação de consumo, pois os locais de reunião de público
concentrados em boates e clubes sociais exigem o pagamento para ingresso no interior do
estabelecimento comercial. Em contrapartida, oferecem entretenimento e demais serviços para
o público pagante, efetivando desse modo, a celebração consumerista. Nesse contexto, o
estabelecimento deve oferecer um local seguro para seus clientes e o Poder Público deve
fiscalizar e intervir quando os requisitos de segurança não forem suficientes para garantir a
segurança dos usuários.
O recurso ao princípio da precaução, segundo a Comissão Européia (2002), pode ser
evocado quando um fenômeno, um produto ou um processo pode ter efeitos potencialmente
perigosos identificados por uma avaliação científica e objetiva, se esta avaliação não permitir
determinar o risco com certeza suficiente. Desse modo, o princípio de precaução só pode ser
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invocado na hipótese de um risco potencial, não podendo nunca justificar uma tomada de
decisão arbitrária.
O recurso ao princípio inscreve-se no quadro geral de análise do risco,
compreendendo ainda, a avaliação do risco, a gestão do risco e a comunicação do risco.
Corresponde à fase da tomada de decisão no sentido de estudo para cada análise descrita. O
recurso ao princípio da precaução só se justifica se estiverem preenchidas as seguintes
condições previamente:
•

Identificação dos efeitos potencialmente negativos;

•

Avaliação dos dados científicos disponíveis;

•

Extensão da incerteza científica.

A aplicabilidade dos princípios que incorporam a precaução devem ser observados
em casos concretos, pois em tragédias, tais como as já citadas, refletem ausência desses itens.
O caso da responsabilização da Boate Station em Rhoad&Island – EUA cuja sentença
deliberou sobre a responsabilidade aos proprietários da casa e sobre o músico que deu início
ao incêndio por meio de utilização de instrumento de pirotecnia (DEPARTMENT OF
JUSTICE, 2004).
Para tais casos relacionados em sua grande maioria com o direito do consumidor, a
figura do ônus da prova, se apresenta para garantir, representar e demonstrar o perigo
associado a um procedimento de risco ao cliente. A possibilidade de se evitar um possível
risco, mesmo que este venha a ser desconhecido ou incerto, coloca a precaução como
importante mecanismo inserido no sistema de Segurança Pública, devendo este atuar para sua
aplicabilidade e evitabilidade.
O ideal seria que os procedimentos de risco estivessem devidamente identificados e
previstos no Plano de Segurança que instrui as decisões tomadas pelos proprietários ou por
autoridade que seja competente pelo espaço, o qual deve possuir conhecimento para avaliar o
risco.
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2.9.3 Da responsabilidade civil

Meirelles, (1990, p. 540) entende que:
[...] responsabilidade civil é a que se traduz na obrigação de reparar danos
patrimoniais, e se exaure com a indenização. Portanto, é certo que o termo
responsabilidade indica a situação daquele que deve indenizar em
consequência de um dano causado a outrem, oriundo de um ato ilícito.

Questiona-se para tanto, quais as responsabilidades envolvidas em um sinistro de
incêndio. Sob essa análise vislumbra-se que o ocorrido enquadra-se nas responsabilidades
cíveis, penais e administrativas. Para tanto, deve-se ater inicialmente à responsabilidade civil
e suas nuances.
O dever de indenizar surge para uma pessoa em virtude de dano ou lesão causado
numa outra pessoa. Desse modo, toda vez que se causa dano a alguém, surge a obrigação de
indenizar tanto material quanto moralmente. Nesse sentido, Meirelles (1990) salienta que a
“responsabilidade civil é a que se traduz na obrigação de reparar danos patrimoniais, e se
exaure com a indenização”.
Perante o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, o empresário ou fornecedor
de produtos e serviços responde independentemente de culpa, ou seja, mesmo que não tenha
agido com culpa, para que a lesão ou o dano tenha ocorrido. No caso de Santa Maria a
responsabilização civil independe de alvarás de funcionamento, itens de segurança contra
incêndio ou cuidados com a retirada das pessoas, pois depara-se frente a uma relação de
consumo.
A responsabilidade implica um prejuízo, que é traduzido no dano. Esse dano é
causado por uma pessoa física ou jurídica que se acaso incorrer em um dano para com outrem,
estes não podem omitir-se de responsabilidades (CCB, 2002). Desse modo, no campo da
responsabilidade civil devem ser observados os seguintes pressupostos:
•

Violação da norma ou ato ilícito;

•

Nexo causal;

•

Dano

Segundo Moraes (2007), a responsabilidade civil pressupõe para a pessoa infratora
da norma, em ressarcimento à pessoa que sofreu o prejuízo, surgindo o nexo causal, a sanção
e a reparação. Esta última consiste em devolver aquele que suportou o dano o status quo ante.
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Na ordem jurídica, é necessário cuidado, porque o termo “responsabilidade civil” pode ser
empregado de forma imprecisa, o que resultará em interpretações que não correspondem ao
sentido jurídico do termo.
A responsabilidade civil que decorre da relação de consumo é fundamentada na
Teoria do Risco/Proveito, ou seja, que o empresário ou pessoa fornecedora de serviços e
produtos assume os riscos da atividade da qual obtém lucro. Desse modo, ele responderá
independentemente de culpa. Segundo a teoria do risco, o risco proveito está fundado no
princípio ubie molumentum ibionus, que se traduz na responsabilidade em virtude daquele que
tira proveito ou vantagem do fato causador do dano, fica sendo obrigado a repará-lo (DINIZ,
2005).
Entretanto, para essa teoria houve a crítica, indagando qual o sentido da palavra
“proveito”. Opositores da teoria afirmaram que a teoria do risco proveito é puramente
negativa, confundindo-se com a teoria do risco integral, e sustentaram que o conceito de
proveito seria em sentido amplo, ou seja, que traria vantagens a toda e qualquer atividade
(MAZEAUD e MAZEAUD, 2005).
Também outro argumento contra a teoria do risco, seria da alegação de que na
ausência de proveito ao agente causador do dano, não haveria motivo para indenização, porém
a concepção é demasiadamente superficial, porque o proveito não é determinado apenas pelo
interesse de ordem pecuniária ou moral, mas sim, tido como finalidade criadora do risco
(LIMA, 2000).
Nesse sentido, o dano material ou imaterial deverá sempre ser indenizado, excluindose o ressarcimento perante o estado de necessidade, conforme garantia elencada pelo Código
Civil Brasileiro em seu art. 159, havendo a necessidade de indenizar quando o agente
causador do dano agir de maneira ilícita.

2.9.3.1 Responsabilidade subjetiva

As responsabilidades inerentes e cabíveis ao direito civil dividem-se em subjetiva e
objetiva. Apresenta-se primeiramente os pressupostos da responsabilidade subjetiva. Para
melhor compreensão analisa-se o fato pelo qual se gera o fenômeno jurídico, cuja realidade
foi reconhecida em todos os tempos; é ele o elemento que gera o direito subjetivo e, em
consequência, a obrigação dele decorrente. Portanto o fato é “o pressuposto material da
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existência do direito nos seus três momentos fundamentais: nascimento, modificação,
extinção”, não sendo admissível aceitar o direito sem fato que atue na sua vida integralmente
(PEREIRA, 1999).
Conforme tema do presente trabalho versando sobre a segurança pública atuante na
prevenção de incêndio, em análise superficial ao caso da Boate de Santa Maria – RS, ambas
as responsabilidades civis encontram-se envolvidas. Quanto a responsabilidade civil inerente
a banda, esta responde subjetivamente, pois para que esta seja civilmente responsabilizada as
vitimas precisam provar que ela agiu com culpa, ou seja, com negligência, imprudência ou
imperícia no manuseio dos artefatos pirotécnicos. Se for provada a culpa de que os integrantes
de fato não tinham conhecimento de como efetuar o manuseio dos artefatos, esta será
responsabilizada civilmente.
O exemplo citado salienta que os ilícitos são aqueles que transgridem uma norma
jurídica e dão origem a obrigações para o lesador, que atrai para si os rigores da lei. Na teoria
da responsabilidade subjetiva, o que sobressai é a figura do ato ilícito, o que pressupõe a
obrigação de indenizar ou de reparar o dano causado pelo agente lesador. A responsabilidade
subjetiva do Estado surgiu sob os auspícios do liberalismo, que igualava o indivíduo ao
Estado. Dessa forma, sempre que o agente agisse com culpa ou dolo, decorria a obrigação de
reparação do dano (MORAES, 2007).
A conduta dos envolvidos no dano caracteriza-se na ação ou omissão de ato que
venha causar dano a outrem. Para Rodrigues (1975), a ação ou a omissão do agente que dá
origem a indenização geralmente decorre de infração a um dever, que pode ser legal (disparo
de arma em local proibido), contratual (venda de mercadoria defeituosa, no prazo da garantia)
e social (com abuso de direito e denunciação caluniosa).
Em princípio, deve-se entender que a responsabilidade civil envolve sempre um dano
patrimonial ou extrapatrimonial, que provoca um desequilíbrio no patrimônio e na psique da
pessoa que sofre o dano. A responsabilidade decorre do art. 186 do Código Civil (Lei nº
10.406 de 10 de janeiro de 2002). A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade
também estão reguladas no mesmo Códex, nos arts. 941 e seguintes.
Assim, contrários aos atos lícitos, os ilícitos são aqueles que transgridem uma norma
jurídica e dão origem a obrigações para o lesador, que atrai para si os rigores da lei. Desse
modo, a responsabilidade subjetiva vem a ser a obrigação de indenizar em razão de um
procedimento contrário ao Direito, seja culposo ou doloso, que consiste em causar um dano a
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alguém ou deixar de impedi-lo quando obrigado a isso, em decorrência da legislação civil
(MORAES, 2007).

2.9.3.2 Responsabilidade Objetiva

Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em
razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente
protegida de outrem. Para configurá-la, basta, pois, a mera relação causal entre o
comportamento e o dano (MELLO, 1992, p. 43).
A teoria da responsabilidade objetiva encontra-se no art. 37, parágrafo 6◦ da
Constituição Federal de 1988, estabelecendo que a culpa ou o dolo só sejam exigidos em
relação ao agente causador direto do dano. Trata-se de culpa presumida, cujo dispositivo
institui a responsabilidade objetiva das pessoas de direito privado que venham a prestar
serviço público delegado ou na pessoa de seus agentes. As pessoas jurídicas de direito público
também respondem objetivamente perante danos causados a terceiros, conforme determinação
legal. Em se tratando de casos, tais quais o da boate Kiss mesmo que os músicos sejam
responsabilizados isso não retira a responsabilidade da casa noturna, pois a responsabilidade
persiste por ser objetiva. Porém, em havendo comprovada a culpa da banda a casa de show se
acaso condenada, poderia inclusive ingressar com uma ação de regresso contra a própria
banda.
Pela teoria clássica da culpa, responderá o autor do dano toda vez que esse lhe possa
ser moral e materialmente imputado e, pela teoria da responsabilidade sem culpa, esse fator é
irrelevante, devendo o autor indenizar, independentemente da culpa (SILVA, 1974, p. 72).
O questionamento em relação à responsabilidade civil do Estado possui sua
disposição na Constituição Federal a qual delibera sobre o risco administrativo, surgindo a
responsabilidade objetiva, pois os elementos do dolo e da culpa são exigidos em relação ao
agente causador do ilícito. Nesse sentido Gasparini (1990, p. 617), define:
Quanto às pessoas jurídicas de direito público a ás de direito privado
prestador de serviços públicos nenhuma exigência dessa natureza foi feita.
Logo, essas pessoas respondem independentemente de terem agido com dolo
ou culpa, isto é, objetivamente.

Outra questão pertinente quanto a responsabilidade civil, considera se acaso ficar
comprovada a culpa da banda, processualmente isso poderia ser uma forma de amenizar a
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responsabilidade civil da boate Kiss de forma a incidir no quantum indenizatório que a casa
de show deveria pagar para as vítimas. Vislumbra-se para tanto, que em caso de uma eventual
comprovação de culpa da banda, esta seria considerada como culpa concorrente de terceiros,
de forma a abrandar a responsabilidade da casa de show, mas a sua responsabilidade civil
ainda permanece de forma que a culpa concorrente da banda afetaria apenas o quantum
indenizatório.

2.9.3.3 Dolo, ação e omissão, e culpa

Segundo Von Thur (1934), chama-se dolo a intenção ou a vontade de contrariar as
normas de Direito, causando um dano, sendo que age dolosamente o autor do ato quando ele
contraria aquilo que a lei ou negócio jurídico não permite, realizando, por exemplo, atos que o
contrato ao qual está submetido proíbe realizar, violando um direito alheio ou infringindo uma
norma legal.
A situação de incêndio que inspirou o presente trabalho considera diversos fatores
ligados à responsabilização civil na questão do dolo civil, pois a violação de normas de
segurança, limite de público e demais recomendações que deveriam ter sido cumpridas pelo
estabelecimento, as quais deveriam ser efetivamente fiscalizadas pelo poder público. Evidente
que o inquérito e demais normas inerentes ao processo legal, serão esclarecidas, contudo,
convém apresentar o contexto de possibilidades relativas ao tema, visto o assunto do trabalho
ser a segurança pública voltada para proteção contra incêndio e pânico em locais de reunião
de público em se tratando de boates e clubes sociais.
O Código Civil Brasileiro prevê a distinção entre o dolo principal e o dolo acidental,
os quais se encontram descritos no art. 166 e 167. O dolo principal segundo Diniz (1997, p.
114), possui as seguintes características:
a) Haja intenção de induzir o declarante a praticar o negócio lesivo a vítima;
b) os artifícios maliciosos sejam graves, aproveitando a aquém os alega, por
indicar fatos falsos, por suprimir ou alterar os verdadeiros ou por silenciar
algum fato que devesse revelar ao outro contratante; c) seja a causa
determinante da declaração de vontade (dolus causam danos), cujo efeito
será a anulabilidade do ato, por consistir num vício de consentimento; e d)
proceda do outro contratante, ou seja, deste conhecido, se procedente de
terceiro.
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Em relação ao dolo acidental a autora define:
[...] por não ser vício de consentimento nem causa do contrato, não
acarretará a anulação do negócio, obrigando apenas à satisfação de perdas e
danos ou a uma redução da prestação convencionada (DINIZ, 1997, p. 115).

Nesse sentido, o dolo se caracteriza pela consciência que o agente possui diante de
um ato que viesse a causar dano a outrem. Considerando-se a intenção de causar prejuízo à
vítima, atualmente a doutrina delibera sobre a desconsideração da vontade de causar mal,
visando considerar a consciência do resultado. Desse modo, bastaria que o agente tenha posse
do conhecimento perante seu comportamento venha a resultar em prejuízo alheio, para que
este incorra em dolo.
O art. 927 do Código Civil, assim prescreve:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O ato ilícito é aquele praticado em desacordo com a ordem jurídica, pois viola o
direito subjetivo individual. Assim, para a sua configuração, é necessária a existência de um
fato lesivo causado pelo agente, por ação e omissão voluntária, negligência, imperícia ou
imprudência. A consequência jurídica do ato ilícito que causa dano é a obrigação de indenizar
(MORAES, 2007).
Contudo, nem toda conduta praticada pelo indivíduo se configura como ilícito.
Gomes (1979) salienta que o devedor que não paga a dívida prejudica o credor, mas não
pratica ilícito. O cuidado que se deve ter na caracterização do ato ilícito é verificar se o
comportamento ilícito do autor é uma infração de um preceito jurídico que constitui ação ou
omissão.
Para que o ato ilícito possa se concretizar, os seguintes elementos devem compor o
fato, como o dolo ou culpa do agente, a ação ou omissão, além da violação de uma norma
jurídica e um dano causado. Portanto, o fato jurídico decorre da obrigação de indenizar
outrem que sofrera o dano, observando todos os elementos que compõem o fato ilícito.
A culpa é um dos elementos mais importantes no conjunto de ilícitos pertinentes a
responsabilidade civil, pois em uma análise fática tal item é de relevância primordial para
esclarecimento de direito.

67

Paulo Leclercq explica o conceito de culpa apresentado por Thur (1934, p. 275),
conforme o seguinte texto:
[...] quando uma pessoa ou o seu patrimônio são lesados, é necessário
distinguir se esta lesão resulta do fato imediato de outra pessoa ou decorre do
fato da coisa. Não menos interessante é o conceito formulado por Von Thur
na mesma obra: O conceito de culpa, entendido num sentido amplo é comum
ao direito e ao civil, é necessário o comportamento reprovado pela lei, e
consiste na violação de um contrato ou no cometimento de um ato ilícito. O
que a lei não admite é a vontade maligna ou negligente do indivíduo. Cabe,
portanto, duas modalidades: a do dolo e a da negligencia ou culpa em
sentido estrito. A distinção em Direito civil é menos importante que na lei
penal, toda vez que aquele costume sancionar os casos de simples culpa com
o dever de indenização, que é também a sanção mais importante que provoca
o delito civil. Existem casos, sem embargo, em que só se constitui em
responsabilidade o dolo, quer dizer, o dano causado intencionalmente
(tradução do autor).

Assim, cabe ao autor do fato ocorrido, o dever de provar que o dano resultou de
situação proveniente de caso fortuito ou de força maior, para o fim de abster-se da
responsabilidade gerada. Nesse sentido, a vítima deve somente comprovar o dano ocorrido
contra sua pessoa ou seu patrimônio para obter ressarcimento perante a responsabilidade
atribuída ao agente que deu causa ao fato ilícito.
A culpa é um dos elementos que constitui os pressupostos na responsabilidade civil,
visto o ordenamento jurídico brasileiro contemplar a teoria da culpa e também admitir a
responsabilidade sem culpa do agente. O art. 186 do Código Civil, assim o preceitua:
Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, ou
imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A doutrina da responsabilidade subjetiva pressupõe sempre a existência de uma
culpa, violação de um dever que o agente podia conhecer e acatar. Havendo, portanto, a
violação de um direito alheio e o consequente prejuízo a outrem, decorre a obrigação de
indenizar, pelo que responde civilmente o culpado (MORAES, 2007).
Perante o estudo do caso fático relacionado aos sinistros de incêndio,
especificamente

em

estabelecimentos

noturnos

em

boates

ou

clubes

sociais,

a

responsabilidade subjetiva leva em consideração a extensão da culpa na ocorrência do dano,
pressupondo a existência da culpa no que se refere a sua extensão. Sobre a natureza da
extensão da culpa, esta se subdivide em:
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•

Culpa grave: possui maior proximidade ao dolo, pois atinge aquele que causa
prejuízo e podia vislumbrar o resultado, ou seja, mesmo que o agente não deseje
o resultado danoso, este se comporta como se quisesse;

•

Culpa leve: quando a atenção necessária foi esquecida, visto a possibilidade do
resultado danoso que poderia ser evitado ou evitável;

•

Culpa levíssima: é a falta evitável com o emprego de atenção extraordinária,
com especial habilidade ou conhecimento.

Ao se tratar da questão da responsabilidade civil, encontram-se na doutrina o
esclarecimento de que o tema não delibera de maneira simplificada, pois envolve diversos
fatores e formas (DIAS, 1973).
No conceito de culpa jurídica, esta não possui exigência de que o agente possua
conhecimento da norma a ser violada. Assim, a culpa não deve prescindir o elemento moral, o
qual consiste na responsabilidade da conduta do agente.

2.9.3.4 Dano e dano moral

A definição de dano segundo Cretella Junior (1998, p. 290), assim se apresenta:
[...] uma diminuição ocorrida no bem, material ou espiritual, consequência
do ato positivo ou negativo de homem ou de máquina que afeta o patrimônio
ou o espírito, em dado momento, ou projetando-se para o futuro, impedindo
ou reduzindo a capacidade produtiva do homem.

O Código Civil brasileiro, no capítulo II, trata da indenização, iniciando nos arts. 944
ao 954. Advém logo após o capítulo que versa sobre a obrigação de indenizar perante a
responsabilidade civil. Na verdade os artigos foram redigidos de forma contínua e inovadora
em nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, o princípio inerente à obrigação de indenizar,
encontra-se disposto da seguinte forma:
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da
culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a
sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em
confronto com a do autor do dano.
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Julgados correspondem a responsabilidades inerentes ao sinistro de incêndio, tal
exemplo ocorrido em West Warwick – Rhode Island - EUA na boate Station no ano de 2003
em que vitimou 100 pessoas. O processo gerou sentença indenizatória, cujo conteúdo admitiu
a responsabilização dos proprietários da casa noturna e do músico que iniciou o incêndio por
meio da utilização de instrumento pirotécnico.
Nesse sentido, Adomeit (2003), esclarece o seguinte conteúdo:
A lei tem um grande potencial para acelerar o julgamento no caso dos
Bombeiros de Rhode Island. O objeto da lei é colocar todos os casos de um
desastre em massa antes de análise de um único juiz, que pode supervisionar
a descoberta de provas, em seguida, tentar definir a questão da
responsabilidade, e instituir ou viabilizar a questão das indenizações. Como
esta nova ferramenta funcionará processualmente é incerto. A lei consolida o
poder em um tribunal, incentivando as partes a aceitar um acordo global, ou
enviar os casos não resolvidos a julgamento. Há muitas perguntas ainda sem
resposta nesse caso. Assim, cabe aos juízes e advogados perfazerem o
trabalho previsto no estatuto e no seio das estruturas do sistema americano
de litígio. O juiz que decidirá sobre o caso de Rhode Island, continua a ser
visto como seu papel de definidor das responsabilidades.

Para Moraes (2007), para ser completa a indenização, é necessário que venha a
abranger, além do dano material, também o dano moral. É nesse aspecto que o dano moral
sofre uma série de objeções, principalmente no que se refere ao quantum da indenização e aos
meios de alcançá-lo, embora a doutrina se divida quanto à possibilidade de se reduzir a
indenização a um valor econômico que possa ser equivalente ao sofrimento da alma.
O direito civil brasileiro também reconhece o dano material com repercussão
imaterial, ou seja, o dano baseado no sentimento moral daquele que suportou o prejuízo.
Vejamos um dos conceitos que definem o dano moral:
[...]Assim, por exemplo, se alguém entender que o dano moral ressarcivel o
que seja, na verdade, apenas dano material, estará negando o princípio da
indenizabilidade do dano puramente moral que a nossa Constituição
consagrou. É o caso dos que sustentam a indenização, exclusivamente, dos
efeitos econômicos dos danos morais (DEDA, 2000, p. 3).

O direito civil americano e o brasileiro admitem que o dano deva corresponder à
lesão de um direito juridicamente protegido e que seja efetivo. No caso em tela foi utilizada a
metodologia de pontuação para ressarcimento indenizatório à lesão de um direito
juridicamente protegido e que seja efetivo, assim se apresenta no Quadro 10.
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Quadro 10: Calculo indenizatório da Boate Station pelo sistema de pontos
Cálculo da Indenização Boate Station US$ 176.193.718
Sistema de Pontuação para
Cada 01 ponto= US$ 6.355,56
distribuição do dinheiro
100 pessoas – Partiu-se do valor baseado em dor, sofrimento, perda de
MORTOS
capacidade cognitiva e gastos funerários
Estado civil = 12 pontos para
Filhos = 20 pontos além de um
Idade = 0,5 ponto para cada ano
marido/mulher morto (24 para
ponto para cada ano abaixo de 18
abaixo de 33
ambos)
anos de idade
Renda = 1 ponto para cada US$ 10
Educação = 1 ponto para cada ano
Despesas médicas = 1 ponto para
mil acima de uma renda anual de
de Ensino Superior
cada US$ 8 mil
US$ 50 mil
FERIDOS
Para cada presente à boate recebeu 4 pontos, que poderiam ser ampliados conforme as despesas médicas
5 pontos → Entre US$ 5 mil e
1 ponto → para cada US$ 2 mil a
4,5 pontos → Menos de US$ 5 mil
US$ 12 mil
mais de US$ 12 mil
Fonte: Adaptado de Bengochea (2013)

O dano moral leva em consideração a ofensa sofrida na intimidade da pessoa. A
constituição Federal de 1988, em seu art. 5◦, incisos V e X, definiu a partir daí a garantia a
indenização proveniente de dano moral ou material.
Desse modo, no momento em que se ofende o direito e a ordem jurídica, o ato ilícito
formaliza a constituição de um delito de ordem civil, pois decorre da violação de um direito
individual subjetivo. O resultado decorrente desta violação é a responsabilidade, havendo para
tanto a necessidade de indenização. Assim, por meio de uma apuração efetiva da causa,
comprovando o nexo causal para que resulte em ressarcimento de prejuízos.

2.10 DA RESPONSABILIDADE PENAL

Para que a responsabilidade penal seja vislumbrada neste caso em tela, ou em
sinistros similares, inicialmente deve-se considerar a localização do crime no Código Penal,
pois constatando sua tipificação a responsabilidade será evidenciada por si só. Desse modo, o
crime de incêndio encontrado no artigo 250 do CP, compreende o capítulo I, que inicia os
crimes de perigo comum, cujo Título VIII versa sobre os crimes contra a incolumidade
pública, assim dispõe:
Incêndio
Art. 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
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Os crimes contra incolumidade pública encontram-se inseridos no capítulo
correspondente aos crimes de perigo comum, quanto a incolumidade, Hungria (1959, p. 133),
apresenta a seguinte definição:
[...] é o estado de preservação ou segurança em face de possíveis eventos
lesivos. Refere-se tanto a pessoas (incolumitas – definia Cicero – est salutis
tuta atque integra conservatio), quanto às coisas (foi mesmo por extensão
que o termo se aplicou também a pessoa). Em qualquer caso, porém, trata-se
de interesse atinente as pessoas, que devem estar resguardadas da
possibilidade de dano não só quanto a sua vida ou integridade física, como
quanto ao seu patrimônio.

As consequências de um incêndio para o direito penal, segundo Noronha (2003, p.
322), assim se definem:
Incêndio não é qualquer fogo, mas tão-só o que acarreta risco para pessoas
ou coisas. É mister, pois, que o objeto incendiado seja tal que exponha a
perigo o bem tutelado. Ainda, necessário é que esteja situado em lugar no
qual o incêndio seja perigoso, isto é provoque aquele perigo.
Consequentemente, a queima de duas ou três folhas de papel num quintal, ou
o incêndio de casa sita em lugar ermo e despovoado não caracteriza o delito,
pois não acarretam perigo. Pode haver incêndio em chamas devoradoras e
ardentes, bastando a continuidade da combustão. Há mesmo coisas que
ardem sem flamas indiscretas, como, por exemplo, uma turfeira.

Para Greco (2009), além da eclosão do incêndio causado pelo agente, para que ocorra
o delito em estudo haverá necessidade de ser demonstrado que tal situação trouxe perigo
concreto para a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, não sendo admitido,
outrossim, o raciocínio correspondente aos delitos de perigo abstrato, cuja situação de perigo
é tão somente presumida, bastando a prática do comportamento previsto pelo tipo penal.
O crime de incêndio delimita seu sujeito ativo para qualquer pessoa que o possa
praticar, inclusive o proprietário da coisa incendiada. Já o sujeito passivo desse tipo de crime
é a coletividade. Greco (2009, p. 7), assim define os sujeitos para o crime de incêndio:
Crime comum, o delito de incêndio pode ser praticado por qualquer pessoa,
até mesmo pelo proprietário da coisa contra a qual é dirigida a conduta.
Sujeito passivo é a sociedade, bem como as pessoas que tiverem sua vida,
sua integridade física ou, mesmo, seu patrimônio exposto a perigo. Não há
necessidade, para efeitos de reconhecimento do delito, que se aponte
nominalmente as pessoas que se encontram, por exemplo, diante dessa
situação de perigo, bastando que se conclua que, efetivamente, a conduta do
agente trouxe perigo para a vida, a integridade física ou o patrimônio de
outrem, sendo considerado, outrossim, um crime vago.

Admite-se ainda a figura do dolo eventual, o qual prevê a possibilidade do resultado,
porém não se importa com o mesmo, e assume o risco de sua conduta. Como também a figura
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da culpa consciente, quando se prevê a possibilidade, contudo, não se assume o risco, ou seja,
acredita que não vai acontecer ou que este pode vir a ser controlado.
A responsabilização para o caso de incêndio culposo possui causa de aumento de
pena constante no art. 250, § 1◦, inc. II, alínea a, do CP, pois define claramente sobre o risco
em local habitado. Na Figura 16 pode-se observar o risco de propagação do incêndio aos
demais imóveis próximos a boate Kiss.
Figura 16: Boate Kiss localizada na região central de Santa Maria - RS

Fonte: Antunes (2013)

Os resultados constantes ao crime de incêndio podem ser a lesão corporal e morte,
para o caso de Santa Maria as lesões corporais se apresentaram de forma grave e o resultado
morte pode possuir sua imputabilidade culposa ou dolosa conforme a intenção do agente. A
modalidade culposa se concretiza no crime de incêndio conforme o ensinamento de Capez
(2007, p. 167), assim define-se:
Está previsto no § 2◦ do art. 250. A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos.
Se o agente der causa ao incêndio por imprudência, negligência ou
imperícia, configurar-se-á a modalidade culposa desse crime. Aqui o sujeito
ativo não quer o resultado, mas acaba por produzi-lo por inobservância do
dever objetivo de cuidado. Sobre essa modalidade não incidem as majorantes
supramencionadas. Há somente previsão da forma qualificada pelo
resultado.

A forma qualificada prevista no crime de incêndio, conforme o mesmo autor ressalta,
decorre do seguinte resultado:
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Prevista no art. 258: “Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão
corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de
metade; se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato
resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplicase a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço”. Cuidase aqui de duas modalidades qualificadas pelo resultado: dolo no crime
antecedente (incêndio) e culpa no crime conseqüente (lesão corporal grave
ou morte): o agente quer provocar o incêndio de forma a causar perigo
comum (dolo), mas dessa conduta sobrevém resultado mais grave (lesão
corporal de natureza grave e homicídio), o qual vai além do previsto pelo
agente, devendo ser-lhe imputado a título de culpa, pois, embora não
previsto, era, no caso concreto, perfeitamente previsível. Esse resultado mais
grave jamais poderá ser querido pelo agente, pois, do contrario, outro crime
poderá apesentar-se: homicídio qualificado (CP, art. 121, § 1◦, c/c o art. 61,
II, d) em concurso formal com o delito de incêndio. A morte ou lesão
corporal grave pode advir tanto das queimaduras quanto da queda de um
lustre na cabeça da vítima ou do ato de jogar-se pela janela na tentativa de se
livrar do fogo.

Nesse sentido a primeira parte do art. 258 do Código Penal o resultado se aplica aos
crimes dolosos. Na segunda parte do artigo apresenta o resultado culposo para morte ou lesão
corporal. Todos os resultados a título de culpa do art. 258 do CP fundamentam-se com a
culpa. Se o cometimento do crime for com intenção e vontade, independente do concurso de
crimes constante do art. 250 (incêndio) e somando-se ao art. 121 (homicídio). Quando a
consequência do incêndio for culposa, será aplicado o art. 250, § 2◦, c.c. art. 258 qualificado
em sua parte final.
No caso do Estado como agente fiscalizador exercido pelo órgão estadual do Corpo
de Bombeiros configuram-se garantidores (art. 13, § 2◦, do CP – Omissão imprópria),
respondem estes pelo resultado. A responsabilização dos órgãos públicos os quais deveriam
ter realizado a fiscalização no local, apresentam a omissão dos agentes públicos, pois estes
poderiam proibir o seu funcionamento, contudo, não o fizeram.

2.11 DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

Quando se fala em responsabilidade do Estado, está-se cogitando dos três tipos de
funções pelas quais se reparte o poder estatal: a administrativa, a jurisdicional e a legislativa.
Fala-se, no entanto, com mais frequência, de responsabilidade resultante de comportamentos
da Administração Pública, já que, com relação aos Poderes Legislativo e Judiciário, essa
responsabilidade incide em casos excepcionais (DI PIETRO, 2007).
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Severo (2009, p. 642) versa sobre o tema em sua obra Tratado da Responsabilidade
Pública no seguinte sentido:
A responsabilidade revela-se no plano da teoria geral do Direito, informada
pelos axiomas alterum non laedere, cuique suum tribuere e damnuminiuria
datum. Todavia, a regra de responsabilidade se apresenta sob distintos
tratamentos quer esteja sob um regime de direito privado ou de direito
público.
A riqueza doutrinária e jurisprudencial pode conduzir-nos a fácil conclusão
de que se trata de uma teoria acabada, ou apenas dependente de certa
lapidação no que tange aos atos legislativos e judiciais.
Se é verdadeiro que algumas discussões doutrinárias não tem alterado
substancialmente o tratamento da matéria pelo interprete autentico, é
também real a tendência de intervenções legislativas que devem ser
assimiladas no plano da responsabilidade, especialmente sob o regime de
direito público.
De outra banda, a evolução da responsabilidade pública é um fenômeno
recente, porém de ágil desenvolvimento tanto no direito brasileiro quanto no
direito comparado.

Para Di Pietro (2007), a responsabilidade extracontratual do Estado, trata-se de um
dano resultante de comportamentos do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, a
responsabilidade é do Estado, pessoa jurídica; por isso é errado falar em responsabilidade
jurídica, não é titular de direitos e obrigações de ordem civil. A capacidade é do Estado e das
pessoas jurídicas públicas ou privadas que o representam no exercício de parcela de
atribuições estatais. E a responsabilidade é sempre civil, ou seja, de ordem pecuniária.
A responsabilidade pública como afirmação de um regime especial de
responsabilidade torna-se questionável quanto ao pressuposto de que esta é uma
responsabilidade por fato direto ou indireto.
Explica Severo (2009), se inicialmente a noção de responsabilidade do Estado era
afastada, admitindo-se apenas a responsabilidade do funcionário, uma segunda fase passou a
admitir que o Estado respondesse pelos atos de seus agentes sob parâmetros privatistas, de
forma indireta, como nas hipóteses da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito
privado, numa concepção consagradora da visão de que o Estado não comete ato ilícito, não
obstante, no momento atual, a teoria do órgão supere tal noção, demonstrando que, em regra,
está-se diante de um fato direto do Poder Público.
Segundo Morell Ocaña (1997, p. 397), a responsabilidade pública é direta e se
manifesta em duas hipóteses:
a) quando há uma relação de dependência entre o autor do dano e o Poder
Público; ou
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b) nos casos em que o agente da atividade delitiva esteja no exercício das
funções de seu cargo, ainda que se verifique o abuso em relação a elas.

De acordo com Mello (1992), agentes públicos são aqueles que tomam decisões ou
realizam atividades estatais, independente de nível ou escalão, na condição de prepostos do
mister público.
É chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da
apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco,
porque parte da ideia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente.
Causado o dano, o Estado responde como se fosse uma empresa de seguro em que os
segurados seriam os contribuintes que, pagando os tributos, contribuem para a formação de
um patrimônio coletivo (CRETELLA JUNIOR, 1970).
Segundo Meirelles (2003), a teoria do risco compreende duas modalidades: a do
risco administrativo e a do risco integral; a primeira admite (e a segunda não) as causas
excludentes da responsabilidade do Estado: culpa da vítima, culpa de terceiros ou força maior.
Sobre o tema que versa sobre alvarás de licença e de autorização, Rosa (2006),
salienta que o alvará constitui gênero do qual são espécies o alvará de licença (definitivo, que
não pode ser recusado) e o alvará de autorização (precário, discricionário na sua concessão).
A licença não pode ser negada ou recusada pela Administração sempre que o particular
preencher todos os requisitos para a sua obtenção, como ocorre para a licença de
funcionamento de bares e restaurantes, para licença de construir, ou para a licença para o
exercício de atividade profissional.
Quando se estuda o regime jurídico administrativo a que se submete a Administração
Pública, conclui-se que os dois aspectos fundamentais que o caracterizam são resumidos nos
vocábulos prerrogativas e sujeições, as primeiras concedidas à Administração, para oferecerlhe meios para assegurar o exercício de suas atividades, e as segundas como limites opostos a
atuação administrativa em benefício dos direitos dos cidadãos. Praticamente, todo o direito
administrativo cuida de temas em que se colocam em tensão dois aspectos opostos: à
autoridade da Administração Pública e a liberdade individual. O tema relativo ao poder de
polícia é um daqueles em que se colocam em confronto esses dois aspectos: de um lado, o
cidadão quer exercer plenamente os seus direitos; de outro, a Administração tem por
incumbência condicionar o exercício daqueles direitos ao bem-estar coletivo, e ela o faz
usando de seu poder de polícia (DI PIETRO, 2007).
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A autora salienta ainda, que o poder de polícia administrativa contempla quatro fases
do poder de polícia para com o poder de polícia administrativa do Estado, assim sendo:
•

Legislação de polícia e legislação de posturas urbanísticas;

•

Consentimento;

•

Poder de Fiscalização;

•

Fase de sanção.

A legislação de polícia, legislação de posturas urbanísticas, postura de
funcionamento de casa de espetáculos, de dança, boates, bares, e demais estabelecimentos,
além de ordens de polícia, decretos, e regulamentos que estabelecem o correto funcionamento
desses locais. Essas regras perfazem os procedimentos de fiscalização necessários para
garantia de segurança dos frequentadores.
Consentimento são autorizações e licenças para o funcionamento. Aparentemente há
omissão por parte dos órgãos públicos que por conveniência não efetuaram interdição do local
até que o procedimento de renovação do alvará seja expedido de acordo com as normas de
posturas urbanísticas municipais.
Poder de Fiscalização é uma atividade contínua dos agentes públicos titulares de
cargos públicos nos órgãos fiscalizadores, como por exemplo, os Bombeiros Militares, os
seus Comandantes, os quais subordinam-se ao Governador do Estado, o qual em tese também
não desempenhou o seu dever, se omitindo gravemente na seara administrativa dando causa
ainda que imediata para ocorrência de incêndio e mortes.
A fase de sanção dos agentes públicos aplica-se penalidades por eventuais
descumprimentos de fases anteriores. Assim, se houve descumprimento na fase de
consentimento em que a licença não foi ou não estava em condições de acordo com o que
manda a ordem de polícia e a lei de polícia administrativa, e a lei de posturas define. Surge
para tanto, a necessidade do ente federativo sancionar, aplicando multa, interditando o
estabelecimento comercial, apreendendo eventuais bens que estivessem em desacordo,
exigindo as obrigações de fazer ou não fazer, tais como a substituição de extintores de
incêndio que estivessem vencidos.

3

PROCEDIMENTOS E MÉTODOS

Nesse capítulo são descritos os procedimentos e métodos utilizados no
desenvolvimento do trabalho para as vistorias, coleta, tabulação e apresentação dos dados.
Para Tartuce (2006), a atividade preponderante da metodologia é a pesquisa. O
conhecimento humano caracteriza-se pela relação estabelecida entre o sujeito e o objeto,
podendo-se dizer que esta é uma relação de apropriação. A complexidade do objeto a ser
conhecido determina o nível de abrangência da apropriação. Assim, a apreensão simples da
realidade cotidiana é um conhecimento popular ou empírico, enquanto o estudo aprofundado e
metódico da realidade enquadra-se no conhecimento científico. O questionamento do mundo
e do homem quanto à origem, liberdade ou destino, remete ao conhecimento filosófico.
Assim, visando responder ao questionamento problematizado, a metodologia deste
trabalho científico é apresentada de forma esquematizada conforme Quadro 11, por meio do
fluxograma adaptado de Munari (1998), que apresenta as etapas utilizadas para o
desenvolvimento da metodologia da pesquisa.
Quadro 11: Etapas da metodologia da pesquisa
Desenvolvimento da Pesquisa
Problema
Definição do problema
Componentes do problema
Coleta de dados

Análise dos dados
Modelo
Desenho de construção
Solução

Organização e Esquematização
A Segurança Pública atuante na prevenção de incêndio na cidade de
Maringá-Pr
Estudo e análise de Clubes sociais e boates
Seleção, dos estabelecimentos, avaliação e análise dos itens de
segurança contra incêndio e pânico
Revisão teórica, acompanhamento do procedimento de vistoria in
loco, estudos de caso de incêndios em locais de concentração de
público
Documentação pública proveniente do Corpo de Bombeiros e
comparativo dos resultados com as normas de procedimento técnico
vigentes no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do
Paraná (CSCIP/PR, 2012)
Pesquisa modelo Censo ou Recenseamento
Tabulação de dados, tabelas, quadros e gráficos
Proposta de lege ferenda para deliberar sobre código nacional de
segurança contra incêndio e pânico
Fonte: Adaptado de Munari (1998)

O levantamento de dados bibliográficos para fundamentação teórica da pesquisa se
refere às normas de segurança contra incêndio e pânico, além de busca por casos históricos de
incêndios em locais de concentração de público, contemplando os seguintes fatores:
•

Segurança Pública voltada para prevenção de incêndio e pânico nas edificações
urbanas;
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•

Registro e histórico de incêndios que provocaram mudanças significativas nas
normas de segurança;

•

As responsabilidades cíveis, penais e administrativas contempladas pelo
ordenamento jurídico brasileiro;

•

Legislações e normas aplicáveis na prevenção de incêndio e situação de pânico
no âmbito nacional e internacional.

3.1

CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS

Quanto às percepções de risco necessárias para a compreensão do tipo de material e
seus dispositivos de segurança contra incêndio exigido nas edificações, Dembsey e Wolski
(2000) ressaltam que os benefícios oriundos das inovações construtivas, o processo evolutivo
dos códigos prescritivos ajustou-se ao longo do tempo, por tentativa e erro, a fim de equilibrálos. Por exemplo, como aconteceram catástrofes, o sistema prescritivo dos códigos foi
pressionado a ajustar suas exigências para refletir as novas necessidades sociais.
Nos códigos prescritivos a proteção dada às edificações varia de acordo com o tipo
de ocupação. Assim, algumas edificações possuem maiores exigências relativas à segurança
do que outras. Esta discrepância do nível de proteção é devida às percepções de risco.
Para os locais de reunião de público, caracterizados como clubes sociais, boates e
similares, o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Paraná (2012), a
respeito da carga de incêndio, descreve:
Carga de incêndio é a soma das energias caloríficas possíveis de serem
liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis em
um espaço inclusive os revestimentos das paredes, divisórias, pisos e tetos.

Assim, a classificação de risco para boates e clubes sociais segue a NPT 014 (CSCIP,
2012), que define a carga de incêndio nas edificações e áreas de risco, classificando-as
conforme seu uso e ocupação, conforme mostra o Quadro 12.

79

Quadro 12: Classificação da edificação quanto à sua ocupação
F-1

F

Local de Reunião de Público

F-2

F-3

F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
F-9
F-10

Local onde há objeto de valor
inestimável

Museus, centro de documentos históricos, galerias de arte,
bibliotecas e assemelhados
Igrejas, capelas, sinagogas, mesquitas, templos,
Local religioso e velório
cemitérios, crematórios, necrotérios, salas de funerais e
assemelhados
Arenas em geral, estádios, ginásios, piscinas, rodeios,
Centro esportivo e de exibição
autódromos, sambódromos, pista de patinação e
assemelhados
Estações rodoferroviárias e marítimas, portos, metro,
Estação e terminal de
aeroportos, heliponto, estações de transbordo em geral e
passageiros
assemelhados
Teatros em geral, cinemas, óperas, auditórios de estúdios
Arte cênica e auditório
de rádio e televisão, auditórios em geral e assemelhados
Boates, clubes em geral, salões de baile, restaurantes
Clubes sociais e diversão
dançantes, clubes sociais, bingo, bilhares, tiro ao alvo,
boliche e assemelhados
Construção provisória
Circos e assemelhados
Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios,
Local para refeição
cantinas e assemelhados
Recreação pública
Jardim zoológico, parques recreativos e assemelhados
Exposição de objetos ou
Salões ou salas para exposição de objetos ou animais.
animais
Edificações permanentes
Fonte: Adaptado do CSCIP-PR (2012)

As classificações das edificações examinadas no presente estudo pertencem ao grupo
de risco F6, com foco em clubes sociais e boates, os ambientes similares somente admitiram a
função de atividade comercial voltada para casa de shows ou restaurante dançante. Desse
modo o foco da pesquisa não abrange todos os estabelecimentos descritos para clubes sociais
e de diversão constantes na classificação do grupo F.

3.2

PROCEDIMENTOS DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

Para análise e diagnóstico dos ambientes pesquisados, durante o estudo de caso, a
elaboração de uma sistematização específica procurou abranger todas as etapas do
procedimento de vistoria adotado pelo Corpo de Bombeiros.
O procedimento de vistoria segue as medidas descritas, de acordo com o fluxograma
para atendimento da área (Figura 17):
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Figura 17: Fluxograma de execução da fiscalização
EXECUÇÃO DE VISTORIA

NOTF
Aguarda (30 dias)

SIM

Vistoria

PENDÊNCIAS
REENTRADA

NÃO
NÃO

SIM

Vistoria de
constatação

ANÁLISE
PENDÊNCIA
NÃO

SIM
REF

NIB
anterior
(Número
interno do
Bombeiro)

NÃO

Nova vistoria
de
constatação

CONTRIBUINTE
NÃO

RO

SIM
CONCLUSÃO

SIM

Vistoria
estabelecimento

REF

Fonte: Adaptado da NPT 001/Parte 1(CSCIP, 2012)

Para a identificação e a classificação da área fiscalizada, empregam-se os seguintes
requisitos:
•

Na primeira vistoria emite-se o Relatório de Vistoria em Estabelecimento
(RVE), na segunda vistoria periódica expede-se a Notificação de Vistoria em
Estabelecimento (NOTE), ou Notificação de Vistoria de Fiscalização (NOTF).

•

Em casos de inadequações, emite-se o laudo de Reprovação de Estabelecimento
(RE) e de Reprovação de Estabelecimento Fiscalizado (REF), esses documentos
estarão vigentes enquanto o contribuinte não regularizar a situação do
estabelecimento.

•

O Certificado de Vistoria em Estabelecimento (CVE), deverá ser emitido até um
ano contado do primeiro ato do Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico
em resposta ao contribuinte, contanto que se mantenham as condições adequadas
de prevenção verificadas no local.

•

A expedição de Laudo de Vistoria em Hidrante (LVH), Laudo de Vistoria de
Conclusão de Obra (LVCO), e Laudo de Vistoria de Conclusão de Obra Parcial
(LVCOP), possuem validade enquanto se mantiverem as características da
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edificação construída. Já o Relatório de Orientação (RO), tem caráter apenas
orientador.
Desse modo, o estudo utiliza o método para análise de risco conforme padrão de
exigência do Setor de Prevenção de Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná,
conferindo os itens do check list de vistoria, para com a fiscalização dos estabelecimentos
(Quadro 13).
Quadro 13: Descrição de itens para vistoria
SISTEMA DE VISTORIA/Descrição dos Itens pendentes
DOCUMENTAÇAO
1. Apresentar Projeto de Prevenção de Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros
2. Alterar Projeto de Prevenção aprovado pelo Corpo de Bombeiros
3. Recolher GR complementar referente à área
4. Apresentar projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros da central de GLP
5. Apresentar consulta comercial atualizada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Maringá
CENTRAL DE G.L.P.
6. Prever projeto em central de GLP
7. Rever localização de central de GLP
8. Construir central de GLP de acordo com as normas do CB
9. Providenciar para que os recipientes de P-13 Kg, sejam colocados em abrigo resistente ao fogo, no lado
externo da edificação
10. Os recipientes deverão estar afastados no mínimo 3 metros de ralos, aberturas para pavimentos inferiores e
pontos elétricos de ignição
11. Instalar placas de advertência nas portas da central de GLP,”inflamável" e "Proibido Fumar"
12. Utilizar-se de "Termo de compromisso" objetivando o uso de GLP no estabelecimento, conforme item 9.
13. Prever abertura para ventilação, conforme norma
SISTEMA DE PROTEÇAO POR HIDRANTES
14. Pintar a tubulação aparente do sistema de hidrantes na cor vermelha
15. Providenciar para que fique permanentemente aberto o registro do barrilete
16. Providenciar instalação de válvula de retenção de modo a reter o fluxo de água no sentido do reservatório
17. Providenciar escada tipo marinheiro para o acesso ao reservatório elevado
18. Instalar esguichos nos hidrantes
19. Instalar junta tipo "STORZ"
20. Instalar sistema adaptado de hidrantes, conforme normas do CB
21. Realizar manutenção no conjunto moto-bomba de forma a proporcionar seu perfeito funcionamento
22. Providenciar teste hidrostático nas mangueiras que estão com teste vencido
23. Providenciar para que seja respeitada a reserva de 1/3 da capacidade do reservatório exclusiva para o sistema
de hidrantes
24. Deverão estar de acordo com o PSCIP aprovado ou normas do CB, os abrigos de hidrantes
25. Providenciar a manutenção nos abrigos de hidrantes
26. Instalar hidrante de recalque de acordo com as normas do CB ou conforme PSCIP aprovado pelo CB
27. Providenciar manutenção no hidrante de recalque
28. Substituir as mangueiras velhas por novas, atendendo a NBR 11861
29. Retirar materiais depositados no interior da casa de bombas de incêndio
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Quadro 13: Descrição de itens para vistoria
SISTEMA DE VISTORIA/Descrição dos Itens pendentes
30. Instalar acionamento automático do conjunto moto-bomba ou de acionamento rápido, por botoeiras tipo
(Liga/Desliga) caixa de hidrante
31. Instalar as mangueiras conforme projeto de prevenção de incêndio aprovado pelo CB
Quadro 13: Descrição de itens para vistoria
SISTEMA DE PROTEÇAO POR EXTINTORES
32. Instalar a 1,60m de altura e sinalizar os extintores, conforme aprovado pelo CB
33. Instalar a 1,60m de altura e sinalizar extintor PQS, de Kg
34. Instalar a 1,60m de altura e sinalizar extintor PQS, de Kg
35. Instalar a 1,60m de altura e sinalizar 01 (um) extintor de CO², de Kg
36. Instalar a 1,60m de altura e sinalizar 01 (um) extintor de AP, de 10 litros
37. Providenciar etiqueta de carga e recarga, com nome do proprietário, selo do INMETRO em todos os
extintores
38. Providenciar teste hidrostático nos extintores que estão com teste vencido
39. Recarregar os extintores vencidos
40. Desobstruir todos os extintores
41. Proteger contra as intempéries os extintores
MEIOS DE ABANDONO
42. As escadas e os patamares não deverão possuir degraus em leque
43. A escada deverá possuir largura mínima de 1,20m
44. Instalar corrimão sem cantos vivos; em: ambos os lados de toda escadaria principal (NBR 9077/93 ou PSCIP)
em um dos lados da escadaria secundária, sem cantos vivos
45. Instalar barra antipânico nas portas de saídas de emergência, conforme PSCIP ou NBR 11785
46. Instalar bloco de iluminação de emergência com inscrição "SAIDA"
47. Instalar bloco de iluminação de emergência
48. Instalar venezianas do duto de ventilação, conforme PSCIP aprovado pelo CB
49. Construir escada conforme projeto aprovado pelo CB
50. As escadas e rampas deverão possuir piso antiderrapante ou possuir dispositivo tornando-as antiderrapantes
51. Retirar revestimento em material combustível das escadas ou apresentar Laudo que atenda a NBR 9077/93
52. Desobstruir escadaria de acesso
53. Providenciar a instalação das portas com largura conforme projeto aprovado pelo CB
54. Instalar iluminação de emergência conforme projeto
55. Inverter sentido das venezianas do duto superior de ventilação
56. Manter as portas corta fogo com fechaduras automáticas para permanecer sempre fechadas
57. Providenciar abertura de portas de saída no sentido de fuga
OUTRAS ADEQUAÇÕES
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (2012)

Os itens utilizados para verificação das Medidas Extintivas consideram os fatores de
extinção do incêndio que atuam na interrupção da reação de combustão pela eliminação de
um dos elementos essenciais para a sustentação do fogo, combustível, comburente e calor. A
pesquisa elencou cada um desses itens, subdividindo-os em:
•

Documentação;
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•

Central de GLP;

•

Sistema de proteção por hidrante;

•

Sistema de proteção por extintores;

•

Meios de abandono e,

•

Outras adequações.

Cada item analisado corresponde a uma NPT. As providências tomadas pela equipe
de fiscalização levam em consideração as irregularidades encontradas, perante os requisitos
mínimos de segurança contra incêndio, e os itens exigidos nos locais vistoriados. Para cada
check list aplicado, o resultado continha sim ou não para os itens de prevenção de incêndio.
Assim, se, por exemplo, no estabelecimento A o item 1 estivesse irregular, este receberia
“não” para cálculo da porcentagem.
Para melhor descrever a situação fática de clubes sociais e boates no município de
Maringá-PR, a pesquisa se caracteriza como descritiva. A pesquisa descritiva segundo Santos
(1999) é um levantamento das características conhecidas que os componentes do fato, do
problema ou do fenômeno em estudo apresentam. O estudo descritivo procura abranger
aspectos gerais e amplos de um contexto social.
O estudo descritivo possibilita o desenvolvimento de um nível de análise em que se
permite identificar as diferentes formas dos fenômenos, sua ordenação e sua classificação
(SANTOS E PARRA FILHO, 1998). Para Andrade (1997) esse tipo de pesquisa, apresenta os
dados observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem a interferência do
pesquisador sobre eles, ou seja, sem a sua manipulação.
Trata-se ainda de uma pesquisa conclusiva, pois se estrutura em termos e
procedimentos para obtenção de respostas às questões e hipóteses apresentadas, visando
alcançar o objetivo estabelecido (MATTAR,1996).

3.3

MÉTODO DE PESQUISA CENSO

Em se tratando se efetuar fiscalização em todo o município optou-se pela pesquisa
modelo Censo, pois esta envolve todo o universo de dados, para que se pudesse representar
satisfatoriamente as características urbanas dos estabelecimentos, no que tange aos itens de
segurança utilizados na prevenção de incêndio.
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Com o objetivo de responder sobre a situação real da segurança contra incêndio nas
boates e clubes sociais do município de Maringá, a pesquisa não poderia efetuar trabalho
somente em um ou dois estabelecimentos. Assim, a metodologia deveria atingir todos os
estabelecimentos para que as dúvidas e questionamentos pudessem ser sanados.
Nesse sentido, dá-se a devida importância da análise estatística, pois envolve técnicas
para coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar dados, ou provenientes de
experimentos, ou vindo de estudos observacionais (BARBETTA; REIS; BÓRNIA, 2004).
Para tanto, o presente estudo envolve a estatística descritiva, pois é a parte da
estatística que tem por objetivo coletar, descrever e analisar dados de determinada população,
sem pretender conclusões de caráter extensivo. Utiliza métodos numéricos e gráficos para
resumir e mostrar o comportamento de dados.
Quanto ao método de pesquisa Censo, foi considerada a melhor opção para estudo e
coleta de dados, pois é o processo utilizado para levantar as características observáveis,
abordando todos os elementos de uma população. As amostras devem ser tão grandes quanto
possível, pois quanto maior o tamanho da amostra, maior é a confiança nos resultados
(GAZOLA; SILVA, 2005).
O conjunto final de dados deve ser analisado conforme sua correspondência para
com os itens das NPTs, obtendo-se para tanto, os objetos passíveis de regularização,
adequação, embargo ou assinatura de termo de ajustamento de conduta. Obter-se-ão
coeficientes de correlação quanto aos itens descritos que apresentam maior incidência de risco
nos locais vistoriados.

3.4

ESTRATÉGIAS DE ABORDAGEM

A Estatística envolve técnicas para coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar
dados, ou provenientes de experimentos, ou vindo de estudos observacionais (BARBETTA;
REIS; BÓRNIA, 2004).
O presente trabalho de pesquisa tem uma abordagem sob a avaliação de risco de
incêndio em boates e clubes sociais cujo segmento comercial é oriundo da classificação de
risco moderado, de acordo com a Norma de Procedimento Técnico NPT 014, regulamentada
no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Paraná (CSCIP, 2012).
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A respeito da avaliação de risco de incêndio, Oliveira (2002) afirma que a análise
racional do risco de incêndio, através da utilização de um método de avaliação, permite
estabelecer critérios para adoção de medidas de segurança que possibilitem a redução dos
danos causados.
Para que a estratégia de abordagem se concretizasse durante o processo de pesquisa,
a coleta de informações se deu por meio do acompanhamento da fiscalização realizada pelo
Corpo de Bombeiros de Maringá-Paraná (5◦ GBM-PR) em parceria com fiscais do Município.
A abordagem teve início com o levantamento dos estabelecimentos que possuíam
alvará de funcionamento da atividade constando como clube social, boate ou similares. Houve
uma reunião conjunta com representantes da Prefeitura e membros do Corpo de Bombeiros.
Assim, definiu-se a estratégia de atuação fiscalizatória e a logística estabelecida para as visitas
técnicas, determinando um roteiro pré-agendado com os proprietários dos Estabelecimentos.
O estado do Paraná, bem como outros estados da federação, iniciou procedimentos
de vistoria nas boates e clubes sociais devido ao incêndio da boate Kiss em janeiro de 2013,
visando averiguar a situação da prevenção de incêndio nesses locais, os quais se encontram
sob a responsabilidade do Poder Público Estadual e Municipal.
Cabe a ressalva técnica, de que no presente estudo o Método de Análise Global de
Risco apenas será considerado quanto às medidas políticas e administrativas a serem tomadas
em virtude de notificação ou necessidade de adequações nos estabelecimentos fiscalizados,
após o procedimento de análise dos locais e conforme a medida expedida pelo Corpo de
Bombeiros.

4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seguir são apresentados os resultados obtidos no presente estudo, que analisou o
risco de incêndio em um conjunto de edificações urbanas, com sua descrição comercial
voltada para o segmento de clubes sociais e boates localizadas no município de MaringáParaná.
Por meio dos elementos e métodos pré-definidos na pesquisa, é apresentado o
diagnóstico da situação relativa à segurança contra incêndio desses estabelecimentos.

4.1

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A opção de efetuar o estudo nas boates, bares e clubes sociais justifica-se em razão
da incidência de incêndio ocorrido em janeiro de 2013 na cidade de Santa Maria no Rio
Grande do Sul, conforme constatado e divulgado amplamente por diversos meios de
comunicação, registrando um alto número de vítimas, na boate Kiss.
Os municípios de Santa Maria e de Maringá possuem alta população jovem, muitos
deles universitários e com grande número de casas noturnas, destinadas ao entretenimento
desse público. Nesse contexto, refletem algumas comparações quanto aos dados
populacionais. Assim, conforme apontamento do IBGE (2010) ambas são cidades de porte
médio que estão sob a influência de capitais regionais. As Figuras 18 e 19 mostra a
localização de ambas às cidades.
Figura 18: Localização geográfica de Santa
Maria-RS

Figura 19: Localização geográfica de
Maringá/PR

Fonte: IBGE (2010)

Fonte: IBGE (2010)
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A Tabela 4 apresenta uma amostra da população em ambas as cidades, as quais
possuem características parecidas quanto ao nível de escolaridade das pessoas, com nível de
instrução entre o ensino médio completo e superior incompleto. As cidades possuem um
grande número de instituições públicas e privadas voltadas para o ensino superior, tais como,
a UFSM – Universidade Federal de Santa Maria e a UEM – Universidade Estadual de
Maringá.
Tabela 4: Amostra da população com nível de instrução médio completo e superior incompleto
Trabalho – Amostra
Maringá-PR Santa Maria – RS
Pessoas de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade
na semana de referência de economicamente ativas e com nível de
76.979
46.778
instrução de médio completo e superior incompleto
Pessoas de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade
na semana de referência de não economicamente ativas e com
21.784
21.102
nível de instrução de médio completo e superior incompleto
Total
98763
67880
Fonte: IBGE (2010)

unidade
pessoas

pessoas
pessoas

Nesse sentido, justifica-se o exemplo citado, perante o questionamento em todo
território nacional de como está a situação dos clubes sociais e boates em cada município
brasileiro. Bem como, questiona-se como o Poder Público reage e atua sobre as condições de
prevenção a incêndio e pânico existente nos estabelecimentos.
O povoamento da área compreendida pela atual cidade de Maringá iniciou-se por
volta de 1938, mas foi apenas a partir dos primeiros anos da década de 1940 que começaram a
ser erguidas as primeiras edificações propriamente urbanas, na localidade conhecida mais
tarde por Maringá Velho. Eram umas poucas e rústicas construções de madeira de cunho
provisório. Destinavam-se, fundamentalmente, a organizar na região um pólo mínimo para o
assentamento dos numerosos migrantes que afluíam para essa nova terra (IBGE, 2010).
O Município foi consolidado como importante polo regional, sendo que, Maringá é a
terceira maior cidade do Estado do Paraná e o 66º município mais populoso do país. Sua
urbanização apresenta parcela das edificações localizadas no setor Central e é caracterizada
pela infra-estrutura composta por edifícios altos, pela aglomeração de imóveis e valorização
imobiliária (MARQUES JUNIOR, 2008).
Devido ao crescimento da cidade e atraída pelos centros educacionais, a demanda por
locais destinados a estudantes universitários aumentou acentuadamente na última década,
gerando aumento da população e inserindo um novo contexto de entretenimento no município
(Prefeitura Municipal de Maringá, 2013).
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Visando atendimento direcionado a esse público, o Poder Público deve analisar cada
estabelecimento, para o fim de assegurar aos seus usuários que o local possui elementos
construtivos capazes de oferecer segurança mínima contribuindo, dessa maneira, para a
contenção do incêndio na edificação e para que o fogo não se incorpore entre as edificações
adjacentes.
A Figura 20 retrata a realidade quanto à proximidade das edificações na região
central de Maringá, provocando o adensamento urbano. Na imagem da Figura 20, observa-se
a fragilidade destas edificações frente a uma situação de incêndio. Além disso, a maioria das
boates e clubes sociais estão localizados na região central, o que exige dos órgãos públicos a
aplicação de instrumentos de planejamento urbano para liberação de alvará, sendo o RIV –
Relatório de Impacto da Vizinhança uma das exigências advindas do Poder Público
Municipal.
Figura 20: Adensamento urbano na região central do município de Maringá-PR

Fonte: SKYSCRAPERCITY (2013)

A cidade de Maringá possui divisão por quadras e sistema viário ordenado formado
por vias de acesso principais bem definidas interligadas a ruas arteriais e vias rápidas, o que
insere um importante fator adicional de proteção contra o risco de incêndio, caracterizado pela
facilidade de acesso dos caminhões de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros (Prefeitura
Municipal de Maringá, 2013).
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Contudo, um fator que dificulta atendimento e prestação de socorro se conjuga no
trânsito, onde os horários de tráfego intenso impossibilitam a chegada do atendimento
emergencial com maior rapidez.

4.2

OBJETO DE ESTUDO

Diante das questões elencadas, o trabalho perfaz uma análise da situação real de
fiscalização integrada nos clubes e boates da cidade de Maringá, pois atualmente o Município
é considerado um pólo universitário, o que ocasionou a inserção de muitas boates, bares e
restaurantes na cidade propícios ao atendimento desse público jovem (Prefeitura Municipal de
Maringá, 2013).
Contemplando a finalidade de diagnosticar a situação de segurança nos clubes sociais
e boates fiscalizados observou-se que as construções possuem características diversas,
compostas de diferentes materiais de revestimento, acabamento e com um ou dois
pavimentos, alguns estabelecimentos com mezaninos. As divisões internas nas edificações
classificam a clientela por meio de restrição de área, por exemplo, áreas vip ou de camarotes.
Quanto à proteção acústica, esta deve ser requisito prioritário para funcionamento
das boates, casas de show e clubes sociais em meio urbano, desse modo, apesar dessa
importante característica, esse item não será contemplado no estudo, pois exigiria análise de
propriedades acústicas as quais não são objeto do presente estudo.
Além disso, conforme orientação da equipe de fiscalização integrada, formada por
membros da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros, os locais deveriam ser vistoriados e em
caso de irregularidades perante os agentes extintores de incêndio, para que o poder de polícia
administrativo inerente aos agentes públicos fosse efetivamente cumprido, medidas seriam
tomadas imediatamente, tais como embargo da atividade comercial.
Dessa forma, procurou-se definir a área de abrangência a ser pesquisada, diante do
procedimento de vistoria em todos os bares, boates e clubes sociais, o mapa do município foi
analisado em sua totalidade nos estabelecimentos, independentemente das boates e clubes
sociais encontrarem-se localizados em bairros residenciais, industriais ou na área central da
cidade. A Figura 21 apresenta o mapa do município de Maringá-PR contendo a divisão por
zoneamento urbano.
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Figura 21: Mapa do Município de Maringá-PR

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2012)

Cabe ressaltar que a legislação estatística brasileira torna compulsório o
fornecimento de informações para pesquisas e, em contrapartida, assegura a proteção destes
dados, que só podem ser usados para fins estatísticos e disseminados de forma a não
identificar os informantes das pesquisas (IBGE, 2010).
Além dos procedimentos conjuntos com a Prefeitura Municipal, para emissão de
notificação de embargo de atividade até que se cumpram os procedimentos para
regularizações, operações de fiscalização conjunta com demais órgãos podem ocorrer em
horários noturnos e sem prévio comunicado.
Um desses exemplos é a operação AIFU – Ação Integrada de Fiscalização Urbana
que ocorre no momento em que o estabelecimento encontra-se em atividade. Fazem parte da
ação as polícias civil e militar, o Corpo de Bombeiros, Receita Federal, Prefeitura Municipal,
IAP – Instituto Ambiental do Paraná, CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Paraná, Ministério Público e demais órgãos colaboradores.
Os estabelecimentos vistoriados fazem parte da infraestrutura da cidade e algumas
estão fora da região central, desse modo, será apresentada a situação do local por meio de
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fotografias e relatório apresentado conforme fiscalização nos locais seguindo a ordem em
Apêndice ao trabalho, segundo os seguintes critérios:
•

O estabelecimento;

•

A imagem do local com descrição e fonte e;

•

Os itens vistoriados pela Prefeitura, e solicitados pelo Corpo de Bombeiros;

•

As medidas administrativas aplicadas pelos agentes responsáveis.

A Figura 22 mostra a notificação expressa de interdição de um dos estabelecimentos
fiscalizados.
Figura 22: Interdição de estabelecimento

Fonte: RTV Maringá (2013)

Durante a coleta de dados in loco para a pesquisa, alguns locais não autorizaram o
registro fotográfico, desse modo ficam constantes as imagens registradas no Anexo B do
presente trabalho.
Contudo, o conteúdo expresso em relatório acompanha fielmente as medidas
administrativas notificadas e solicitadas conforme foram emitidas pelos órgãos públicos
competentes.

4.3

LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS

Para obtenção dos dados necessários à análise de risco de incêndio das edificações
estudadas, foi utilizado o check list de itens fornecido pelo Corpo de Bombeiros, conforme já
descrito no capítulo sobre métodos e procedimentos, bem como acompanhamento com os
fiscais para coleta das informações.
As informações foram agrupadas de acordo com a ordem de vistorias pré-agendadas.
Para acompanhamento técnico in loco, utilizou-se igualmente acompanhamento do sistema de
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vistoria estabelecido pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, com descrição dos itens a serem
requeridos, regularizados ou atendidos conforme exigência das NPTs – Normas de
Procedimento Técnico constantes do CSCIP (2012).
O trabalho de vistoria realizou-se por uma dupla de fiscais pertencentes ao 5ᵒ GB de
Maringá. Sendo que, no momento da fiscalização, um dos agentes auxiliava no preenchimento
do formulário e o outro bombeiro observava os itens irregulares no local. Após averiguação,
as medidas administrativas eram tomadas, comunicando ao proprietário ou responsável pela
boate ou clube social sobre o recebimento de notificação ou de medidas a serem
providenciadas e adequadas no estabelecimento.
A pesquisa identificou todas as boates e clubes sociais na cidade de Maringá,
contabilizando 26 estabelecimentos contendo descrição da atividade nesse segmento
comercial. Devido à preservação dos dados em virtude do sigilo das informações prestadas,
somente serão apresentado os locais vistoriados de acordo com a representação gráfica por
letras do alfabeto, tais como, Estabelecimento A, B e assim continuadamente.
Cabe ressaltar que o caráter confidencial dos dados não interfere na veracidade da
pesquisa, pois as informações coletadas são idênticas às do Corpo de Bombeiros e constam no
sistema de informações sob sigilo público, cabendo apresentação somente às partes. Alguns
estabelecimentos não forneceram os dados, ou estes ainda não se encontram atualizados junto
ao Corpo de Bombeiros após solicitações advindas do serviço de vistoria. Contudo, os dados
representam a situação real de cada local pesquisado, visando apresentação da situação fática
exposta.
Assim, a Tabela 5 mostra a descrição e a ordem dos estabelecimentos vistoriados
durante o acompanhamento das vistorias integradas entre o Corpo de Bombeiros, pertencentes
ao quadro da Divisão de Prevenção de Incêndio e Pânico do 5◦ GB de Maringá-PR e por parte
da Prefeitura Municipal a equipe de fiscalização composta por fiscais da vigilância sanitária,
engenharia e de alvarás de funcionamento.
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Tabela 5: Descrição dos estabelecimentos vistoriados
n◦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Estabelecimento
(representação)
Apêndice A
Apêndice B
Apêndice C
Apêndice D
Apêndice E
Apêndice F
Apêndice G
Apêndice H
Apêndice I
Apêndice J
Apêndice K
Apêndice L
Apêndice M
Apêndice N
Apêndice O
Apêndice P
Apêndice Q
Apêndice R
Apêndice S
Apêndice T
Apêndice U
Apêndice V
Apêndice X
Apêndice Z
Apêndice Y
Apêndice W

Data da Vistoria
(dd/mm/AA)
29/1/2013
30/1/2013
30/1/2013
31/1/2013
31/1/2013
01/2/2013
01/2/2013
04/2/2013
04/2/2013
04/2/2013
05/2/2013
05/2/2013
06/2/3013
06/2/3013
07/2/2013
07/2/2013
08/2/2013
08/2/2013
14/2/2013
15/2/2013
15/2/2013
18/2/2013
18/2/2013
19/2/2013
19/2/2013
25/2/2013

Área
( m²)
219,1
131.9
548.19
424.26
825.41
1260.77
1425.57
898.27
547.91
740
312.89
504.99
1000
930.51
1025
872
408
439
181.8
1128.85
555
465
748.11
1375.76
379
465

Capacidade de Público
(pessoas)
189 pessoas
136 pessoas
506 pessoas
588 pessoas
809 pessoas
900 pessoas
869 pessoas
330 pessoas
603 pessoas
631 pessoas
501 pessoas
583 pessoas
230 pessoas
979 pessoas
1025 pessoas
1900 pessoas
408 pessoas
439 pessoas
97 pessoas
660 pessoas
555 pessoas
465 pessoas
700 pessoas
2090 pessoas
379 pessoas
510 pessoas

Ocupação
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 - Salões de Baile
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 - Restaurantes Dançantes
F6 – Boates
F6 - Restaurantes Dançantes
F6 – Boates
F6 - Salões de Baile
F6 - Salões de Baile
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 - Salões de Baile
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 – Boates
F6 – Boates

Alguns dos imóveis encontravam-se em precário estado de conservação e cuidados
mínimos exigidos na prevenção de incêndio, os quais receberam notificação das medidas a
serem realizadas que deverão corresponder ao mínimo de segurança. Nesse sentido, uma nova
vistoria tende a ser realizada para concessão ou renovação do alvará de funcionamento do
clube social ou boate.
O modelo de ação conjunta demonstrado nesse trabalho pode vir a ser um parâmetro
para atuação de outras equipes de vistoria em outros municípios brasileiros, pois ressalta o
vínculo criado entre o Município e o Estado para prevenir situação de incêndio. Nesse
contexto, o proprietário do estabelecimento localizado no município de Maringá só recebe o
alvará de funcionamento após aprovação de projeto junto ao Corpo de Bombeiros, o que
define uma estratégia conjunta para segurança da edificação e de seus usuários.
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Sabe-se para tanto, que esse sistema é exceção no país, e que na maioria das
prefeituras não existe essa ligação entre os órgãos fiscalizadores, o que gera medidas
ineficazes para redução do risco de incêndio.

4.4

ANÁLISE DOS DADOS

A documentação caracteriza 26 edificações entre boates e clubes sociais e inclui
informações gerais sobre a relação completa das variáveis utilizadas pelo Corpo de
Bombeiros durante os procedimentos de vistoria, tais como, a data e a situação após a
fiscalização (TCAC – Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta; EMB – Embargo
da Atividade e, REG. NV – Regularizar itens para Nova Vistoria).
Os estabelecimentos vistoriados passaram pela análise dos agentes do Corpo de
Bombeiros (CB) e fiscais da Prefeitura Municipal de Maringá (PMM), o que resultou em
solicitações para regularizações, interdições ou concedido prazo para nova vistoria, com prazo
de 90 dias para regularização dos itens de segurança exigidos.
Alguns estabelecimentos possuíam condições precárias e alarmantes, o que perfaz
conduta fiscalizatória para embargo da atividade, até que se cumpram os requisitos mínimos
de segurança contra incêndio e passe por nova vistoria. A Tabela 6 apresenta os resultados
obtidos após o processo de vistoria nos estabelecimentos, contendo a data e a situação perante
o órgão fiscalizador CB ou PMM.
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Tabela 6: Estabelecimentos fiscalizados, data e resultado da vistoria
n◦
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Estabelecimento
Apêndice A
Apêndice B
Apêndice C
Apêndice D
Apêndice E
Apêndice F
Apêndice G
Apêndice H
Apêndice I
Apêndice J
Apêndice K
Apêndice L
Apêndice M
Apêndice N
Apêndice O
Apêndice P
Apêndice Q
Apêndice R
Apêndice S
Apêndice T
Apêndice U
Apêndice V
Apêndice X
Apêndice Z
Apêndice Y
Apêndice W

Data da Vistoria
29/1/2013
30/1/2013
30/1/2013
31/1/2013
31/1/2013
01/2/2013
01/2/2013
04/2/2013
04/2/2013
04/2/2013
05/2/2013
05/2/2013
06/2/3013
06/2/3013
07/2/2013
07/2/2013
08/2/2013
08/2/2013
14/2/2013
15/2/2013
15/2/2013
18/2/2013
18/2/2013
19/2/2013
19/2/2013
25/2/2013

Situação após vistoria
TCAC (CB)
EMB. (CB e PMM)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB e PMM)
EMB. (CB e PMM)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)
EMB. (CB e PMM)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)
EMB. (CB e PMM)
REG. NV (CB)
EMB. TCAC (CB)
EMB. TCAC (CB)
REG. NV (CB)
REG. NV (CB)

O Gráfico 1 apresenta o resultado conforme a porcentagem de aplicação das medidas
administrativas durante as vistorias realizadas, em 19 boates e 7 clubes sociais, sendo que,
alguns dos estabelecimentos já haviam assinado Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta (TCAC).
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Gráfico 1: Resultado das medidas administrativas

Legenda
TCAC: Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
EMB: Embargo da Atividade
REG. NV: Regularização de itens para nova vistoria

Conforme o check list do Corpo de Bombeiros, o Sistema de Vistoria estabelece os
itens relativos à documentação do local. Para tanto, os dados coletados demonstram que entre
os itens 1 e 2 referentes a aprovação e apresentação do Projeto de Prevenção de Incêndio as
solicitações preponderantemente foram requeridas aos proprietários e responsáveis pelos
estabelecimentos pertencentes ao grupo de risco F6. A Tabela 7 apresenta a situação sobre a
documentação requerida nos estabelecimentos.
Tabela 7: Resultado da vistoria para exigência de documentação
Sim

DOCUMENTAÇÃO
1. Apresentar Projeto de Prevenção de Incêndio aprovado pelo Corpo de
Bombeiros
2. Alterar Projeto de Prevenção aprovado pelo Corpo de Bombeiros em
virtude de alteração, ampliação ou reforma.
3. Recolher GR (Guia de recolhimento) complementar referente a área
4. Apresentar projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros da central de
GLP
5. Apresentar consulta comercial atualizada e aprovada pela prefeitura
municipal de Maringá

Não

N

%

n

%

1

3,8

25

96,2

12

46,2

14

53,8

0

0,0

26

100,0

0

0,0

26

100,0

0

0,0

26

100,0

A Tabela 8 apresenta os resultados relativos à segurança contra incêndio em locais
que utilizam-se de instalações de Central G.L.P. A NPT 028 estabelece medidas de segurança
contra incêndio para os locais destinados a manipulação, armazenamento, comercialização,
utilização, instalações internas e centrais de GLP (gás liquefeito de petróleo), atendendo ao
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previsto no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do
Paraná (2012).
A pesquisa demonstra por meio dos dados obtidos, que a localização, dos abrigos dos
botijões de gás, e as placas sinalizadoras para inflamáveis foram itens de destaque e
preocupação dos fiscais, pois em caso de irregularidades, o risco de explosão torna-se alto.
Tabela 8: Resultado das vistorias em Central G.L.P
Sim

CENTRAL DE G.L.P.

Não

N

%

n

%

6. Prever projeto em central de GLP

0

0,0

26

100,0

7. Rever localização de central de GLP

1

3,8

25

96,2

8. Construir central de GLP de acordo com as normas do CB

0

0,0

26

100,0

9. Providenciar para que os recipientes de P-13 Kg, sejam colocados em
abrigo resistente ao fogo, no lado externo da edificação

1

3,8

25

96,2

10. Os recipientes deverão estar afastados no mínimo 3 metros de ralos,
aberturas para pavimentos inferiores e pontos elétricos de ignição

0

0,0

26

100,0

11. Instalar placas de advertência nas portas da central de GLP,
inflamável “e "Proibido Fumar"

1

3,8

25

96,2

12. Utilizar-se de "Termo de compromisso” objetivando o uso de GLP no
estabelecimento, conforme item 9.

1

3,8

25

96,2

13. Prever abertura para ventilação, conforme norma

0

0,0

26

100,0

A NPT 022 (CSCIP – PR, 2012), fixa as condições necessárias e exigíveis para
dimensionamento,

instalação,

manutenção,

aceitação

e

manuseio,

bem

como

as

características, dos componentes de sistemas de hidrantes ou de mangotinhos para uso
exclusivo de Combate a Incêndio em edificações.
Nos estabelecimentos vistoriados com sistema de proteção contra incêndio advindo
do uso e instalação de hidrantes, foi realizado teste hidrostático para verificar a pressão da
água e se a mesma estava no prazo de validade. A porcentagem dos itens vistoriados descritos
na Tabela 9 apresenta o índice de 11,5 % dos estabelecimentos com necessidade de
providenciar teste hidrostático para mangueiras que estão com teste vencido.
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Tabela 9: Resultado das vistorias em sistema de hidrantes
Sim

SISTEMA DE PROTEÇAO POR HIDRANTES

Não

N

%

n

%

14. Pintar a tubulação aparente do sistema de hidrantes na cor vermelha

0

0,0

26

100,0

15. Providenciar para que fique permanentemente aberto o registro do
barrilete

0

0,0

26

100,0

16. Providenciar instalação de válvula de retenção de modo a reter o fluxo
de água no sentido do reservatório

0

0,0

26

100,0

17. Providenciar escada tipo marinheiro para o acesso ao reservatório
elevado

0

0,0

26

100,0

18. Instalar esguichos nos hidrantes

0

0,0

26

100,0

19. Instalar junta tipo "STORZ"

0

0,0

26

100,0

20. Instalar sistema adaptado de hidrantes, conforme normas do CB

0

0,0

26

100,0

21. Realizar manutenção no conjunto moto-bomba de forma a
proporcionar seu perfeito funcionamento

0

0,0

26

100,0

22. Providenciar teste hidrostático nas mangueiras que estão com teste
vencido

3

11,5

23

88,5

23. Providenciar para que seja respeitada a reserva de 1/3 da capacidade do
reservatório exclusiva para o sistema de hidrantes

1

3,8

25

96,2

24. Deverão estar de acordo com o PSCIP aprovado ou normas do CB, os
abrigos de hidrantes

0

0,0

26

100,0

25. Providenciar a manutenção nos abrigos de hidrantes

0

0,0

26

100,0

26. Instalar hidrante de recalque de acordo com as normas do CB ou
conforme PSCIP aprovado pelo CB

0

0,0

26

100,0

27. Providenciar manutenção no hidrante de recalque

0

0,0

26

100,0

28. Substituir as mangueiras velhas por novas, atendendo a NBR 11861

0

0,0

26

100,0

29. Retirar materiais depositados no interior da casa de bombas de
incêndio

0

0,0

26

100,0

30. Instalar acionamento automático do conjunto moto-bomba ou de
acionamento rápido, por botoeiras tipo (Liga/Desliga) caixa de hidrante

0

0,0

26

100,0

31. Instalar as mangueiras conforme projeto de prevenção de incêndio
aprovado pelo CB

0

0,0

26

100,0

O sistema de proteção por extintores de incêndio é um dos mais rápidos e utilizados
para controle e combate no processo inicial de combustão. A norma que regulamenta seu uso
e aplicação é a NPT 21 (CSCIP-PR, 2012), a qual estabelece os critérios para proteção contra
incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou
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sobre rodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo às exigências do Código de
Segurança Contra Incêndios e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT) aplica-se a todas as edificações e áreas
de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar, em conformidade com o disposto no
CSCIP-CBMPR. Desse modo, os estabelecimentos estudados necessitam obrigatoriamente
dos equipamentos de extinção.
A Tabela 10 apresenta a porcentagem dos locais em que havia situação de risco por
falhas no sistema de proteção por extintores.
Tabela 10: Resultado das vistorias em sistema de proteção por extintores
Sim

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES

Não

n

%

N

%

32. Instalar a 1,60m de altura e sinalizar os extintores, conforme
aprovado pelo CB

1

3,8

25

96,2

33. Instalar a 1,60m de altura e sinalizar extintor PQS, de Kg

0

0,0

26

100,0

34. Instalar a 1,60m de altura e sinalizar extintor PQS, de Kg

0

0,0

26

100,0

35. Instalar a 1,60m de altura e sinalizar01 (um) extintor de CO2, de Kg

10

38,5

16

61,5

36. Instalar a 1,60m de altura e sinalizar01 (um) extintor de AP, de 10
litros

2

7,7

24

92,3

37. Providenciar etiqueta de carga e recarga, com nome do proprietário,
selo do INMETRO em todos os extintores

0

0,0

26

100,0

38. Providenciar teste hidrostático nos extintores que estão com teste
vencido

3

11,5

23

88,5

39. Recarregar os extintores vencidos

2

7,7

24

92,3

40. Desobstruir todos os extintores

0

0,0

26

100,0

41. Proteger contra as intempéries os extintores localizados no

0

0,0

26

100,0

A terminologia aplicada para definir o abandono de edificação, versa sobre
um conjunto de ações que visam remoção rápida, segura, de forma ordenada e eficiente de
toda a população fixa e flutuante da edificação, em caso de uma situação de sinistro (NPT 03
do CSCIP-PR, 2012). Os meios de abandono da edificação fazem parte da segurança contra
incêndio e dependem de adequações que versam sobre a agilidade com a qual os usuários
possam evacuar a área o mais breve possível. As barreiras físicas encontradas nos
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Estabelecimentos pesquisados dependem de adequações para que a passagem das pessoas
possa ser facilmente acessada e percorrida até local seguro.
A Tabela 11 apresenta os itens referentes aos meios de abandono inadequados ou em
condições de atendimento da norma no momento da fiscalização, houve medição do ponto de
menor alcance da saída de emergência até o final de rota de fuga.
Tabela 11: Resultado das vistorias em meios de abandono
Sim

MEIOS DE ABANDONO

Não

N

%

n

%

42. As escadas e os patamares não deverão possuir degraus em leque

1

3,8

25

96,2

43. A escada deverá possuir largura mínima de 1,20m

0

0,0

26

100,0

0

0,0

26

100,0

0

0,0

26

100,0

46. Instalar bloco de iluminação de emergência com inscrição "SAIDA"

0

0,0

26

100,0

47. Instalar bloco de iluminação de emergência em:

0

0,0

26

100,0

48. Instalar venezianas do duto de ventilação, conforme PSCIP aprovado
pelo CB

4

15,4

22

84,6

49. Construir escada conforme projeto aprovado pelo CB

4

15,4

22

84,6

50. As escadas e rampas deverão possuir piso antiderrapante ou possuir
dispositivo tornando-as antiderrapantes

1

3,8

26

100,0

51. Retirar revestimento em material combustível das escadas ou
apresentar Laudo que atenda a NBR 9077/93

9

34,6

17

65,4

52. Desobstruir escadaria que dá acesso a (ao)

0

0,0

26

100,0

53. Providenciar a instalação das portas com largura conforme projeto
aprovado pelo CB

0

0,0

26

100,0

54. Instalar iluminação de emergência conforme projeto

0

0,0

26

100,0

55. Inverter sentido das venezianas do duto superior de ventilação

0

0,0

26

100,0

56. Manter as portas corta fogo, devem fechar automaticamente e
permanecer sempre fechadas

1

3,8

25

96,2

57. Providenciar abertura de portas de saída no sentido de fuga

3

11,5

23

88,5

44. Instalar corrimão sem cantos vivos; em: ()ambos os lados de toda
escadaria principal (NBR 9077/93 ou PSCIP)()um dos lados da
escadarias secundária, sem cantos vivos
45. Instalar barra antipático nas portas de saída de emergência, conforme
PSCIP ou NBR 11785
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Dentre os itens constantes no formulário de vistoria muitos se faziam ausentes no
momento da fiscalização, desse modo utilizou-se o acréscimo de exigência para que viessem a
cumprir as determinações para segurança contra incêndio expostas posteriormente, conforme
prazo emitido na notificação. Para tanto, outras adequações foram requeridas durante o
processo de fiscalização, conforme aponta a Tabela 12.
Tabela 12: Resultado das vistorias (boates e clubes sociais) que necessitam de outras adequações
Sim

OUTRAS ADEQUAÇÕES

Não

N

%

N

%

58. Apresentar PSCIP em virtude de atender a NPT 01 parte 02 item
5.1.1.1 letra "D"do CSCIP

9

34,6

17

65,4

59. Providenciar placas de sinalização de saída conforme NPT 20 do
CSCIP

0

0,0

26

100,0

60. Providenciar manutenção do sistema de iluminação de emergência

0

0,0

26

100,0

61. Instalar 01 extintor de Pó ABC ou um extintor 2A e um 20 BC no
mezanino

5

19,2

21

80,8

62. Estabelecimento em processo de TAC

1

3,8

25

96,2

63. Necessidade de Brigada de Incêndio no local conforme NPT 017 do
CSCIP

1

3,8

25

96,2

64. Providenciar ART do Responsável Técnico

20

76,9

6

23,1

65. Providenciar laudo técnico para os materiais de revestimento e
acabamento conforme NPT 010 do CSCIP

1

3,8

25

96,2

66. Providenciar ou alterar placa de público

16

61,5

10

38,5

67. Instalar Sistema de Detecção de Fumaça

3

11,5

23

88,5

68. Providenciar adequações nas instalações elétricas

16

61,5

10

38,5

Observa-se que alguns itens foram reiteradamente solicitados, pois suas adequações
faziam-se prioritárias naquele momento. Os fiscais do Corpo de Bombeiros solicitaram em
65, 4% dos Estabelecimentos a apresentação do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico
(PSCIP), em virtude de atender a NPT 01 parte 02 item 5.1.1.1 letra "D" do CSCIP (2012).
O Conteúdo da norma no item 5.1.1.1diz que o PSCIP deve ser utilizado para
apresentação das medidas de segurança contra incêndio e pânico. A letra "D" define a
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edificação e área de risco que forem submetidas à mudança de ocupação, reforma estrutural
ou ampliação de área construída, que implique em novas medidas de segurança.
Dentre o quadro cujas alternativas definem outras adequações necessárias nos
Estabelecimentos vistoriados, a porcentagem obtida para providências nos cuidados de
manutenção e adequações da instalação elétrica correspondem a 61,5% dos locais, ou seja, o
risco de um início de incêndio provocado por inadequações das instalações elétricas é
considerado alto.
Outra grave constatação foi evidenciada no campo da responsabilidade técnica, pois
em quase 80% dos estabelecimentos não havia ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica), do profissional engenheiro ou arquiteto responsável pela obra e sua instalações.
As edificações que concentram público oferecem risco constante aos seus usuários
caso não cumpram os requisitos para prevenção e combate a incêndio requerido pelo Corpo
de Bombeiros conforme exigências dos Códigos e das normas brasileiras.
Relatos dos empresários e responsáveis pelas casas noturnas bares e clubes sociais,
alertam para os cuidados em caso de sinistro de incêndio, onde ao cometer falhas simples, tais
como deixar de efetuar a recarga de extintores, pode causar danos materiais, morais e
inclusive a morte de pessoas.
Todavia, conforme já citado, a determinação de uma cultura preventiva na reação de
incêndio ainda é precária no Brasil, devendo para tanto, ser focada na gravidade dos impactos
sócio econômicos e suas formas de administração, controle e prevenção aplicadas nas
políticas públicas de segurança contra incêndio.
Os dados expostos apresentam uma preocupante realidade fática em razão da
especificidade dos estabelecimentos urbanos destinados à reunião de público. De acordo com
os resultados obtidos no presente estudo, os requisitos mínimos obrigatórios para redução e
controle de incêndio fizeram-se ausentes na maioria dos clubes sociais e boates da cidade de
Maringá-PR.

5

PROPOSIÇÕES FINAIS

No Brasil ainda não consta registro de tramitação de Projeto de Lei que delibere
sobre a criação de um Código nacional de segurança contra incêndio e pânico. No presente
estudo analisa-se a possibilidade de proposta de lege ferenda para criação de uma Comissão
Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
Consta, no entanto, que após o incidente na boate Kiss em Santa Maria-RS foi
constituída uma comissão especial temporária, criada para realizar levantamento da legislação
pertinente à prevenção e combate de incêndios. A iniciativa da bancada de parlamentares
gaúchos e da senadora Ana Amélia do Partido Progressista do Rio Grande do Sul prossegue
mediante o impulso provocado pelo calor do fato. Contudo, trata-se de assunto que deve ser
amplamente debatido para que posteriormente venha ser institucionalizado (AGÊNCIA
SENADO, 2013),
Entre as propostas está uma minuta de Código Nacional de Segurança Contra
Incêndio e Pânico, a regulamentação das atividades dos corpos de bombeiros militares e dos
bombeiros civis, municipais e voluntários, a padronização dos procedimentos operacionais
para os Corpos de Bombeiros e um programa educacional nas escolas.
A intenção da comissão foi elaborar uma proposta com normas técnicas baseadas em
padrões rigorosos, eficazes e de alcance nacional. A medida se tornou mais necessária depois
que reportagens denunciaram a falta de segurança na maioria dos locais de eventos com
grande aglomeração de pessoas do país. Fiscalizações apontaram o funcionamento de vários
estabelecimentos sem alvará.
De acordo com o relatório, um Código Nacional justifica-se pela importância da
padronização das normas de segurança contra incêndio e pânico de modo a deixar claro que as
exigências são necessárias para as edificações e áreas de risco, independentemente da unidade
da federação.
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5.1

SUGESTÕES PARA EFICÁCIA DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E
PÂNICO

Na busca perante soluções que realmente intensifiquem a proteção da vida e do
patrimônio, foi abordado o tema relativo à prevenção de incêndio e controle de fumaça, com o
seguinte conteúdo sobre o profissional atuante na prevenção de incêndio:
[...] É a existência em países como Estados Unidos e Inglaterra, e que não
temos no Brasil dos profissionais atuantes na segurança contra incêndio em
edificações. A engenharia de segurança contra incêndio é uma área
multidisciplinar de ciência, tecnologia, psicologia, medicina, gerenciamento
e legislação. Os principais tópicos da grade curricular são ciência do fogo,
proteção contra incêndio ativa e passiva, controle de fumaça e calor,
comportamento humano em situação de risco, programas de prevenção,
análise de riscos, legislação, dimensionamento e gerenciamento da
segurança contra incêndio. O Brasil ainda não desenvolveu cultura de
segurança contra incêndio dos edifícios. O país é emergente nessa área
tecnológica e não dispõe de infraestrutura de laboratórios de ensaios de
certificação e pesquisa suficientes. Embora a profissionalização do bombeiro
civil tenha sido sancionada pela Lei Federal n◦ 11.901 de 12 de janeiro de
2009, ainda não existe nenhum órgão federal com metas específicas para
promover a educação, pesquisa e divulgação do tema (TÉCHNE, 2013).

O Direito brasileiro não contempla um código como o National Fire Protection
(NFPA), ou seja, o Código nacional norte americano de segurança contra incêndio e pânico.
Além de possuir uma lei nacional sobre o assunto, nos demais estados americanos existem os
códigos estaduais e as comissões para segurança contra incêndio e pânico, como em Ohio,
Chicago, Flórida, entre outros.
A Comissão Consultiva Contra Incêndio de Illinois (EUA) é um dos exemplos de
função pública considerada eficiente, pois atua em âmbito estadual seguindo parâmetros
nacionais sempre em constante contato com inovações tecnológicas para prevenir e combater
incêndios. Essa comissão aconselha e normaliza procedimentos em todo o estado, e perfaz
serviços de investigação e prevenção inerentes a segurança pública de acordo com as regras
estabelecidas pela Fire Advisory Commission Illinois (2013).
Com fundamento nesses paradigmas americanos, passa-se a expor as principais
diretrizes necessárias para que o Brasil possa seguir padrões de segurança contra incêndio,
tais como, a dos países desenvolvidos ou que já efetuam tais práticas há décadas e
constantemente aperfeiçoam métodos e produtos utilizados para controle e combate as
chamas.
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Nesse sentido, quanto à análise das medidas de segurança contra incêndio possíveis
de serem aplicadas, propôs-se para o presente estudo a adoção das seguintes propostas:
•

Elaboração de um Código Nacional de Segurança Contra Incêndio contendo a
criação do Conselho Nacional para Segurança Pública Contra Incêndio e Pânico,
além de instituições e Conselhos Estaduais descentralizados para que haja maior
alcance da disseminação de cultura preventiva no Brasil;

•

Adequação das normas Estaduais contendo padronização semelhante quanto aos
requisitos mínimos de segurança contra incêndio, utilizando-se para tanto das
ABNT NBRs e demais estudos técnicos que corroborem para fiscalização e por
conseqüência na redução de incêndios;

•

Proposta de Lei para criação de Comissão Permanente de Segurança Contra
Incêndio e Pânico, devidamente aprovado pelo Congresso Nacional adequada
para intervenção pública eficiente e garantia de uma segurança pública de
qualidade, onde o corpo de Bombeiros possa realmente usar seu poder de polícia
administrativa no cumprimento do dever perante os procedimentos de vistoria.
Para tanto seria necessário a formulação de legislação própria lhe garantindo o
poder de atuação;

•

Implementação de Políticas Públicas voltadas à educação em prevenção de
incêndio em todos os níveis educacionais, visando proporcionar cultura
preventiva perante situação de incêndio e pânico no país;

•

Investimento na formação de profissionais de engenharia de incêndio
devidamente qualificados para atuar no desenvolvimento de estudos e sistemas
de prevenção de incêndio, criando inclusive, centros técnicos de estudos para
engenharia de segurança contra incêndio. Normalizar conforme classes de risco,
visando restringir o projeto de edifícios a partir do risco médio aos técnicos com
formação específica na área;

•

Criação de laboratórios para ensaios de sistemas de segurança contra incêndio no
Brasil, bem como, o exemplo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo), com possibilidade de descentralização em território
nacional.

•

A

formação

de

brigadas

de

incêndio

equipadas

com

aparelhos

extintores,instalação de reservas de água em pontos estratégicos, e a elaboração
de planta de risco e plano de intervenção de incêndio;
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Desse modo, o acompanhamento da intervenção estatal registrada no presente
estudo, demonstra alguns dos procedimentos de fiscalização e atuação conjunta entre o Estado
e o Município. O vínculo de procedimentos administrativos para liberação de alvará é um dos
métodos preventivos utilizados para garantir segurança pública de qualidade aos cidadãos, e
visa retardar ou extinguir a possibilidade de que novas tragédias ocorram.
Vale ressaltar que incêndios vitimam milhares de pessoas ainda em todo mundo, mas
a cultura preventiva deve ser implementada no Brasil de forma sistemática e envolvendo toda
a sociedade. Somente com esta visão, preventiva e técnica da situação frente ao controle do
incêndio e do pânico, além de obediência as normas, haverá avanço na segurança contra
incêndio.
A reflexão sobre o tema relativo à prevenção de incêndio no Brasil e no mundo
infelizmente evoluiu conforme as tragédias ocorreram. A evolução na adoção de medidas
técnicas e administrativas, as quais servem para inserir limites que proporcionem segurança
aos seus usuários foram implantadas conforme os códigos estaduais emergiram.
No decorrer do presente estudo, observou-se que as medidas administrativas foram
consideradas possíveis de serem aplicadas, pois devido às características dos estabelecimentos
vistoriados foi possível extrair a situação fática dos clubes sociais e boates para aplicar as
exigências dispostas no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Paraná
(2012).

Observando-se que medidas mínimas de segurança contra incêndio podem ser

adotadas em diversos tipos de locais de concentração de público, conforme necessidade de
adequação, reforma ou ampliação do estabelecimento.
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5.2

CONCLUSÕES

Extrai-se do estudo, uma série de conclusões e recomendações sobre o risco de
incêndio em estabelecimentos urbanos, cujo seu uso e ocupação caracterizam os locais
utilizados para reunião de público descritos como boates, clubes sociais e similares.
O foco do presente trabalho delibera sobre o diagnóstico da situação dos
estabelecimentos descritos, quanto os itens de segurança contra incêndio e pânico instalados
nas boates e clubes sociais da cidade de Maringá no Estado do Paraná. Tal como, a segurança
contra incêndio foi falha em inúmeros registros de sinistros e diante do questionamento sobre
a segurança pública nos estabelecimentos pertencentes ao grupo de risco médio, o estudo
perfaz análise dos locais de concentração de público.
A legislação do Estado do Paraná instituiu o Código de Segurança Contra Incêndio e
Pânico (2012), o qual inova sua dinâmica de atuação e fiscalização, suas exigências
normativas e acarreta uma série de novos itens de segurança a serem adotados diante dos
fatores que potencializam o risco de incêndio. Neste estudo o manual foi utilizado durante o
processo fiscalizatório e para apontar as medidas administrativas de segurança contra incêndio
e pânico passíveis de aplicação em cada um dos estabelecimentos analisados.
As realidades encontradas destacam que alguns dos clubes sociais e boates oferecem
risco de incêndio devido às precárias condições das instalações elétricas, equipamentos
extintores com carga extintiva fora da validade, com centrais de gás em desacordo com a
norma, com irregularidades nos sistemas de hidrantes, além do requerimento de outras
adequações que pudessem garantir os requisitos mínimos para segurança contra incêndio nos
locais. Diante das ocorrências, medidas administrativas foram efetuadas, tais como, embargo
de atividade do estabelecimento e assinatura do termo de compromisso de ajustamento de
conduta. As notificações foram expedidas para que os locais pudessem adaptar-se as
exigências solicitadas e posteriormente após as adequações, venham garantir proteção contra
incêndio ao imóvel e a vida de seus clientes.
Percebe-se que os objetivos foram alcançados no decorrer do trabalho onde a
definição dos procedimentos relativos à segurança pública que atua na infraestrutura urbana
para prevenção de incêndio e pânico foi amplamente exposta no referencial teórico. O
conteúdo do capítulo buscou definir as classes de incêndio, o histórico de ocorrências em
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clubes sociais e boates, o risco para controle das chamas em meio urbano e, em especial as
responsabilidades envolvidas em um sinistro de incêndio.
O levantamento de dados expôs que a realidade da fiscalização perante o Corpo de
Bombeiros exige muita atenção perante as medidas constantes na planta da edificação, pois
entre sua aprovação como projeto e análise in loco da obra, podem ocorrer disparidades. Tais
como, as saídas de emergência que em sua grande maioria, apresentam boas condições de
acesso embora algumas medidas deixaram de obedecer o projeto construtivo apresentado ao
Corpo de Bombeiros.
Observou-se também, que os materiais de revestimento e acabamento que auxiliam
na estética do local apresentam aumento no risco de propagação das chamas e da fumaça, para
tanto, solicitou-se anotação de responsabilidade técnica do responsável pela obra ou reforma
nos estabelecimentos vistoriados. Da mesma forma o combate e controle das chamas oferece
risco de ativação referente à falta de brigadistas, pois foi constatado que nenhum dos locais
possuía brigada de incêndio treinada para lidar com esse tipo de ocorrência.
Finalmente, conclui-se que os estabelecimentos cujo uso e ocupação se destinam a
reunião de público em boates e clubes sociais na cidade de Maringá-PR foram fiscalizados e a
época dos fatos as precárias condições levantadas demonstram que a tragédia da boate Kiss
em Santa Maria-RS, poderia ocorrer também neste município como em tantos outros que
deixam de atender às normas preventivas para controle e combate de incêndio no Brasil e no
mundo.
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7

7.1

APÊNDICES

APÊNDICE A – PROPOSTA DE LEGE FERENDA

Este estudo resultou em uma proposta que cria a comissão nacional de segurança
contra incêndio e pânico, no âmbito da casa civil da presidência da república, de acordo com
o paradigma norte americano, nos termos abaixo:

Art. 1◦ Fica criada no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a Comissão Nacional de
Segurança Contra Incêndio e Pânico, com a finalidade de elaborar o Código Nacional de Segurança
Contra Incêndio a Pânico, a fim de efetivar o direito à segurança pública atuante na prevenção de
incêndio, conforme fixado no art. 144, inc. IV, § 7◦ da Constituição Federal.
Art. 2◦ A Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico, composta de forma pluralista,
será integrada por dezoito membros, designados entre brasileiros de reconhecida idoneidade e
conduta ética, reconhecido saber técnico sobre a segurança contra incêndio e pânico, identificados
com a defesa da segurança pública nacional.
§ 1◦ Os membros serão designados para mandato de duração até o término dos trabalhos para
elaboração do Código Nacional de Segurança Contra Incêndio, a mesma será considerada extinta
após a publicação do código.
§ 2◦ A participação na Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico será considerada
serviço público relevante.
Art. 3◦ São objetivos da Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico:
I. Elaboração de um Código Nacional de Segurança Contra Incêndio, além de
instituições e Conselhos Estaduais descentralizados para que haja maior alcance da
disseminação de cultura preventiva no Brasil;
II. Adequação das normas Estaduais contendo padronização semelhante quanto aos
requisitos mínimos de segurança contra incêndio, utilizando-se para tanto das ABNT
NBRs e demais estudos técnicos que corroborem para fiscalização e por consequência
na redução de incêndios;
III. Intervenção pública eficiente e garantia de uma segurança pública de qualidade, onde
o corpo de Bombeiros possa realmente usar seu poder de polícia administrativa no
cumprimento do dever perante os procedimentos de vistoria. Para tanto seria necessário
a formulação de legislação própria lhe garantindo o poder de atuação;
IV. Implementação de Políticas Públicas voltadas à educação em prevenção de incêndio
em todos os níveis educacionais, visando proporcionar cultura preventiva perante
situação de incêndio e pânico no país;
V. Investimento na formação de profissionais de engenharia de incêndio devidamente
qualificados para atuar no desenvolvimento de estudos e sistemas de prevenção de
incêndio, criando inclusive, centros técnicos de estudos para engenharia de segurança
contra incêndio;
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VI. Criação de laboratórios para ensaios de sistemas de segurança contra incêndio no
Brasil, bem como, o exemplo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo), com possibilidade de descentralização em território nacional.
VII. A formação de brigadas de incêndio equipadas com aparelhos extintores,instalação
de reservas de água em pontos estratégicos, e a elaboração de planta de risco e plano
de intervenção de incêndio;
§ 1◦ É dever dos servidores públicos e dos militares colaborar com a Comissão Nacional de
Segurança Contra Incêndio e Pânico.
§ 2◦ As atividades da Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico não terão caráter
jurisdicional ou persecutório.
§ 3◦ A Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico poderá requerer ao Poder
Judiciário acesso a informações, dados e documentos públicos ou privados necessários para o
desempenho de suas atividades.
Art. 4◦ As atividades desenvolvidas pela Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico
são públicas, exceto nos casos em que, a seu critério, a manutenção de sigilo seja relevante para o
alcance de seus objetivos ou para resguardar a intimidade, vida privada, honra ou imagem de
pessoas.
Art. 5◦ A Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico poderá atuar de forma
articulada e integrada com os demais órgãos públicos, especialmente com o Corpo de Bombeiros
atuante nos Estados.
Art. 6◦ Os membros da Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico perceberão valor
mensal pelos serviços prestados, de acordo com valores dispostos pela Casa Civil.
§ 1◦ O servidor ocupante de cargo efetivo, o militar ou empregado permanente de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal, designados como membros da
Comissão, manterão a remuneração que percebem no órgão ou entidade de origem acrescida da
diferença entre esta.
§ 2◦ A designação de servidor público federal da administração direta ou indireta ou de militar
implicará a dispensa das suas atribuições do cargo.
§ 3◦ Os membros da Comissão receberão passagens e diárias, para atender aos deslocamentos, em
razão do serviço, que exijam viagem para fora do local de domicílio.
Art. 7◦ A Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico poderá firmar parcerias com
instituições de ensino superior ou organismos internacionais para o desenvolvimento de suas
atividades.
Art. 8◦ Ficam criados, a partir da publicação desta lei, no âmbito da administração pública federal,
para exercício na Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico, os cargos para
direção dos trabalhos e assessoramento:
Três DAS-5
Dez DAS-4
Cinco DAS-3
Parágrafo único: Após o término dos trabalhos da Comissão os cargos previstos neste artigo ficarão
automaticamente extintos, e os seus ocupantes exonerados.
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Art. 10 A Casa Civil da Presidência da República dará o suporte técnico, administrativo e financeiro
necessário ao desenvolvimento das atividades da Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e
Pânico.
Art. 11 A Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico terá prazo de dois anos,
contados da data de sua instalação, para a cnclusão dos trabalhos, devendo apresentar, ao final
relatório circunstanciado contendo as atividades realizadas, os fatos examinados, as conclusões e
recomendações.

7.2

JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO DE LEI

A criação de uma Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico com o objetivo
de elaborar um Código Nacional de Segurança Contra Incêndio, para que estipule parâmetros
mínimos de segurança e todo o território nacional que atue em conjunto com os códigos
estaduais de segurança contra incêndio.
Nos países desenvolvidos em que há regulamentação codificada em um manual nacional
estabelecendo padrões mínimos de segurança para o controle e combate a incêndios, os dados
obtidos pelos órgãos competentes demonstram que houve redução de sinistros e proteção da
sociedade. Apesar de diferentes contextos históricos, sociais, políticos, culturais e legais, as
comissões nacionais de segurança instituídas nos países de primeiro mundo desempenharam e
continuam desempenhando papéis importantes na segurança contra incêndio, pois todas
objetivam preservar a vida e o patrimônio perante situação de incêndio.
Como exemplo podemos citar a Fire Advisory Commission Illinois, constituída no Estado de
Illinois nos EUA, que como as demais comissões dos Estados norte americanos seguem o
parâmetro previsto no National Fire Protection (NFPA), contudo, possuem a prerrogativa de
atualizar os requisitos de segurança conforme lhes couber. Assim, o sistema normativo
americano que trata da segurança contra incêndio e pânico obedece ao código nacional quanto
aos requisitos mínimos de segurança e seus Estados podem normatizar de modo mais severo,
pois não podem regulamentar medidas de segurança inferiores as fixadas no NFPA.
A Comissão Consultiva Contra Incêndio de Illinois (EUA) é um dos exemplos de função
pública considerada eficiente, pois atua em âmbito estadual seguindo parâmetros nacionais
sempre em constante contato com inovações tecnológicas para prevenir e combater incêndios.
Essa comissão aconselha e normaliza procedimentos em todo o estado, e perfaz serviços de
investigação e prevenção e outros direitos inerentes a segurança pública exigidos por lei.
No Brasil, essa matéria deixa de ser contemplada em um manual nacional, portanto, além da
necessidade de instituir um Código Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico, é
necessário criar Conselhos Estaduais descentralizados para que haja maior alcance da
disseminação de cultura preventiva em todos os municípios e territórios brasileiros.
Para tanto, adequações devem ser efetuadas nas normas Estaduais contendo padronização
semelhante quanto aos requisitos mínimos de segurança contra incêndio, utilizando-se para
tanto estudos técnicos normatizados nas NBRs e demais estudos técnicos que corroborem
para fiscalização e por consequência na redução de incêndios.
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Aliado ao trabalho desenvolvido pelas equipes dos Corpos de Bombeiro faz-se necessária a
possibilidade de intervenção pública eficiente e garantia de uma segurança pública de
qualidade. Atualmente o procedimento para embargar um estabelecimento irregular depende
de medidas conjuntas com outros órgãos, isso contribui para atraso nas vistorias e
desobediência pública nas interdições. Desse modo, para que os agentes do Corpo de
Bombeiros possam realmente usar seu poder de polícia administrativa no cumprimento do
dever perante os procedimentos de vistoria, seria necessário a formulação de legislação
própria lhe garantindo esse poder de atuação e cumprimento do dever legal.
Justifica-se ainda para modelo de conscientização para medidas de segurança contra incêndio,
a implementação de Políticas Públicas voltadas à educação em prevenção de incêndio em
todos os níveis educacionais e nos ambientes de trabalho, visando proporcionar cultura
preventiva perante situação de incêndio e pânico no país. Nesse sentido, temos o exemplo da
educação ambiental que hoje atinge toda sociedade, tal exemplo poderia ser adotado para
ensino e atividades ligadas a segurança contra incêndio e pânico. Sabe-se para tanto, que
diversos Grupamentos do Corpo de Bombeiro já realizam atividades e modelos educacionais,
porém, deve-se atingir toda a sociedade em todos os estabelecimentos.
O Brasil ainda não forma profissionais de engenharia de incêndio, visto a falta de cultura
preventiva já mencionada. Assim, deve haver investimento na formação desses profissionais
para atuar no desenvolvimento de estudos e sistemas de prevenção de incêndio. A criação de
centros técnicos de estudos e pesquisa de materiais em laboratórios especializados para
engenharia de segurança contra incêndio poderá vir a desenvolver produtos resistentes a
chamas. Desse modo, o investimento na criação de laboratórios para ensaios de sistemas de
segurança contra incêndio no Brasil pode reduzir custos de produtos utilizados no combate e
controle de incêndios.
Em complementação às medidas mencionadas, é imprescindível a formação de brigadas de
incêndio devidamente treinadas e equipadas com aparelhos extintores com instalação de
reservas de água em pontos estratégicos. Os colaboradores, voluntários, e profissionais de
brigada de incêndio devem obter treinamento e atualização em exercícios constantes. A
elaboração de planta de risco e plano de intervenção de incêndio deve estar permanentemente
associada à equipe de brigada. Tais medidas devem ser adotadas expressamente no Manual
Nacional, bem como, controle de materiais e fumaça.
Para as medidas de padronização das normas de segurança contra incêndio que devem ser
abarcadas no Código Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico, estas necessitam
abranger todo território nacional. As medidas podem elencar conceitos inovadores adotados
em outros países, que regulamentem medidas de segurança em todas as classificações de
edificações, de acordo com sua ocupação e risco.
Ante ao princípio da transparência e legalidade atuante na administração pública, o processo
de consulta e audiências públicas devem ser amplamente divulgadas, pois são necessárias ante
as ocorrências graves registradas em todo o País. Por outro lado, houve avanços significativos
na segurança contra incêndio brasileira, contudo, somente com a contribuição da comunidade
e da transparência para elaboração de um Código Nacional, tais medidas poderão ser eficazes.
A Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico deverá ser composta de forma
pluralista e integrada por pelo menos 18 membros, esse número se justifica baseado em
padrões das comissões internacionais de segurança contra incêndio, tais como Europa,
Estados Unidos e demais países que já sofreram com tragédias incendiárias. Contudo,
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fortaleceram-se na construção de uma nova metodologia de trabalho após cada incidente,
aperfeiçoando-se, modernizando itens de segurança e garantindo maior proteção de sua
população.
Cabe salientar, que há necessidade latente da elaboração do Código Nacional de Segurança
Contra Incêndio e pânico, porém, estes instrumentos necessitam de tempo e reflexão de
muitos profissionais. Por isso a Comissão Nacional de Segurança Contra Incêndio e Pânico
poderá exercer um papel normativo e caráter multidisciplinar para debates, sugestões e
estudos técnicos que ajudem a construir essa tão importante norma. Desse modo, não se deve
efetuar institucionalizações no calor dos fatos, porém, com razoabilidade e bom senso
conforme tempo necessário que retrate a real necessidade e respeito ao contexto nacional de
segurança contra incêndio.
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7.3

APÊNDICE B – ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS

O Apêndice B foi constituído conforme informações averiguadas in loco prestadas
pelos órgãos fiscalizadores dos estabelecimentos comerciais caracterizados como boates e
clubes sociais na cidade de Maringá com informações das vistorias realizadas pelo Corpo de
Bombeiros e por fiscais da Prefeitura Municipal de Maringá.
Os dados das fiscalizações realizadas foram coletados entre o dia 29/01/2013 a
25/02/2013, segue apresentação em ordem alfabética conforme quadros abaixo:

Estabelecimento A
Estabelecimento fiscalizado A – Lona plástica combustível

Fiscalização do Corpo Possuía o TCAC - Termo de Compromisso de Ajustamento de
de Bombeiros 5◦ GB Conduta de regularização com o Corpo de Bombeiros (NPT 001Parte 4 do CSCIP, 2012)
Fiscalização da
Possui alvará de funcionamento e por parte da Prefeitura Municipal
Prefeitura de Maringá não foram constatadas irregularidades
Medidas
TCAC perante o 5◦ Grupamento do Corpo de Bombeiros
Administrativas
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Estabelecimento B
Estabelecimento fiscalizado B – Aglomeração de materiais inflamáveis

Fiscalização do Corpo
de Bombeiros

Fiscalização da
Prefeitura de Maringá
Medidas
Administrativas

Por parte do Corpo de Bombeiros, solicitou-se alteração do PSCIP –
Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo
de Bombeiros em virtude de ampliação e reforma; Apresentar
brigada de incêndio conforme NPT 017; Apresentar controle de
materiais de acabamento conforme NPT 010
A fiscalização da Prefeitura ressaltou que o funcionamento da casa
encontrava-se paralisado devido as reformas executadas no prédio.
Atendimento as solicitações
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Estabelecimento C
Estabelecimento fiscalizado C – Cortinas e materiais de revestimento

Fiscalização do Corpo Solicitou ao responsável apresentar PSCIP em virtude de atender a
de Bombeiros
NPT 01 parte 02 item 5.1.1.1 letra “d”do CSCIP. Providenciar placas
de sinalização de saída conforme NPT 020 do CSCIP (2012).
Providenciar manutenção no sistema de iluminação de emergência.
Instalar 01 extintor de pó ABC ou um extintor 2ª e um de 20 BC no
mezanino
Fiscalização da
Fiscais da Prefeitura constataram que o funcionamento esta
Prefeitura de Maringá paralisado devido as reformas sendo executadas no prédio. A
atividade será liberada somente com apresentação do projeto
aprovado.
Medidas
Atendimento as solicitações dentro do prazo requerido
Administrativas
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Estabelecimento D
Estabelecimento fiscalizado D – Reforma da saída de emergência

Instalar a 1,60m de altura e sinalar parede, 01 (um) extintor AP 10
litros em cada pavimento. Apresentar controle de materiais de
acabamento e revestimento conforme NPT 010 do CSCIP. Substituir
PSCIP em virtude atender o item 5.1.7.1.5 da NPT 01 parte 02 do
Fiscalização do Corpo CSCIP. Providenciar Placas de sinalização conforme NPT 020 do
de Bombeiros
CSCIP e redimensionar as saídas de emergência. O estabelecimento
deverá possuir brigadistas qualificados conforme NPT 017 do CSCIP.
Alterar a capacidade de público da placa informativa localizada na
entrada. Providenciar manutenção no sistema de iluminação de
emergência
Fiscalização da
Local paralisado para reformas a Prefeitura relata que a atividade será
Prefeitura de Maringá liberada somente com a apresentação do projeto aprovado.
Medidas
Atendimento as solicitações dentro do prazo requerido
Administrativas
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Estabelecimento E
Estabelecimento fiscalizado E – Sinalização irregular

Fiscalização do Corpo O Corpo de Bombeiros solicitou: Instalar iluminação de emergência
de Bombeiros
conforme projeto; Apresentar controle de materiais de acabamento e
revestimento conforme NPT 010 do CSCIP. O estabelecimento
deverá possuir brigadistas qualificados conforme NPT 017 do CSCIP.
Substituir placas de sinalização por placas fotoluminescentes
conforme NPT 020. Providenciar manutenção no sistema de
iluminação de emergência. Alterar a capacidade de público na placa
informativa localizada na entrada. Instalar a 1,60m de altura e
sinalizar 2 extintores de 2ª (água pressurizada) no salão
Fiscalização da
Por parte da Prefeitura não foi encontrada nenhuma irregularidade
Prefeitura de Maringá
Medidas
Atendimento as solicitações dentro do prazo requerido
Administrativas

135

Estabelecimento F
Estabelecimento fiscalizado F – Teto contendo material inflamável e tóxico

Fiscalização do Corpo Providenciar manutenção no conjunto de moto-bomba; substituir
de Bombeiros
mangueiras velhas por mangueiras novas; Substituir os extintores
existentes por extintores de 20 BC; providenciar chave de mangueira
para os hidrantes; instalar placas de sinalização de emergência
conforme NPT 020; Apresentar controle de materiais de acabamento
e revestimento, conforme NPT 010; O estabelecimento deverá
possuir brigadistas qualificados conforme NPT 017; Atualizar o
Plano de Segurança em virtude das larguras das portas de saídas a
serem inferior do que consta no projeto. Reduzir a capacidade de
público.
Fiscalização da
Não houve irregularidades encontradas
Prefeitura de Maringá
Medidas
Atendimento as solicitações dentro do prazo requerido
Administrativas
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Estabelecimento G
Estabelecimento fiscalizado G – Reprovado no teste com luxímetro

Fiscalização do Corpo Providenciar manutenção no sistema de iluminação de emergência;
de Bombeiros
Providenciar 01 bloco de iluminação de emergência na cozinha;
Providenciar iluminação de emergência tipo holofote na adega;
Retirar material depositado próximo central GLP. Providenciar
controle de materiais de acabamento e revestimento do material
instalado no teto e também dos revestimentos em madeira conforme
NPT 010 do CSCIP. Desobstruir a rota de fuga de acesso a adega no
subsolo. A placa de capacidade de público da área externa deve
permanecer desobstruída. Providenciar 01 extintor de 20 BC próximo
ao deck 1. Apresentar ART de execução do deck 1 confeccionado em
madeira;Adequar a altura do peitoril de acordo com o projeto
aprovado. Providenciar placas de sinalização de emergência
conforme NPT 020 do CSCIP
Fiscalização da
A Prefeitura emitiu alvará de localização provisório, não foi
Prefeitura de Maringá encontrada irregularidades
Medidas
Atendimento as solicitações dentro do prazo requerido
Administrativas

137

Estabelecimento H
Estabelecimento fiscalizado H – Sem placas indicativas

Fiscalização do
Corpo de Bombeiros

Apresentar controle de materiais de acabamento e revestimento
Deck conforme NPT 10 do CSCIP. Corrigir placa indicativa
capacidade de público. Providenciar Placas de sinalização
emergência conforme NPT 20 do CSCIP. Apresentar ART
execução do mezanino. Substituir barra antipânico danificada
Notificação para regularização do projeto

Fiscalização da
Prefeitura de Maringá
Medidas
Notificação para regularização
Administrativas

do
de
de
de
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Estabelecimento I
Estabelecimento fiscalizado I
Fiscalização do Corpo Perante o Corpo de Bombeiros o cálculo para capacidade de público
de Bombeiros
foi refeito. O público da casa era de 617 pessoas com os novos
cálculos passa para 603 pessoas. Itens vistoriados: Planta da
edificação de acordo com o Projeto PCI; Iluminação de Emergência;
Saídas de Emergência; Fundos do Estabelecimento; Iluminação dos
Banheiros; Sinalização dos extintores / Suporte correto para
extintores; Banheiros femininos com sinalização emergencial.
Paredes laterais de Dry Wall com sistema anti-chamas e cobertura
com manta de lã de vidro. Possui três portas frontais sendo a
principal 1,10 m X 2.20 m porta do corredor 1,60 X 1,52 na margem
direita contendo pilar de sustentação da edificação. Passagem do
corredor deve conter sinalização contínua para ajudar no processo de
evacuação no local. Portas com resistência corta-fogo Iluminação do
bar deve estar de acordo com a NPT 18 e NBR 10898 (barra e ano).
Consideração do corredor lateral com Dry Wall e porta corta-fogo
Total 3,32 m na porta de evacuação – NPT 020. Placas nas paredes
sem o índice apropriado de fotoluminescência. Extintor no bar de 4
kg/ 20 B C valido até março de 2014. Mezanino com falta na
sinalização do extintor de incêndio – Placa de saída de acordo com a
NBR 03 – fotoluminescente com absorção da luz. Situação do alvará
de funcionamento fica pendente junto ao Corpo de Bombeiros até
que se cumpra os requisitos mínimos. Teste realizado com luxímetro
– luzes apagadas deixadas somente a iluminação de emergência
resultando em 2.6 sendo que a luminosidade necessária deveria ser
de 3.0. O local não necessita do sistema de detecção de fumaça, pois
não ultrapassa o limite de 1000 metros ² de construção na área de
uso. Cálculo na área do camarote 1 pessoa por m² mesma área 170
pessoas. Porta com barra anti-pânico na metragem de 2,78 cm no
pilar de sustentação. Inclinação da rampa no corredor da saída de
emergência superior a 10% (drenagem no local). Tipo de
revestimento contido na planta original não contempla o material de
acabamento. Procedimento de vistoria 2013, o cálculo de público da
área = 2pessoas por m²/ memorial 1 pessoa para cada 7 m² de área/
lápide da porta com 90 cm/ placa 617 pessoas – madeira utilizada no
exterior do estabelecimento – para público de 603 pessoas alargar
porta de 90 cm e colocar barra anti-pânico (local de aglomeração de
pessoas
Fiscalização da
A prefeitura não encontrou irregularidades
Prefeitura de Maringá
Medidas
Notificação para regularização dos requisitos mínimos contra
Administrativas
incêndio
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Estabelecimento J
Estabelecimento fiscalizado J – Medidas incompatíveis com a planta original

Fiscalização do Corpo O Corpo de Bombeiros solicitou algumas placas sem
de Bombeiros
fotoluminescência de acordo com a NBR; Extintores com validade
até novembro de 2017 capacidade de 6 kg grupo B C 2 unidades;
Escada com uso restrito 90 cm; Madeira utilizada como material de
revestimento/ acabamento deve apresentar certificação; A porta de
emergência para saída do salão principal no Projeto original consta
com a medida de 2,75 cm na medida realizada perfaz o total 2,34
cm na passagem I a medida foi de 1,42 cm; Sinalização da escada
com corrimão em 1,06 de altura ao mezanino com capacidade para
161 pessoas;Placas em desconformidade com a NBR para
fotoluminescência
Fiscalização da
Para os fiscais do Município constatou-se alteração no ramo de
Prefeitura de Maringá atividade e irregularidades na construção
Medidas
Notificação para regularização
Administrativas
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Estabelecimento K
Estabelecimento fiscalizado K – Sinalização fotoluminescente

Fiscalização do Corpo Perante o Corpo de Bombeiros os seguintes itens foram solicitadas
de Bombeiros
adequações e serem realizadas no local para placas
fotoluminescentes de acordo com a NBR, empregar a nova
sinalização nos extintores com altura Max. De 1,60 cm. Corrimão
com guarda-corpos de 70 cm e 92 cm de inclinação no mesmo
nível. Mezanino com 1,20 cm grade com acesso restrito acesso de
pessoas com pulseiras e mediante liberação dos seguranças. Piso
feito com cimento e amianto e teto com lã de vidro para proteção
acústica. Escada em conformidade para acesso aos camarotes sem
comunicação no espaço do mezanino e os banheiros para com outro
pavimento. Fundos para cozinha com corredor adequado. Palco com
altura superior a 1,50 cm, contudo, trata-se de área restrita ao
público. Teste com luxímetro com luminescência adequada nas
portas de saída 3.0 e nas escadas 4.0 devendo ser de 5.0. Central
GLP – cozinha com sistema de exaustor – o local do extintor na
cozinha deve ser alterado para colocação no chão com sinalização
no piso e sem que haja obstruções de acesso. Central GLP Externa
com dois extintores sendo B e C com validade até novembro de
2013. Necessidade de implantação da brigada de incêndio no local
NPT 017. Material de acabamento em MDF.Metragem do fundo do
bar até a porta de saída a Porta de Saída (área total a percorrer) total
26 m – NPT 011 até 40 m
Fiscalização da
Para os fiscais do Município constatou-se alteração no ramo de
Prefeitura de Maringá atividade e irregularidades na construção
Medidas
A Prefeitura verificou irregularidades na construção, foi emitida
Administrativas
notificação para regularização
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Estabelecimento L
Estabelecimento fiscalizado L – Revestimento em madeira sem aplicação de retardante antichamas

Fiscalização do Corpo Para o Corpo de Bombeiros os itens vistoriados foram: Área de
de Bombeiros
escape na Porta de Saída Emergência com rotas de escape NPT 010
para material de acabamento. Não houve ampliação do local
somente projeto de reforma e mudança de layout em 2008. Entrada
e saída pelo mesmo local. Central GLP desativada iluminação
emergencial com olofote próximo ao banheiro masculino com saída
emergencial indicativa. Placas de sinalização com padrão antigo,
devendo ser alteradas. Anotação de responsabilidade técnica para o
material de revestimento e acabamento (madeira/ forro madeira).
Intervalo de luminescência em cada 7 m para LED. Necessidade de
formação de brigada de incêndio NPT 017 – conforme capacidade
de público no local. Readequação do projeto para classe com
especificações. Atestar a classe de materiais empregados de acordo
com as normas do plano de segurança contra incêndio e pânico.
Prazo para adequação de até 90 dias. Utilizar retardante anti-chamas
no madeiramento. Adequar sensor de porta para funcionamento ante
falta de energia
Fiscalização da
A Prefeitura verificou irregularidades na construção, foi emitida
Prefeitura de Maringá notificação para regularização
Medidas
Notificação para regularização
Administrativas
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Estabelecimento M
Estabelecimento fiscalizado M – Barreiras de concreto na saída de emergência

Fiscalização do Corpo O Corpo de Bombeiros notou incoerência na placa de capacidade de
de Bombeiros
público visto constar na entrada capacidade máxima para 945
pessoas e em seu interior o mezanino informar capacidade máxima
para 60 pessoas devendo-se ter somente um número de capacidade
máxima. A saída de emergência possui barreira que causa
afunilamento na saída de pessoas com diferença de 1,20 m de
passagem no local. A equipe de vistoria recomenda a demolição do
obstáculo na saída de emergência. Revestimento do paco com
cimento e concreto. Forro do palco com manta de tecido resistente
ao fogo Providenciar nova sinalização para os extintores e inserir
nova categoria de extintor em cada pavimento (água ou ABC). O
local possui área restrita para artistas (camarim). A equipe solicitou
pedido de controle de materiais de acabamento. Nas portas de saída
I frente a medida de 2,40 X 2,20 a saída pelos fundos com 2,70 de
largura, constando diferenças com o projeto original, devendo ser
apresentada atualização do projeto. Placas de direcionamento da
saída devem ser substituídas por fotoluminescentes com setas
indicadoras para portas de emergência. Necessidade de Brigada de
Incêndio no local. Teste com luxímetro atingindo os níveis de
exigência
Fiscalização da
Perante a fiscalização da Prefeitura não foi encontrada nenhuma
Prefeitura de Maringá irregularidade
Medidas
Notificação para regularização
Administrativas
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Estabelecimento N
Estabelecimento fiscalizado N – Ligação irregular G.L.P.

Fiscalização do Corpo Foi emitida notificação de embargo, tendo em vista a ausência de
de Bombeiros
requisitos mínimos de segurança contra incêndio. O Corpo de
Bombeiros emitiu notificação de embargo, e solicitou adequações
na saída de emergência com atualização do projeto e Plano de
Segurança Sistema de Iluminação emergencial inoperante, sem
placa de capacidade máxima de público. Solicitação de controle de
material de acabamento e revestimento (forro PVC). Altura
irregular em todos os extintores de incêndio e sinalização indicativa
irregular fora da norma NPT 20. Rampa de acesso e saída acima do
limite de 10% de inclinação. Estabelecimento sem os requisitos
mínimos com exigência do Plano de Segurança junto ao Corpo de
Bombeiros. Ausência de extintores no salão com cadeiras devendo
ter água e pó ou ABC. Instalação elétrica precária. Ligação irregular
de gás. No projeto não contém rampa de acesso. Palco com material
de acabamento inflamável/ peitoril com altura superior a 92 cm
devendo ser de 1,05 cm. Banheiros com fiação exposta e sem
controle de infiltração. Necessidade de Brigada no local NPT 017.
Ausência de bateria com olofote emergencial. Necessidade de
hidrante no local por ser superior a 1000 m² MJ. Rota de fuga
superior a 30 m
Fiscalização da
Perante a Prefeitura os fiscais constaram que o local possui alvará
Prefeitura de Maringá provisório, com irregularidades na construção, foi emitida
notificação para regularização.
Medidas
Notificação para regularização e Notificação de Embargo
Administrativas
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Estabelecimento O
Estabelecimento fiscalizado O – Saída de emergência interditada

Fiscalização do Corpo A fiscalização do Corpo de Bombeiros expediu notificação de
de Bombeiros
embargo pelos seguintes motivos: entrada com barreiras em rampas
laterais; Planta do projeto de 2007 com necessidade de atualização;
Recuo lateral nas saídas de emergência; Porta de entrada principal
com 2,25 cm com medida do corredor para fins de contabilizar o
público medindo 1,98 cm de corredor de acesso para esta porta;
Extintores com a validade correta com indicação de alterações de
altura com mínimo em 1,60 cm; Com central GLP na cozinha
canalizado no exterior da parede até o fogão; Sinalização deve ser
adequada conforme NPT 020; Necessidade de Brigada de Incêndio
no local NPT 017; Teto de isopor com lã de rocha solicitação de
controle de materiais; Sistema de exaustores embutidos no
rebaixamento do teto; Portas grandes com 3 saídas de emergência
(indisponíveis); Sistema de nobreak ou com bateria independente
ara alimentação das luzes de emergência; Central de distribuição de
luminárias de LED ao longo da edificação funcionando como
iluminação de emergência; Palco contendo extintor fora do
posicionamento correto; Ausência de sinalização com luzes de
emergência na porta dos banheiros; Sem a sinalização
fotoluminescente de escadaria e corrimão no palco; Sistema de
hidrantes externos sem possibilidade de teste devido a obra
ocasionar desmoronamento nas saídas de emerg6encia do
estabelecimento; Teste no hidrante interno mangueira com encaixe
de 15 m em 15 m; Teste com luxímetro para iluminação interna com
necessidade de substituição da potência da bateria que alimenta o
sistema de luzes de emergência.
Fiscalização da
A Prefeitura não encontrou nenhuma irregularidade
Prefeitura de Maringá
Medidas
Notificação para regularização e Notificação de Embargo
Administrativas
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Estabelecimento P
Estabelecimento fiscalizado P
Fiscalização do Corpo Os fiscais do Corpo de Bombeiros emitiram notificação de embargo,
de Bombeiros 5◦ GB pelos seguintes motivos: Capacidade máxima de público de 195
pessoas; Exigência de TAC para regularização do projeto;
Sinalização não atende a NBR para placas fotoluminescentes;
Substituir indicação dos extintores por placas sinalizadores
fotoluminescentes com informações de fabricante/ mínimo de
fotoluminescência; A entrada do estabelecimento serve como rota de
fuga (sempre fica aberta); Adequar o corrimão do mezanino para
altura constante na NPT 011; O guarda-corpo deve ser de 1,10 cm
com vidro para escada no deck da calçada; Notificação para
atualização do projeto arquitetônico ao de prevenção de incêndio;
Mezanino com acesso restrito (uso para escritório) – altura do
corrimão em 91 cm deve chegar a 1,05 cm os demais devem possuir
altura entre 80 e 92 cm – Não possui iluminação de emergência; O
corrimão deve possuir colunas vazadas somente na horizontal e não
mais na vertical; Área restrita de plantas ao lado do mezanino;
Solicitação de laudo de resistência mecânica do corrimão
(aparentemente solto); O local não possui pista de dança; Central
GLP com 4 cilindros (alterar capacidade no projeto 3); Área restrita
para cozinha; Saída de emergência cozinha – sinalização/
iluminação de emergência; NPT 018 emergência indicativa placas
com dados do fabricante e indicações de fotoluminescência na placa;
Necessidade de Brigada NPT 017
Fiscalização da
A Prefeitura constatou irregularidades na construção, foi emitida
Prefeitura de Maringá notificação para regularização
Medidas
Notificação para regularização e Notificação de Embargo
Administrativas
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Estabelecimento Q
Estabelecimento fiscalizado Q
Fiscalização do Corpo O Corpo de Bombeiros solicitou os seguintes itens: Medida das
de Bombeiros
portas 2,90 porta maior ver barra anti pânico; Porta entrada 1,15 porta
de entrada com 2mj pascal; Controle de materiais de acabamento e
revestimento; Sinalização de emergência extintores sem sinalização
adequada sem uso de GLP; Extintor B e C Validade até 22/10/13;
Circulação do fundo para parte frontal do salão; Público 439 na
planta; Categoria F6, F5 e F8; Extintor localizado na lateral da saída
na porta principal; Sem iluminação de emergência nos banheiros;
Recarregar extintor para 20 B e C mais água; Placa de público fora do
padrão; Instalar iluminação de emergência; Porta 3,10 m
comprimento por 2,50 de altura sendo de 3,0 m na planta dos
bombeiros sem tranca anti-pânico; Mudança de atividade incluir o
ramo (boate/danceteria); Medida do fundo para acesso inadequada
com 7,5 m; Portas com barra anti-pânico no projeto contudo, sem
barra na porta lateral e outra com a barra quebrada; Prazo para
adequação aos itens mínimos de segurança em 12 horas para nova
vistoria e abertura do estabelecimento; Olofote com bateria para o
local.
Fiscalização da
A Prefeitura constatou irregularidades na construção, foi emitida
Prefeitura de Maringá notificação para regularização.
Medidas
Notificação para regularização
Administrativas
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Estabelecimento R
Estabelecimento fiscalizado R – Revestimento e acabamento inadequado

Fiscalização do Corpo Os Bombeiros exigiram: Instalar 01 extintor de Pó ABC ou um
de Bombeiros
extintor 2A e um 20 BC. O estabelecimento deve possuir brigadistas
qualificados conforme NPT 017 do CSCIP. Providenciar placa de
informação de capacidade de público conforme NPT 020 do CSCIP.
Substituir PSCIP em virtude de atender a NPT 01 parte 02 item
5.1.7.1.1 do CSCIP.
Fiscalização da
A Prefeitura constatou irregularidades na construção, foi emitida
Prefeitura de Maringá notificação para regularização.
Medidas
Notificação para regularização
Administrativas
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Estabelecimento S
Estabelecimento fiscalizado S – Placa fotoluminescente em desacordo com a norma

Fiscalização do Corpo Alguns itens foram observados por parte da fiscalização do Corpo de
de Bombeiros
Bombeiros, tais como: Fachada de madeira – solicitação da ART do
profissional responsável para material de revestimento e acabamento;
Capacidade máxima para 871 pessoas; Solicitação de brigada de
incêndio contendo no mínimo 10 brigadistas; Hidrantes com válvula
de fluxo (funcionamento automático); Possui central automática para
detecção de fumaça; Saída de emergência com medidas em 1,40 cm;
Sinalização sem fotoluminescência para hidrantes e extintores;
Mezanino com capacidade Max. Para 400 pessoas (área VIP – acesso
restrito); Planta baixa com capacidade para 470 pessoas; Escada com
guarda-corpos no eixo horizontal, devendo ser na vertical ou fechado
com vidros; Funcionamento do motor da bomba do hidrante; Cisterna
com capacidade para 30 mil/l de água; Refletor iluminação rota de
fuga até a saída; Necessidade de placa indicando saída na rota de
fuga; Teste de luxímetro: escada índice 0 ao lado direito do palco;
Luminosidade mínima nos demais pontos da casa; possui 4 refletores
alimentados com sistema de bateria independente; Solicitação de
placas fotoluminescentes na escada; Sistema de nobreak para
iluminação emergencial; Iluminação de emerg6encia nos banheiros –
placa fotoluminescente na saída e iluminação por bateria indicando o
corredor.
Fiscalização da
A Prefeitura emitiu alvará provisório e não encontrou nenhuma
Prefeitura de Maringá irregularidade no momento da vistoria.
Medidas
Notificação para regularização
Administrativas
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Estabelecimento T
Estabelecimento fiscalizado T – Quadro de distribuição de energia irregular

Fiscalização do Corpo Os agentes do Corpo de Bombeiros ao perfazerem a vistoria,
de Bombeiros
constataram que o local de reunião de público com precárias
condições de uso, fiação elétrica exposta; Capacidade máxima de
público para 555 pessoas; Não possui alvará de funcionamento;
Possui 02 extintores com vencimentos em fev. 2013; Não possui
saída de emergência adequada; Houve embargo de atividade por parte
da fiscalização da Prefeitura; Sem projeto arquitetônico – houve
solicitação; Não possui licença sanitária. Os requisitos mínimos de
emergência inexistem; Solicitação do extintor de CO2 para o palco
(equipamentos eletrônicos); Solicitação de abertura de portas com
barra anti-panico; Necessidade de brigada de incêndio no local
conforme projeto a ser entregue.
Fiscalização da
A Prefeitura constatou que o local possui alvará provisório, encontraPrefeitura de Maringá se sem o alvará de localização, e para atendimento das exigências
para o estabelecimento, se faz necessária inclusão de ramo de
atividade, houve emissão de embargo de atividade.
Medidas
Notificação para regularização e Notificação de Embargo
Administrativas
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Estabelecimento U
Estabelecimento fiscalizado U – Rampa inadequada para saída de emergência

Fiscalização do Corpo Os Bombeiros iniciaram a vistoria pelos fundos do estabelecimento
de Bombeiros
com área descoberta a qual serve de fumódromo; Porta de saída de
emergência não confere com medidas originais da planta;
Necessidade de atualização do projeto; Porta com abertura
inadequada somente para o interior do estabelecimento sem barra
anti-pânico; Porta 2 com abertura para fora sem barra antipanico; No
local não há sinalização indicativa de emergência, placa de público,
necessidade de brigada no local e de olofote com bateria
independente para iluminação emergencial. Extintor no bar (projeto
contem 2 equipamentos); Devendo ser equipado com um ABC ou
Água; Extintor no depósito e na recepção de pó químico; Porta na
entrada com iluminação de emergência; Providenciar placa de
público; Teste com luximetro: 0,56 nos pontos críticos com menos de
0,3 lux (baixo índice), o teto é de gesso; a equipe solicitou visualizar
a situação do TCAC.
Fiscalização da
A fiscalização da Prefeitura constatou irregularidades na construção,
Prefeitura de Maringá foi emitida notificação para regularização.
Medidas
Notificação para regularização
Administrativas
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Estabelecimento V
Estabelecimento fiscalizado V – Revestimento e acabamento inadequado

Fiscalização do Corpo O Corpo de Bombeiros averiguou que o estabelecimento possui
de Bombeiros
TCAC desde 2011 para adequações na estrutura do prédio (total de
área construída 2.476 m²). Capacidade máxima de público de 219
pessoas. Porta da saída de emergência com rebaixamento; os
extintores estavam dentro do prazo de validade; A iluminação
emergencial com sistema de olofotes com baterias; Necessidade de
brigada de incêndio no local; ART do responsável técnico para
revestimento e acabamento; Verificação do material de acabamento
do teto.
Fiscalização da
A fiscalização da Prefeitura constatou irregularidades na construção,
Prefeitura de Maringá foi emitida notificação para regularização.
Medidas
Notificação para regularização e TCAC
Administrativas
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Estabelecimento W
Estabelecimento fiscalizado W – Sem sistema de detecção de fumaça

Fiscalização do Corpo Notificação de embargo visto o não atendimento aos requisitos
de Bombeiros
mínimos de segurança contra incêndio no local. A capacidade
máxima de público de 1800 pessoas; Para cada evento há um
procedimento de vistoria para liberação do local; O local não possui
sinalização emergencial para saídas de emergência, placas
fotoluminescentes, extintores. Não possui sistema de detecção de
fumaça; Há necessidade de hidrantes no local; Taxa de vistoria paga
por evento; Possui TCAC para regularização de itens no local.
Fiscalização da
Perante a Prefeitura o estabelecimento encontra-se sem alvará de
Prefeitura de Maringá localização, constataram-se irregularidades na construção, foi
emitida notificação para regularização.
Medidas
Notificação para regularização e TCAC
Administrativas
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Estabelecimento X
Estabelecimento fiscalizado X
Fiscalização do Corpo O Corpo de Bombeiros verificou a capacidade máxima de público
de Bombeiros
para 379 pessoas; houve solicitação de ART do responsável pelo
material de acabamento e de revestimento; Revisão da instalação
elétrica e da fiação elétrica externa; O local possui placa de público
incluindo itens de vistoria; Corrimão do mezanino irregular sem
guarda corpos; Sem sinalização emergencial de acordo com as novas
normas; Não possui olofote com bateria para iluminação
emergencial; Possui saída de emergência em tamanho correto ao da
planta e com barra anti-pânico; Local com má ventilação natural;
Sem placas fotoluminescentes; Possui somente extintor a base de pó
químico; Solicitação de regularizações e extintor ABC no mezanino
e ABC no térreo.
Fiscalização da
Fiscais da Prefeitura constataram irregularidades na construção, foi
Prefeitura de Maringá emitida notificação para regularização.
Medidas
Notificação para regularização
Administrativas
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Estabelecimento Y
Estabelecimento fiscalizado Y – Placa de capacidade de público irregular

Fiscalização do Corpo O Corpo de Bombeiros constatou que o local possui central GLP
de Bombeiros
Desativada; Revestimento em madeira deve ter especificação e
certificação de ART do responsável de acordo com a NPT 10 –
Materiais de acabamento e revestimento. Possui pintura com tinta
entumecente. Placa de Público para 510 pessoas (capacidade
máxima). Porta para saída de emergência no projeto 2,20 X 2,60 a
medida obtida pela equipe vistoriante foi de 2,10 X 2,45. Porta de
aceso dupla com saída única para evacuação medindo 5,45. Possui
placas fotoluminescentes. Mezanino com saída emergencial do
camarote com 90 cm. Necessidade de extintor pó + água ou ABC.
Palco de madeira, piso de cimento. Vistoria nos extintores com
prazo de validade correta devendo ser modificada altura para 1,60m.
Necessidade de Brigada de Incêndio público de 510 pessoas
(máximo). Interior do estabelecimento com 4 luzes emergenciais 3
refletores com teste do luxímetro apresentando luminosidade de 3.0
no palco.Solicitação de atualização do projeto devido ao longo
caminho para rota de fuga totalizando 20 m até a saída do local.
Fiscalização da
O estabelecimento encontra-se sem irregularidades.
Prefeitura de Maringá
Medidas
Notificação para regularização e TCAC
Administrativas
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8

8.1

ANEXOS

ANEXO A – ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO DA BOATE KISS

Expedido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS (fiscalização em 11 de fevereiro de
2011).
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8.2

ANEXO B - ALVARÁ

DE

PREVENÇÃO

E

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

DA

BOATE

KISS

Expedido pelo 4◦ Comando Regional de Bombeiros Seção de Prevenção de Incêndio.
Alvará com validade até 10 de agosto de 2012.

