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RESUMO 

As instituições brasileiras de ensino médio e superior se desenvolveram no decorrer do século 

vinte. As instalações em sua grande maioria foram construídas antes dos anos 70. Neste período 

a proteção contra incêndio ainda não era um tema de relevância e importância no Brasil quando 

se projetavam prédios e outras ocupações. A não existência de cultura prevencionista, bem 

como, de regulamentos ou exigências legais voltadas à segurança contra incêndio colocam as 

instituições de ensino expostas a grande risco. A moderna engenharia fornece ferramentas tais 

como as técnicas de análises de risco quantitativas, como uma forma de buscar possíveis riscos 

que podem ajudar a alta direção responsável que é responsável pelas ocupações, a escolher 

outros sistemas de proteção contra incêndios além dos previstos em legislação. Neste trabalho 

foi selecionada a metodologia quantitativa desenvolvida por Gretener em função de grande 

aceitação mundial. Durante o processo de trabalho na ocupação escolhida para ser aplicada a 

metodologia pode-se identificar um elevado número de fragilidades, que levou a ocupação a 

um indicador quando aplicado o método a ter classificação como risco Alto. Em seguida, 

realizaram-se novos estudos considerando a implementação de algumas medidas o que gerou 

um indicador aceitável segundo o método Gretener. Por fim, um Plano de Ação foi proposto 

para facilitar a gestão e registro das decisões tomadas pela alta direção.    

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Incêndio, Proteção contra incêndio, Análise de Risco de incêndio, 

Proteção contra Incêndio em escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The Brazilian institutions of higher and secondary education developed in the course of the 

twentieth century. The facilities in your vast majority were built before the years 70. In this 

period the fire protection was not yet a topic of relevance and importance in Brazil when it 

projected buildings and other occupations. The non-existence of preventive culture, as well as, 

of regulations or legal requirements related to fire safety put educational institutions exposed 

to great risk. The modern engineering provides tools such as the quantitative risk analysis 

techniques, as a way to seek possible risks that can help senior management responsible, that 

is responsible for the occupations, to choose other protection systems In addition to the fire laid 

down in legislation. This work was selected quantitative methodology developed by Gretener 

due to large worldwide acceptance. During the process of work in the chosen occupation to be 

applied the methodology could identify a number of weaknesses, which led to the occupation 

an indicator when applied the method to have classification as high risk. Then, further studies 

were conducted considering the implementation of some measures that generated an acceptable 

indicator Gretener method. Finally, an action plan had been proposed to facilitate the 

management and recording of decisions taken by senior management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como um país ou continente, o Brasil também passou de um país tipicamente rural para 

uma sociedade urbana, industrial e de serviços em um curto espaço de tempo. Esta mudança 

ocasionou um aumento dos riscos de incêndio entre tantos outros que são enfrentados por um 

crescimento urbano não planejado. Conforme Del Carlo (2008), o Brasil só teve o primeiro 

senso demográfico oficial em 1872. Naquela ocasião o país tinha uma população de oito 

milhões e quatrocentas mil pessoas em estado de liberdade plena e de um milhão e meio de 

escravos, de um total de nove milhões e novecentos mil habitantes. Neste senso, o Estado de 

São Paulo apresentava seiscentos e oitenta mil pessoas livres e cento e cinquenta e seis mil 

escravos e, nesta ocasião a cidade de São Paulo tinha apenas trinta mil habitantes, e era a 

décima cidade brasileira. Pode-se então notar que o Brasil era, sobretudo, um país voltado com 

população vivendo no campo. 

Entretanto, o Brasil em pouco mais de duzentos e trinta anos teve sua população dos 

antigos dez milhões crescendo para mais de duzentos milhões de habitantes, deste total com 

mais de cento e cinquenta milhões morando nas cidades em função dos novos negócios gerados 

pelo desenvolvimento industrial social e econômico. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Devido ao crescimento das cidades, bem como, a evolução do processo de 

industrialização, os riscos de incêndio aumentaram como identificados na Inglaterra 

considerada como o berço da industrialização. Na Inglaterra por ser pioneira, logo os casos 

graves de incêndio começaram a crescer muito.  Os engenheiros então procuraram desenvolver 

sistemas de prevenção e combate ao incêndio para se defenderem dos novos riscos. 

As características arquitetônicas, os materiais de construção e a própria qualidade da 

manutenção dos edifícios são determinantes para a segurança contra incêndio. A colocação de 

elementos decorativos, de baixo custo e ou facilmente combustíveis condicionam risco às 

disposições construtivas do edifício. Esta lacuna pode ser reparável por uma análise de risco 

quantitativa e por meio desta, novas medidas de segurança contra incêndio.  

Segundo Lopes (2008), as consequências de um incêndio costumam apresentar perdas 

relevantes, tanto de bens materiais como, por vezes, de pessoas. 
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A crescente verticalização de construções tem vindo aumentar o potencial deste número 

de vítimas em um único incêndio. 

O número de análises quantitativas de risco de incêndio é mais aplicado e desenvolvido 

para grandes complexos petroquímicos e equivalentes. Outros setores não fazem análise de 

risco quantitativa por questões diversas, tais como, custo e a falta de conhecimento da 

existência desta ferramenta. 

No Brasil, no período de 2004 até 2007 a estatística da média anual do número de 

incêndios em escolas foi de 143 em unidades de ensino médio e superior (INSTITUTO 

SPRINKLER BRASIL, 2015). 

A avaliação do investimento com gastos em sistemas de segurança de incêndio deve ser 

discutida. Particular atenção deve ser dirigida para avaliar a redução de risco que envolve um 

sistema de segurança de fogo, pois o valor investido na alteração de um projeto de edifício sem 

qualquer sistema de proteção de fogo específico é muito alto comparando com outro incluindo 

sistemas pode ser estimado pelo uso de análise de risco quantitativa, cujos resultados são 

expressos em termos de um valor presente líquido baixo ajustado ao risco (JOHANSSON; 

VAN HEES, 2012). 

Desta forma o presente estudo tem como objeto de análise o Bloco “E” (Prédio da 

Engenharia) do CEFET/RJ, considerado como um prédio de grande importância para a 

instituição. 

Algumas indicações têm destaque em procedimentos adotados por empresas com relação 

a investimentos em análises de risco e sistemas confiáveis de incêndio quando se discute o 

risco local com autoridades em jurisdição e as seguradoras (BRASKEM; DET NORSKE 

VERITAS, 2013), a saber: 

 i) Incêndios podem impedir o funcionamento da ocupação por muito tempo com custos 

elevados e atinge a imagem da instituição; 

 II) Incêndio coloca em risco além da ocupação, o risco de morte a pessoas ou danos a sua 

saúde, danos ao meio ambiente e riscos a comunidade vizinha; 

iii) O sistema de abastecimento público de água no sistema de hidrantes da cidade e do 

Estado do Rio de Janeiro não é confiável; 

iiii) A cidade não tem um número adequado de quarteis de Corpo de Bombeiros para um 

atendimento eficaz dentro de um tempo considerado internacionalmente como adequado.  

Este pensamento preventivo mostra-se importante no século XXI, porque se a nova 

cultura mundial, com a direção no sentido de garantir a segurança das ocupações, pessoas, para 

assegurar também a continuidade de produção. 
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A Circular 052/77 de 25/07/1977 do IRB (Instituto de Resseguros do Brasil) delineou 

um processo para classificar as cidades e municípios e as suas estruturas mínimas dos corpos 

de bombeiros, em função do número de habitantes das cidades / municípios. Define os recursos 

mínimos que as corporações devem dispor seja de equipamentos, treinamentos, vistorias, 

reservatórios e abastecimento de água, energia elétrica, serviço telefônico, localização dos 

postos de combate ao incêndio e outros (DE ARAUJO, 2013). 

A Circular 006/92 SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) de 09/06/1997 sendo 

este um órgão técnico do IRB apresenta as premissas mínimas, isto é os dados mínimos de 

projetos a serem seguidas para sistemas de proteção contra incêndio. O que há de muito bom 

nesta norma são os requisitos de pressão e vazão de água para combate com base em cálculos 

de engenharia. 

Ainda a instrução técnica do IRB, Publicação 49 de 03/09/1980 conhecida como TSIB - 

Tarifa do Seguro Incêndio no Brasil – na qual identifica e classifica todos os tipos de ocupações 

industriais, comerciais e outras e apontando um Grau de Risco para cada tipo ou parte de uma 

ocupação para fins de cobrança de premio de seguro incêndio. 

Estas portarias e circulares dividiam o local sob a análise em dois tipos de formas de 

proteção contra incêndio. 

Divide-se a proteção contra incêndio em duas partes uma denominada Interna e outra 

Externa. A proteção contra incêndio Externa é aquela promovida pelo Estado por sua força de 

Corpo de Bombeiros, a capacitação técnicas destes bombeiros, número de viaturas e 

equipamentos disponíveis nos quartéis, quantidade dos hidrantes urbanos assim como 

disponibilidade de água nestes hidrantes, das condições das vias de acesso e das comunicações 

entre os órgãos de emergência. 

A proteção contra incêndio Interna que é aquela própria das edificações formada por seus 

sistemas preventivos instalados, tais como extintores, hidrantes, sprinklers, sistemas de 

alarmes, iluminação de emergência e brigada interna, saídas de emergência e similares. 

Para haver uma boa proteção contra incêndio em uma edificação ou planta industrial, em 

um município, estado ou país é necessário haver legislação, boas normas técnicas, serviços 

bons de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, por parte dos responsáveis pelos 

equipamentos e instalações de proteção contra incêndio e, principalmente uma eficaz 

fiscalização. A exceção de algumas edificações e plantas de processo construídas após os anos 

1990 que já incorporavam o entendimento de proteção contra incêndio, mas, muitos municípios 

e estados brasileiros, ainda estão longe de praticar. As últimas consequências deste despreparo 
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pode ser medida pela tragédia que o incêndio acontecido na “Boate Kiss”, em Santa Maria/RS 

em 27/01/2013. 

Dos 5.570 municípios que possui o Brasil apenas 784, isto é 14%, possuem quartel de 

Corpo de Bombeiros Militar. Em muitos destes 784 municípios, atendidos pelo Corpo de 

Bombeiros Militar Estadual, o número de quartéis, de viaturas, materiais, equipamentos e de 

bombeiros nas viaturas de plantão destinadas ao atendimento às emergências, é muito inferior 

ao recomendado em protocolos internacionais, comparando-se ao que existe em algumas 

cidades dos Estados Unidos da América (DE ARAUJO, 2013). 

O Quadro 1 apresenta uma comparação entre o número de quartéis de corpo de 

bombeiros de cidades brasileiras e algumas cidades americanas. A cidade do Rio de Janeiro 

tem média de 30 postos e uma população estimada de 6.429.922 (Revista Exame, 2013), a 

cidade de Nova York tem um posto de bombeiros para cada 40.740 habitantes, enquanto que, 

a Cidade do Rio de Janeiro um posto para cada 221.170 habitantes, ou seja, a cidade do Rio de 

Janeiro tem quase seis vezes menos grupamentos de combate ao incêndio que a cidade de Nova 

York. 

 

Cidade População média da cidade N° de postos de Corpo de Bombeiros 

Nova York 11.000.000 (1996) 270 

Dallas 1.100.000 (1996) 104 

Rio de Janeiro 6.429.922 (2013) 30 

São Paulo 11.253.503 (2012) 42 

 

Quadro 1 - Quantidade de postos de bombeiros em algumas cidades do mundo e 

Município do Rio de Janeiro. Fonte: DE ARAUJO. Apresentação na IBAPE/SP 2013.  

 

Protocolos internacionais preconizam que o Corpo de Bombeiros deva chegar ao local 

da emergência entre 4 a 5 minutos após serem acionados. 
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1.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O campus CEFET/RJ ter média de 34.000m² de terreno conforme figura 1. O prédio 

escolhido para a aplicação da metodologia quantitativa deste estudo é o denominado Bloco “E” 

que tem térreo com 1155 m² e mais cinco pavimentos com total de 6.930 m². Considerado 

como o mais crítico com relação à prevenção de incêndio por reunir além de muitas salas de 

aula e também muitos departamentos importantes ao funcionamento da instituição, tais como 

Biblioteca, Departamentos Administrativos. Nestes ambientes estão em uso ou então sob a 

guarda material técnico e de pesquisas que, uma vez perdido deixaria o CEFET/RJ inoperante 

por muito tempo além da perda de vasto conteúdo acadêmico. 

 

Figura 1 - Planta geral do CEFET/RJ no Maracanã foto aérea e indicação do Bloco “E”. Fonte: 

Google Maps. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-22.9122314,-

43.2271095,712m/data=!3m1!1e3>. Acesso em: 10 mar. 2016. 

 

1.3 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Incêndio é uma das maiores tragédias pelo seu efeito destrutivo tanto em vidas humanas, 

quanto em perdas materiais e danos ao meio ambiente. 

As causas divulgadas apontam para uma responsabilidade de gestão humana. No Brasil 

não existe cultura prevencionista seja por uso de análises de risco quantitativas como 

ferramenta ou por sistema de combate público por não ter água em volume e pressão suficientes 

 

Bloco E Pátio interno 

https://www.google.com.br/maps/@-22.9122314,-43.2271095,712m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.br/maps/@-22.9122314,-43.2271095,712m/data=!3m1!1e3
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para controle da situação. Não há regulamentação eficaz a nível nacional e nem uma 

fiscalização efetiva pelas autoridades em jurisdição. 

Para um conhecimento real das condições de segurança contra incêndio há necessidade 

de criar-se consciência com divulgação, e melhor mecanismos, processos que permitam 

acompanhar e avaliar os riscos de incêndio gerando indicadores, que servirão de base ao plano 

de ação na gestão particular de cada parte do complexo educacional. Devem-se aproveitar os 

resultados das metodologias quantitativas para medir o “GAP” ou lacuna entre o que se tem 

em termos de mecanismos de segurança contra incêndio o que se deve ser implantado como a 

proposta de resolução para mudanças necessárias quando for o caso. 

Além da inspeção interna deve-se fazer uma análise que também é item de qualquer 

metodologia de análise de riscos sobre como está à confiabilidade dos recursos auxiliares 

externos da cidade. 

No caso do CEFET/RJ que está localizado no bairro do Maracanã que tem os seguintes 

quartéis / grupamentos de bombeiros próximos que podem oferecer ajuda externa a saber: 

Quartel Central localizado na Praça da República; Quartel da Tijuca localizado na Rua Antônio 

Basílio e Quartel de Vila Isabel localizado na Rua Oito de Dezembro. As Figuras 2, 3 e 

4mostram a localização bem como distancias médias entre quartel e CEFET/RJ. 

O Quartel Central é o mais bem equipado da cidade e apesar de o mais distante pode ser 

o de menor tempo gasto por seguir quase uma linha reta até o local de atendimento. 

 

Figura 2 – Distancia entre Quartel Central dos Bombeiros e o CEFET/RJ. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/maps/@-22.9106847,-43.207735,14.75z> acesso em: 21 fev. 

2017. Escala na figura 500m = 2,5 cm. 

O Quartel de Vila Isabel apresenta mais problemas devido a ruas com maior volume de 

trânsito ao redor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e estádio do maracanã para o 

atendimento ao local. 

Quartel Central. 

https://www.google.com.br/maps/@-22.9106847,-43.207735,14.75z
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Figura 3 – Distancia entre Quartel de Vila Isabel dos Bombeiros e o CEFET/RJ. 

Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-22.912412,-43.232149,15.75z>. 

Acesso em: 21 fev. 2017. Escala na figura 200m = 2,5 cm. 

O Quartel da Tijuca é o que apresenta mais problemas devido a maior distancia e 

atendimento ao local. 

 

Figura 4 – Distancia entre Quartel da Tijuca dos Bombeiros e o CEFET/RJ. 

Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-22.9200852,-43.2372564,15z>. 

Acesso em: 21 fev. 2017. Escala na figura 500m = 2,7 cm. 

Em função da localização do CEFET/RJ e de um evento acontecendo em horário 

matutino/vespertino o tempo médio de atendimento é maior que o recomendado por 

instituições internacionais, após ser acionado pelo pedido de socorro que é função do quase 

Quartel de 

Vila Isabel 

Quartel da 

Tijuca 

https://www.google.com.br/maps/@-22.912412,-43.232149,15.75z
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permanente trânsito congestionado nas ruas e avenidas por onde devem circular a ajuda 

externa. 

Há um problema físico e urbanístico nas ruas no entorno do CEFET/RJ que não permitem 

uma boa movimentação das viaturas de combate ao incêndio do Estado. 

Outro agravante para o CEFET/RJ é não ter grandes portões para facilitar o acesso das 

viaturas de auxílio externas do Corpo de Bombeiros. 

O Bloco “E” escolhido para ser estudo de caso é localizado na parte central no terreno 

da instituição. Neste caso o atendimento externo deverá ter também veículo com plataforma 

tipo elevatória. 

No quarteirão onde se localiza o CEFET/RJ não existem hidrantes urbanos ligados à rede 

pública de água a uma distancia inferior a 100m. 

O Bloco “E” tem cinco pavimentos e uma área total construída de 6.930 m² e um 

pavimento térreo totalmente aberto com 1.155 m² (já incluso no valor total de área construída). 

Possui em cada pavimento um ponto de hidrante de saída simples, alimentado por uma 

tubulação de 3” (80 mm), com um armário tipo abrigo com 30 m de mangueiras de diâmetro 

1½” (38 mm) e um esguicho tipo jato sólido de mesmo diâmetro. Posicionados na parte central 

de cada pavimento junto à escada principal. Uma reserva de água de incêndio localizada na 

cobertura com 8.000 litros de água como Reserva Técnica de Incêndio que funciona somente 

por ação da gravidade. (Prefeitura do CEFET/RJ, 2015). 

Estruturalmente o Bloco “E” tem no lado oeste um esquema estrutural conhecido como 

“Brise soleil” que são estruturas que se movem com certa dificuldade e são posicionadas em 

ângulo. Estas estruturas dificultam em muito o fluxo de água num combate ao incêndio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Bloco “E” mostrando os “Brise soleil”. 

Fonte: Foto tirada pelo autor em outubro 2015. 

Existe uma escada externa de fuga e evasão de emergência que liga todos os pavimentos 

até o térreo. O acesso à escada é protegido por portas tipo corta fogo tipo P-60, ou seja, 

resistência a 60 minutos de exposição à chama, conforme as Figuras 5 e 9. 

 

“Brise soleil” 

Prédio da Petrobrás 
Escada de Emergência 
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O Bloco “E” tem ligações físicas com outras construções em ambos os lados de onde por 

comunicação de risco pode também ser atingido por um incêndio, que porventura, tenha origem 

em outro local.  

 

Figura 6 - Bloco “E” mostrando a proximidade com outras construções. 

Fonte: Foto tirada pelo autor em outubro 2015. 

Neste Bloco “E” tem em seu lado leste fronteira com um pátio interno com muita 

arborização sendo um perigo pela proximidade e, sem que se tenha proteção física no prédio 

em relação a isolar o risco por distancia. Caso um incêndio numa destas árvores (por queda de 

raio, por exemplo) pode atingir o prédio. 

 

Bloco “D” 
Bloco “E” 
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Figura 7 - Bloco “E” mostrando a proximidade das árvores com prédio. 

Fonte: Foto tirada pelo mestrando em outubro 2015. 

Ainda com relação à fachada leste do Bloco “E” identifica-se outro problema (Figura 9), 

pela inexistência de barreira física contra o comportamento do incêndio. Por exemplo, na 

Figura 8 pode-se perceber que as chamas fazem um movimento ascendente (função do ar 

aquecido) e em curva para as janelas dos andares superiores. Deste modo as chamas sobem 

adentrando aos andares superiores. 

                              

 

         Figura 8 - Comportamento de chamas de forma ascendente. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+incendio+em+edificios+altos&espv=2&biw

=1366&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwih6tuGrqTSAhXF

H5AKHQSBA7MQsAQIJQ#imgdii=vwpYGB8qn-tm0M:&imgrc=DhVs44tuRIGsGM> 

Acesso em: 21 fev.2016. 

As portas tipo corta fogo que ficam nas saídas de emergência da cada pavimento do Bloco 

“E” têm a função de bloquear o fogo e fumaça. Para tal devem estar livres e fechadas 

permanentemente. Por um dispositivo construtivo de dobradiças especiais que provocam um 

desequilíbrio ou por ação de uma mola as mantêm fechadas, contudo estas portas corta fogo se 

encontram sem manutenção comprometendo em muito sua função básica para segurança das 

pessoas em evasão. 
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Figura 9 - Bloco “E” mostrando a porta aberta e falta de manutenção. Fonte: Foto tirada 

pelo autor em outubro 2015. 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

O presente estudo visa avaliar e especificar o risco de incêndio de um prédio importante 

do CEFET/RJ e propor um Plano de Emergência para auxiliar a alta direção do CEFET/RJ na 

escolha de sistemas contra incêndio que possam deixar a instituição com maior segurança com 

relação ao risco de incêndio, independente das exigências legais. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Pesquisar e selecionar um método de análise de risco de incêndio aceito 

internacionalmente e adequado para a avaliação do risco de incêndio de uma 

organização como o CEFET/RJ. 

b) Desenvolver a metodologia quantitativa com a técnica selecionada. 

c) Comparar dados obtidos da metodologia com dados internacionais usados pela mesma 

técnica para identificar o nível de risco. 
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d) Refazer o estudo da análise de riscos com acréscimos de um ou mais sistemas de 

prevenção e combate ao incêndio para o risco possa ser considerado como gerenciável. 

Refazer a comparação da linha de corte de tolerável e não aceitável. 

e) Deixar estrutura e metodologia a disposição para a gestão do CEFET/RJ ou de outras 

unidades para poder aplicar a qualquer momento em um novo projeto ou de reforma 

para melhoria significativa de proteção contra incêndio. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

 Quando o objetivo é a segurança de ativos e vidas humanas e proteção de material de 

pesquisa científica, a gestão da proteção contra incêndio tem altíssima prioridade, porque dos 

eventos naturais ou eventos acidentais o incêndio é aquele que produz maior dano. Portanto, o 

descumprimento de requisitos legais, a falta de visão de acreditar em estatísticas de eventos de 

incêndio ou o não uso análises de risco de incêndio como ferramenta auxiliar pode 

comprometer todo aquilo que uma unidade escolar se propõe. 

De acordo com o direito brasileiro em caso de sinistro, o relatório investigativo legal 

pode levar os gestores a estarem implicados em responsabilidade solidária com relação à 

preservação de bens públicos, pessoas e ao meio ambiente. 

Neste contexto, pode ser identificada a perda do gerenciamento e do controle de risco de 

incêndio. O uso de análise de risco pode indicar modificações dos procedimentos existentes ou 

seleção de tecnologia de produção apropriada para minimizar o risco. A análise de risco é uma 

subdisciplina destinada a auxiliar a gestão de unidades industriais ou não, de interpretar e poder 

formular as medidas necessárias para que o risco seja reduzido a um nível aceitável 

(MARCHANT; HENESY, 1980). 

Risco ou ameaça Probabilidade consequente 

se o risco se manifestar 

Nível de controle 

gerencial 

Dano físico ou perda de 

propriedade. 

Ferimentos / mortes. 

No mínimo parcialmente 

gerenciável  
Responsabilidade futura. Processos civis de 

funcionários ou do público. 
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Interrupção dos negócios. Perdas do escopo da escola, 

danos físicos ou outras 

perdas. 

Gerenciamento Gerenciamento e controles 

administrativos fracos, 

seleção de pessoal não 

adequada. 

Diretamente controlável 

por gerenciamento. 

Social Mudança nos hábitos, perda 

do número de alunos 

matriculados. Não diretamente 

controlado gerencialmente 

e, pode haver efeitos 

negativos. 

Político Legislação governamental. 

Ambiente físico Depreciação dos recursos 

estruturais 

Quadro 2 - Classificação de riscos ou ameaças. Fonte: MARCHANT; HENESY. (1980). 

 

No Brasil, os códigos de segurança de fogo são baseados em uma abordagem prescritiva, 

no entanto, um número considerável de acidentes de fogo tem mostrado que estes códigos 

podem não ter vindo a fornecer a segurança de fogo como eles deveriam ter. 

Na verdade, hoje em dia alguns países, como Reino Unido, Suécia, Austrália, Nova 

Zelândia, EUA (Estados Unidos da América), Canadá e Japão, já começaram a alterar os 

códigos de segurança de fogo de uma abordagem prescritiva para uma baseada em 

desempenho. 

Os códigos baseados em desempenho tentam fornecer uma orientação mais clara do que 

os códigos prescritivos, levando em consideração a real complexidade crescente dos projetos 

arquitetônicos, que apresenta mais riscos de incêndio. 

No entanto, no contexto brasileiro, muitas dificuldades são encontradas para a 

implementação e o desenvolvimento de tais tipos de normas de segurança contra incêndios. 

Algumas destas dificuldades que poderiam ser mencionadas são: a percepção sobre os riscos 

de incêndio e as leis. Ambos são considerados obstáculos cruciais para o desenvolvimento e a 

implementação dos códigos baseados no desempenho. 

Na realidade, estas duas questões podem ser associados com o que aqui foi chamado 

como "cultura da segurança contra incêndio". Portanto, o objetivo deste trabalho é fazer uma 

análise dos códigos de segurança de incêndio para edifícios no Brasil. Por isso, a discussão 
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sobre qual deve ser a prática mais adequada para segurança contra incêndios no Brasil é 

promovida neste artigo. (TAVARES, 2009). 

Embora tenha melhorado os sistemas de gestão de segurança contra incêndio no Brasil, 

muitas falhas ainda são apresentadas, e que frequentemente são apontadas como causa de 

grandes tragédias em perda de vidas humanas. É por esta razão que insistir em desenvolver um 

novo conceito de cultura de prevenção de incêndios merece receber ter grande atenção, para 

que os sistemas de gestão e os de combate ao incêndio possam funcionar melhor em estruturas 

organizacionais com maturidade da cultura de segurança contra incêndio. 

Constata-se então, que a nossa legislação está fortemente fundamentada em desastres 

ocorridos em um passado recente, ou seja, totalmente reativa, não preventiva ou ainda preditiva 

como deveria de ser. A legislação de proteção contra incêndio no Brasil apresenta-se de uma 

forma diferenciada dos outros países, isto é cada estado tem a sua própria forma de legislar, 

enquanto que, nos países bem desenvolvidos têm-se uma única norma que abrange todo o 

território. No exterior a norma tem revisões periódicas acontecendo sinistros grandes ou não.  

Nestes últimos anos, e notadamente a partir da década de 70, tem-se consolidado um 

largo campo de estudo sério dos riscos de incêndio, como dos riscos ambientais. A importância 

dedicada a este tema tem referencia aos elevados custos materiais e humanos associados a 

catástrofes de origens naturais ou tecnológicas, e também com a crescente necessidade 

enfrentadas por decisões técnicas, políticas e pela opinião pública de determinarem qual o nível 

de risco aceitável para uma determinada tecnologia ou para uma determinada população. 

(LOPES, 2008). 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Neste estudo está estruturado para cinco capítulos estabelecidos e desenvolvidos da 

seguinte forma:  

No capítulo 1 são apresentados os elementos relacionados à Contextualização, 

Delimitação do Estudo, Situação Problema, Objetivos, Justificativa e Relevância do Tema e 

finalizando com a Estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 dedica-se em descrever toda a fundamentação teórica para dar sustentação 

para o desenvolvimento no presente estudo. A revisão da literatura tem como base pesquisar 

dentro da literatura disponível para dar suporte ao tema deste trabalho. 
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O capítulo 3 está voltado a apresentar algumas metodologias de análise e cálculo dos 

riscos de incêndio em uma edificação. Após definição da metodologia a ser aplicada na 

avaliação matemática do risco de incêndio do BLOCO “E” aplicar o método e fazer uma 

comparação dos parâmetros julgados aceitáveis com o valor encontrado. 

O capítulo 4 dedica-se diretamente ao histórico do CEFET/RJ. 

O capítulo 5 apresenta o tratamento estatístico dos dados coletados pela pesquisa de 

campo. Conclusões e sugestões para o desenvolvimento de pesquisas e melhoria da cultura 

prevencionista e a apresentação um Plano de Ação. 

No final, encontram-se os aspectos pós-textuais: referências bibliográficas, glossário e 

apêndices. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta parte a busca e apresentação de materiais constantes de dissertações ̸ artigos que 

suportam tecnicamente o objetivo deste trabalho. Foi utilizado a base disponível pelo 

Periódicos Capes selecionando material com base nas palavras chaves.    

 

2.1 PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste trabalho procurou-se fontes conceituais em banco de dados e uma busca 

atualizada com estas palavras-chaves. À medida que as palavras foram inseridas observou-se a 

quantidade de publicações, referentes ao conjunto das palavras, primeiramente usou-se a 

palavra “Fire” depois em conjunto com a palavra “Protection”, a seguir a palavra “incêndio”, 

e assim sucessivamente com as quatro palavras-chaves. Demonstra também a necessidade de 

uma revisão sistemática na literatura. 

Importante ressaltar que por meio dos Periódicos da CAPES e de Instituições 

internacionais e nacionais específicas para proteção contra incêndio e arquivos de várias 

universidades com seu banco de dados, artigos e publicações formam a base deste produto. 

Base de dados Palavras chaves. 

 

Número de publicações em cada adição de 

palavra-chave. 

CAPES 

Utilizando todos os 

anos. 

Fire. 1.393.000 

Fire protection. 195.472 

Incêndio 11.191 

Fire protection 

School. 
61.193 

Quadro 3 – Base de periódicos pesquisados para este estudo. Fonte: Elaborada pelo 

autor. 

Deste total, o número de artigos avaliados foi de 874 “descrições” resultando em um 

total 71 trabalhos úteis nesta pesquisa. 

Notar que há um número elevado de artigos com a palavra Fire, portanto, foi feito um 

filtro simples e verifica-se que há número de 317.000 artigos envolvendo, por exemplo, 

incêndios florestais, comportamento de vigas de concreto ou aço em caso de fogo. 

No caso da palavra Fire Protection há um número de 68.400 artigos envolvendo 

estruturas de concreto, aço, madeira e em florestas. 
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2.1.1 Aparato Legal Necessário ao Objeto da Pesquisa 

Primeiramente, a lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977, estabelece a redação dos 

artigos 154 a 201 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) relativas à segurança e medicina 

do trabalho. 

Conforme, o art. 200 da Consolidação das Leis do Trabalho cabe ao MTE (Ministério 

do Trabalho e do Emprego) estabelecer as disposições complementares às normas relativas à 

segurança e medicina do trabalho. 

Desta forma, em 08 de junho de 1978, o MTE aprovou a Portaria nº 3.214, que 

regulamentou as Nos (Normas Regulamentadoras) pertinentes a Segurança e Medicina do 

Trabalho. Dentro das Normas Regulamentadoras a NR-23 trata do assunto incêndio. 

Conforme Trindade (2009) a prevenção contra os riscos de incêndio e as medidas de 

atuação no caso de deflagração de um incêndio constituiu desde sempre um alvo de 

preocupação e discussão a nível mundial, pelo que houve necessidade de criar normas e 

documentos técnicos que apresentassem soluções práticas e exigências construtivas. 

Estas têm como objetivos reduzir a probabilidade de ocorrência e propagação de um 

incêndio, circunscrevendo e minimizando os seus efeitos, garantir uma evacuação segura e o 

salvamento dos ocupantes, facilitar a atuação e o combate eficaz dos corpos de bombeiros e 

proteger bens do patrimônio. 

É evidente que um incêndio se propaga mais depressa se não houver meios de detecção 

e equipamentos de extinção prontos a serem utilizados nos primeiros instantes, assim como 

meios de socorro especializados que se desloquem ao local. O comportamento das pessoas em 

face de uma situação destas também é preponderante para o combate do fogo e para a própria 

segurança (TRINDADE, 2009). 

Os requisitos funcionais a serem atendidos por um edifício seguro estão ligados à 

sequência de etapas de um incêndio, as quais se desenvolvem no seguinte fluxo: Início do 

incêndio; 

a) Crescimento do incêndio no local de origem, combate; 

b) Propagação para outros ambientes; 

c) Evacuação do edifício; 

d) Propagação para outros edifícios; 

e) Ruína parcial e/ou total do edifício. 

Estabelecida à sequência de etapas de um incêndio, pode-se considerar que os requisitos 

funcionais atendidos pelos edifícios consistem em: 

a) Dificultar a ocorrência do princípio de incêndio. 
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b) Ocorrido o princípio de incêndio, dificultar a ocorrência da inflamação 

generalizada do ambiente. 

c) Possibilitar a extinção do incêndio no ambiente de origem, antes que a 

inflamação generalizada ocorra. 

d) Instalada a inflamação generalizada no ambiente de origem do incêndio, 

dificultar a propagação para outros ambientes. 

e) Permitir a fuga dos usuários do edifício. 

f) Dificultar a propagação do incêndio para edifícios adjacentes. 

g) Manter o edifício íntegro, sem danos, sem ruína parcial e/ou total. 

Permitir operações de natureza de combate ao fogo e de resgate/salvamento de vítimas 

(MITIDIERI, 2008). 

Ainda de acordo com Marcelo Luiz Mitidieri (2008) o controle das características de 

reação ao fogo dos materiais incorporados aos elementos construtivos, no processo produtivo 

do edifício, está associado à limitação do crescimento do incêndio, à limitação da propagação 

do incêndio, à evacuação segura do edifício e à precaução contra a propagação do incêndio 

entre edifícios (vide os destaques apresentados no Quadro 2). 

    Elemento 

Principais medidas contra incêndio 

Relativas ao processo produtivo da 

edificação 

Relativas ao uso da edificação 

Precaução 

contra o início 

do incêndio. 

- Correto dimensionamento e 

execução de instalações de 

serviço. 

- Distanciamento seguro entre 

fontes de calor e materiais 

combustíveis. 

- Provisão de sinalização de 

emergência. 

- Correto dimensionamento e 

execução de instalações do 

processo. 

- Correta estocagem e manipulação 

de líquidos inflamáveis e 

combustíveis e de outros produtos 

perigosos. 

- Manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos e instalações que 

podem provocar o início do 

incêndio. 

- Conscientização do usuário para a 

prevenção do incêndio. 
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    Elemento 

Principais medidas contra incêndio 

Relativas ao processo produtivo da 

edificação 

Relativas ao uso da edificação 

 

 

 

Limitação do 

crescimento 

do 

incêndio. 

 

 

 

 

- Controle da quantidade de 

materiais combustíveis 

incorporados aos elementos 

construtivos. 

- Controle das características de 

reação ao fogo dos materiais 

incorporados aos elementos 

construtivos. 

- Controle da quantidade de 

materiais combustíveis 

incorporados aos elementos 

construtivos. 

Extinção 

inicial do 

incêndio 

- Provisão de equipamentos 

portáteis. 

- Provisão de sistema de hidrantes 

e mangotinhos. 

- Provisão de sistema de chuveiros 

automáticos. 

- Provisão de sistema de detecção 

e alarme. 

- Provisão de sinalização de 

emergência. 

- Manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos de proteção 

destinados à extinção inicial do 

incêndio. 

- Elaboração de planos para a 

extinção inicial do incêndio 

- Treinamento dos usuários para 

efetuar o combate inicial do 

incêndio. 

- Formação e treinamento de 

brigadas de incêndio. 

Limitação da 

propagação do 

incêndio. 

- Compartimentação horizontal. 

- Compartimentação vertical. 

- Controle da quantidade de 

materiais combustíveis 

incorporados aos Elementos 

construtivos. 

- Controle das características de 

reação ao fogo dos materiais 

incorporados aos elementos 

construtivos. 

 

 

 

- Manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos destinados a 

compor a compartimentação 

horizontal e vertical. 

- Controle da disposição de 

materiais combustíveis nas 

proximidades das fachadas. 
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    Elemento 

Principais medidas contra incêndio 

Relativas ao processo produtivo da 

edificação 

Relativas ao uso da edificação 

Evacuação 

segura do 

edifício. 

- Provisão de sistema de detecção 

e alarme. 

- Provisão de sistema de 

comunicação de emergência. 

- Provisão de rotas de fuga seguras. 

- Provisão do sistema de 

iluminação de emergência. 

- Provisão do sistema do controle 

do movimento da fumaça. 

- Controle das características de 

reação ao fogo dos materiais 

incorporados aos elementos 

construtivos. 

- Manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos destinados a 

garantir a evacuação segura. 

- Elaboração de planos de abandono 

do edifício 

- Treinamento dos usuários para a 

evacuação de emergência. 

- Formação e treinamento de 

brigadas de evacuação de 

emergência. 

Precaução 

contra a 

Propagação do 

incêndio entre 

edifícios. 

- Distanciamento seguro entre 

edifícios. 

- Resistência ao fogo da envoltória 

dos edifícios. 

- Controle das características de 

reação ao fogo dos materiais 

incorporados aos elementos 

construtivos (na envoltória do 

edifício). 

- Controle da disposição de 

materiais combustíveis nas 

proximidades das fachadas. 

Precaução 

contra o 

colapso 

estrutural. 

- Resistência ao fogo dos 

elementos estruturais. 

- Resistência ao fogo da envoltória 

do edifício. 

----------- 

Rapidez, 

eficiência e 

segurança das 

operações de 

combate e 

resgate. 

- Controle da quantidade de 

materiais combustíveis 

incorporados aos elementos 

construtivos. 

- Controle das características de 

reação ao fogo dos materiais 

incorporados aos elementos 

construtivos. 

- Controle da quantidade de 

materiais combustíveis 

incorporados aos elementos 

construtivos 

Quadro 4 – Principais medidas contra incêndios. Fonte: BERTO (1991).  
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2.1.2 Revisão Bibliográfica 

Um projeto concebido para determinada nova edificação deve ter um projeto relativo à 

segurança contra incêndio e, que deve fazer parte do orçamento total destinado ao que está 

proposto (VASCONCELOS, 2008). 

Assim conforme José Gaspar G. Vasconcelos (2008), o mesmo não acontece com os 

edifícios existentes. Para estes, afigura-se a difícil implementação de condições de segurança, 

face ao investimento necessário e a exiguidade dos recursos financeiros, cada vez mais 

escassos. Torna-se, portanto, essencial que a tomada de decisão nesta matéria seja aquela que 

responda de forma mais eficaz ao problema, sob pena do assunto ser protelado sucessivamente 

aumentando os riscos para os ocupantes, para o imóvel, continuidade da atividade, entre outros. 

Os engenheiros de incêndio espalhados pelo mundo e por meio de suas experiências, 

simpósios, estudos em laboratórios procuram testar diversos materiais utilizados nas 

edificações, com intuito de observar aqueles que possuem melhor desempenho, para evitar 

atingir sua ignição ou ter propriedades de queima muito lenta de modo a dar tempo para evasão 

e a chegada de recursos externos. 

A segurança ao incêndio nos edifícios passa (para além das medidas de natureza passiva 

e ativa, definir e implementar nas fases de concepção e construção) por uma correta exploração 

e gestão das instalações. Muitas vezes, as preocupações terminam após a vistoria das entidades 

competentes e a atribuição da licença de utilização. Os equipamentos e sistemas de segurança 

contra incêndio acabam por ficar sem manutenção, ao abandono, deixando de funcionar. Por 

outro lado, os usuários, sem formação adequada, não sabem como atuar em caso de 

necessidade (ALMEIDA, 2008). 

A experiência de países com tecnologia de proteção contra incêndio mais atualizada 

chegou a seguinte conclusão, de que se deve ter uma regulamentação específica para 

edificações de reunião de publico tais como, ocupações escolares, edificações hospitalares e 

também as administrativas, em função da grande quantidade de pessoas que habitam, estudam, 

transitam, ou em fase de restabelecimento de saúde. 

Conforme Del Carlo (2008) a pesquisa nestes países apresentou outro risco, que é 

contratar um projeto procurando uma boa filosofia de segurança contra incêndio e, que uma 

vez instalado, estes sistemas ficam sem um programa interno de manutenção, inspeções 

periódicas e testes para garantir a eficácia quando assim for chamado a atuar. 

Portanto, a moderna visão gerencial para proteção contra incêndio será aquela que busca 

o uso de ferramentas de auxiliares ainda na fase do projeto, assegura os controles dos materiais 

adequados e homologados para garantir a construção mais segura. A implementação de 
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procedimentos de segurança por meio de planos de emergência, treinamentos para uma 

operação onde os riscos identificados sejam minimizados, também devem ser desenvolvidos. 

Os novos projetos são aprovados, sem uso de uma análise de risco quantitativa como uma 

avaliação prévia, ou seja, projetos só com base em normas legais no estado. Após a entrega da 

instalação, não são realizadas inspeções regulares pelos gestores, para riscos principalmente de 

locais de reunião de público como revela noticiário de tragédias em locais de reunião de grande 

número de pessoas. 

As seguradoras preocupadas com desembolso de altas somas de dinheiro em caso de 

sinistro solicitam com maior frequência, que seus segurados apresentem análises de risco de 

Incêndio utilizando um método quantitativo. Entretanto, aqui no país o Corpo de Bombeiros 

do Estado de São Paulo exige análise risco utilizando técnicas simples para ocupações de 

menor risco ou mais abrangentes para riscos de processo químico ou petroquímico. Algumas 

técnicas são as seguintes; Análise de Risco de Processo (Hazop); Análise Preliminar de Risco 

(APR); Árvore de falhas; Lista de Verificação ou Diagrama Lógico de falhas. 

Estas análises para riscos de processo mencionados acima necessitam de pessoal 

especializado e, também utilizar uma Matriz de Tolerabilidade, ou seja, uma matriz que 

informa se o risco e Alto, Moderado ou Baixo, logo é um sistema Qualitativo. 

Em segurança contra incêndios, as avaliações de múltiplos atributos são processos 

decisórios de modelagem, e de pontuação dos fatores de risco com relação à exposição ao fogo. 

São usados para produzir uma estimativa rápida, de simples comparação dos níveis de riscos 

de incêndio aceitáveis. Aqueles fatores selecionados representam os atributos positivos e 

negativos e, as características de segurança com vários graus de precisão de medida no processo 

decisório, que relacionam estes atributos para obter-se uma avaliação rápida mais robusta de 

segurança contra incêndios. (WATTS, JR) [1997]. 

Como alternativa viável para as regras prescritivas, particularmente para grandes 

edifícios e complexos, são construídos com base em códigos de segurança contra incêndio e 

métodos de projeto de construção são desenvolvidos e aplicados em países onde o uso de 

método de analise de risco quantitativo já é comum. Estas regras, códigos e métodos baseiam-

se principalmente na avaliação quantitativa de risco de incêndio, que é suportado pela base de 

dados experimentais, estudos de caso, modelos determinísticos (científicos) e prática 

profissional da engenharia. 

Dados estatísticos fornecidos pelos relatórios de incêndios reais raramente são 

analisados, e os resultados (provas), produzidos por este tipo de análise raramente são incluídos 

na avaliação dos riscos. Métodos quantitativos de avaliação de risco discutidos neste trabalho, 
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por outro lado, explicitamente levam em consideração dados estatísticos sobre os incêndios 

reais, além dos dados experimentais, têm em conta as incertezas que regem a ocorrência de um 

incêndio, propagação, danos causados por um incêndio, confiabilidade de sistemas de proteção 

contra incêndio proteções passivas e ativas e a evasão dos ocupantes de edifícios. 

(RAMACHANDRAN; CHARTERS, 2011). 

Conforme GILL (2006, p. 21-22) diz com relação aos grandes incêndios, que se deve 

unificar a linguagem entre o que entender e o que está apresentado ao leitor que cabe 

compreender que a Segurança Contra Incêndio deve ser dividida entre os seguintes grupos de 

Medidas de Proteção Contra Incêndio (MPCI): 

• Prevenção de incêndio. 

• Proteção contra incêndio. 

• Combate a incêndio. 

• Meios de escape. 

• Gerenciamento. 

As definições a seguir explicam cada item levantado por Gill (2006): 

a) Prevenção de Incêndio - Abrange principalmente projeto da ocupação, 

vazamentos de substâncias inflamáveis, atos e ações não propositais que possam 

de uma forma básica evitar que o Tetraedro do Fogo possa ser formado a 

qualquer momento. 

b) Proteção contra incêndio - São medidas que nascem no projeto arquitetônico, 

tais como, paredes e portas tipo corta fogo, sacadas externas para evitar a 

propagação do fogo para andares superiores, sistemas de iluminação de 

emergência, sistema que facilite a extração dos gases tóxicos de combustão 

incompleta, áreas de escape como escadas externas para fuga, estudo de 

posicionamento e manipulação de líquidos inflamáveis ou combustíveis, assim, 

mantendo a estabilidade estrutural. Projetos de instalações de combate como 

chuveiros automáticos. Um Plano de Emergência composto de atos e ações 

mapeadas, ações escritas, divulgadas e treinadas, que tem por única finalidade 

evitar que um sinistro uma vez acontecido não se propague, ou seja, controlado 

no menor espaço de tempo possível, desta forma evitando danos ao patrimônio 

e, também evitar fatalidades ou lesões graves. 

c) Combate a incêndio – Neste caso envolve o que pode ser utilizado no combate 

real ao incêndio. São várias ações que são mapeadas e com pessoal treinado e 

habilitado em uso de extintores portáteis, rede de hidrantes, sistema sprinkler. 
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Além destes, sistema de auxílio externo de socorro que pode ser o Corpo de 

Bombeiros da cidade e, hidrantes urbanos ou uso de um Plano de Auxílio Mutuo 

(PAM) entre empresas da região circunvizinha. 

d) Meios de escape – Medidas conhecidas como antecâmara e escadas de 

emergência pressurizadas, para evitar entrada de fumaça tóxica, ou escadas 

externas para fuga. Ter rotas de fuga mapeadas, sinalizadas e com pessoal 

treinado para uso em evasão. Estas medidas têm muito impacto na probabilidade 

ou não de haver vítimas principalmente em locais de reunião de público como é 

o caso de CEFET/RJ. 

e) Gerenciamento – Aqui a gestão se faz presente com ações de inspeções 

regulares das medidas de proteção, de combate e, meios de escape por 

metodologia disciplinada. Treinamento de novos afetados e reciclagem de todos 

envolvidos pelo risco de incêndio. Treinamentos práticos no uso dos meios de 

combate e de exercícios de evasão com emissão de relatório específico.  

Inspirado no Programa “America Burning” dos Estados Unidos da América, o projeto 

“Brasil Sem Chamas” começou a revelar a dimensão do problema relacionado a incêndio no 

País. Segundo dados apurados pelo estudo ainda em 2004, foram registrados 137.779 incêndios 

no Brasil. Deste total, apenas 32.909, ou seja, 24% dos incêndios tiveram suas causas 

registradas. Ao analisar os tipos de sinistros, foi constatada uma alta incidência de incêndios 

em edificações, com cerca de 40 mil. Em países como os EUA e o Japão, a incidência de 

incêndios em edificações também é alta (TOMINA, 2013). 

Ainda segundo Tomina (2013), entre outros dados, o projeto mostrou que não existem 

informações técnicas a respeito das quantidades de incêndios, das causas de perdas humanas e 

materiais de construção. Também foi apontada a falta de políticas adequadas e integradas, que 

levem ao estímulo de novas tecnologias nacionais. A falta de capacidade técnica dos vários 

segmentos na gestão do problema dos incêndios levando em conta conceitos e ferramentas, que 

incorporam novas exigências de qualidade, da competitividade e dos custos.  

A formação de lideres com compromisso é um fator crítico de sucesso da organização 

e da gestão da segurança, pelo que afetará todos os funcionários e colaboradores da instituição 

estudantil. Todo o pessoal envolvido deve ter conhecimento dos riscos de incêndio, entender 

as medidas preventivas e os procedimentos de intervenção em caso de incêndio ou de outra 

emergência. 

Segundo Alves (2014) as ações de formação previstas são dos seguintes tipos: 
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a) Sensibilização para a segurança geral (toda a comunidade escolar); 

b) Formação particular para os funcionários que, na sua atividade profissional 

normal, lidam com situações de maior risco de incêndio; 

c) Formação a todos os elementos que pertencem ao Serviço de Segurança e, em 

especial, aos que possuem atribuições específicas de intervenção em caso de 

emergência. 

 Sobre este ponto, conforme Smith (2009) a norma inglesa BB100 (Building Bulleting 

100) identifica a importância de sistemas de sprinklers automáticos, especialmente no seu papel 

na proteção contra os efeitos do incêndio, mas não exige que eles devam ser instalados. A 

decisão quanto à possibilidade de instalar um sistema de sprinklers em uma nova escola ou em 

reformas dependerá de fatores, incluindo: 

a) Probabilidade de diferentes cenários de incêndio; 

b) Consequências dos cenários de fogo; 

c) Localização dos edifícios e sua acessibilidade; 

d) Vulnerabilidade aos intrusos através do perímetro do local; 

e) Se há público com acesso ao site; 

f) Vulnerabilidade da construção ao fogo envolvimento; 

g) Recursos do sistema de segurança; 

h) Se os resíduos de instalações de armazenamento e eliminação são bem longe 

dos edifícios para evitar um perigo externo, entrando em contato com o edifício; 

i) Se há histórico de vandalismo e fogo posto (somente escolas existentes); 

j) Quanto tempo demora a propagação do fogo e o serviço de resgate para chegar 

os edifícios e combater o fogo; 

k) E disponibilidade de água. 

 

Ainda de acordo com a lei brasileira, a autoridade maior do local, prefeito ou síndico é 

responsável pelo edifício ou ocupação é o responsável civil e criminalmente por qualquer dano 

que um ocupante do local possa sofrer em caso também de incêndio. Este deve reconhecer que 

a segurança contra incêndio deve ser abordada também dentro das melhores práticas de gestão 

moderna que foca no risco do negócio. Isto é pertinente para as ocupações de riscos especiais 

que, por causa de seu tamanho, do seu uso, sua complexidade ou localização, podem necessitar 

de cuidados especiais além das normas específicas. A abordagem alternativa é uma técnica 

baseada em desempenho, segundo a qual suas exigências são relevantes, que precisam ser 

identificadas e calculadas por meio de uma avaliação da segurança contra incêndio. 
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Segundo Del Carlo (2008), o cálculo do risco de incêndio e de suas proporções é uma 

tarefa complexa que envolve o conhecimento de todas as variáveis que influem na ignição tais 

como, no comportamento dos materiais quanto à taxa de queima, na quantidade de calor 

liberada, nos componentes químicos envolvidos, na geração de fumaça tóxica, na estimativa 

da temperatura do fogo em compartimentos fechados, nos modelos computacionais por zona 

do incêndio em compartimentos, no uso de modelos de campo para simulação do fogo em 

compartimentos, da geração de calor e fumaça pelas aberturas, geração de fogo e 

movimentação de fumaça no local, no calculo da intensidade de fogo em grandes depósitos de 

hidrocarbonetos, na resposta comportamental humana frente à fumaça e ao fogo, no 

deslocamento de pessoas em caso de emergência, nos modelos estocásticos de evolução do 

fogo e, na proteção contra explosões. 

Segundo Del Carlo (2008), deve-se entender que o risco assumido pela engenharia de 

segurança contra incêndio é um valor também assumido pela sociedade e pelos proprietários 

dos imóveis ou empreendimentos, portanto, o valor do risco varia entre grupos sociais e de 

indivíduo para individuo. 

No estudo de segurança contra incêndio, torna-se iminente a necessidade de fusão das 

medidas normativas com o processo de concepção do projeto arquitetônico, de maneira a 

potencializar o fator segurança nas edificações no que tange a proteção estrutural e de bens, 

assim como, na salvaguarda de vidas, aliados aos aspectos de habitualidade (FREIRE, 2009). 

As percepções que as populações dos diversos tipos de riscos são certamente 

influenciadas pelo modo como a mídia os abordam e valorizam frequentemente de forma 

sensacionalista e pouco sustentada por evidências científicas, o que não contribui para o correto 

esclarecimento e educação do público. Os estabelecimentos de ensino, juntamente com outras 

entidades e instituições educativas, a segurança e proteção civil podem desempenhar um papel 

determinante na divulgação de regras de prevenção e emergência junto com sua população-

alvo Uma atitude de desvalorização do risco entre os gestores parece não existir a vontade 

política para a implementação, a nível nacional de uma efetiva política de prevenção com 

caráter sistemático, que justifique perante nossa sociedade tendo em conta as suas 

vulnerabilidades (MACHADO, 2012). 

Por vezes, têm lugar debates públicos sobre esta problemática, os quais são 

acompanhados de exigência de prevenção de eventuais danos, particularmente aqueles que são 

irreversíveis ou que possuem uma dimensão elevada. O seu timing de realização verifica-se 

normalmente a posteriori da ocorrência de um acidente grave em que o risco foi negligenciado 

(FERNANDES, 2009). 
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Verifica-se que muitas são providências a serem adotadas pelo Poder Público, e pela 

sociedade para a estruturação de sua defesa civil para atuação frente aos desastres. O mais 

importante é que esta organização seja feita em períodos de normalidade, disseminando uma 

verdadeira cultura de segurança, que abarque todos os ciclos dos desastres e não somente os 

reativos (CHERUBINI, 2014). 

O que se refere às análises de risco e a proteção contra incêndio não está exaurida, está 

aberta a mudanças e aperfeiçoamento de futuras produções acadêmicas, normas e outros 

requisitos, assim como, novos bancos de dados para aprofundamento teórico das questões 

relativas à análise de risco e a proteção contra incêndio. 

   

2.2 A ESTATÍSTICA DO INCÊNDIO 

2.2.1 Dados Estatísticos sobre incêndio no Brasil 

 

Os dados estatísticos de incêndio são importantes, para a gestão, logo a coleta e registro 

de incêndios e seus relatórios são à base de qualquer estudo para tomada de decisões. 

Estatística é uma ferramenta importante a ser empregada na avaliação da eficiência do 

serviço público, que deve ser estruturada em um sistema que permita a utilização de dados 

confiáveis, pois a partir daí, por meio da análise destes dados, pode-se ter uma visão 

panorâmica de como está à instituição pública (no caso Corpo de Bombeiros) e, a partir disso, 

buscar o seu aperfeiçoamento (DUARTE; SIMÕES, 2008). 

No Brasil não dispõe de uma base de dados estatísticos por não haver uma estrutura 

centralizada dos registros como ocorre nos países mais desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

ESTATÍSTICA DE INCÊNDIOS NO BRASIL – 2004 ATÉ 2007 

Tipo de sinistro 2004 2005 2006 2007 

Em residência 32.312 25.420 13.261 22.296 

Em comércio 9.226 5.888 3.521 4.807 

Em hospital 254 273 112 478 

Em creche escola 443 341 202 466 

Em escola de ensino Médio e Superior 163 213 46 148 
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Em boate 66 32 15 34 

Em teatro ou cinema 26 8 11 38 

Em depósito de combustíveis 78 155 57 161 

Florestal 30.430 24.945 17.045 42.494 

Florestal área de preservação 14.222 23.322 4.890 22.909 

Em veículos 10.629 10.195 4.387 13.050 

Em embarcações 30 37 114 7.068 

Em aeronaves 16 17 30 56 

Ferroviário 209 31 37 54 

Vazamento de GLP 6.328 5.369 4.636 3.348 

Outros 32698 38.973 29.113 26.825 

Total 137.130 135.219 77.477 144.232 

Quadro 5 – Dados relativos entre 2004 e 2007. Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria 

Nacional de Segurança Pública. Acesso em: 31 de ago. 2016. 

No Quadro 5 nota-se que o número de incêndios envolvendo edificações escolares não 

é para ser desprezado até porque, o grande número de sinistros ocorreu em atividades ou 

edificação dos complexos industriais ou tipo florestal. 

Observar que no caso do Brasil o número de incêndios residenciais é alto pela falta total 

de conhecimento básico de seus moradores assim como habitações totalmente construídas de 

materiais facilmente combustíveis em locais aglomerados e com suas instalações elétricas 

consideradas fora dos padrões aceitos no país. 

Segundo o Instituto Sprinkler Brasil (ISB) que faz um monitoramento diário de notícias 

publicadas sobre os chamados “incêndios estruturais” para fins estatísticos, ou seja, que 

ocorreram em diversos tipos de locais construídos e, que poderiam ter sido contornados os 

danos com o uso de sistema de sprinklers, como em instalações industriais e comerciais, 

galpões, escolas, hospitais, hotéis entre outros. 

Dentre os incêndios estruturais, só não foram contabilizados os incidentes que 

aconteceram em residências. Também não foram incluídas informações sobre incêndios 

florestais. No total, foram encontradas notícias referentes a 755 incêndios em 2012, 1095 

incêndios em 2013, 1275 incêndios em 2014 e 1349 incêndios em 2015. 

 

Quadro 6 – Dados relativos entre 2012 e 2015 dados referentes ao Estado de São Paulo. 

Fonte: Instituto Sprinkler Brasil. 

Para o Quadro 6 é apresentado a seguir melhor definição das ocupações listadas. 

a) Serviço profissional engloba agencias bancárias e prédios comerciais.  
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b) Prédio ou empresa pública.                                                              

c) Educacional englobam as escolas, universidades e academias físicas. 

d) Serviços de saúde englobam os hospitais, os postos de saúde e clínicas.  

e) Reunião de público englobam as igrejas, os teatros, aeroporto, clubes, estádios, 

escolas de samba, restaurantes e biblioteca.  

No Quadro 6, acima, estão somente representadas às ocupações similares ao tema no 

presente estudo. Foram excluídos os incêndios Industriais, Florestais, Depósitos, Comercial 

(Lojas, Shopping Centeres e Supermercados) e Serviços de Hospedagem. 

A Figura 12 é a forma de distribuição na forma de um gráfico com as ocorrências anuais 

entre 2012 e 2017 (exceto ano 2016). Nota-se que para edificações educacionais o número é 

expressivo com relação a outras ocupações. 

 

Figura 10 – Distribuição gráfica anual entre 2012 e 2017 (exceto 2016) dados referentes 

ao Estado de São Paulo. Fonte: Instituto Sprinkler Brasil. 

Na Figura 11 se tem a forma comparativa em números totais com relação às ocupações 

similares e, nota-se que as edificações escolares estão em segundo lugar em números de casos 

de incêndios. 
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Figura 11 – Distribuição total entre 2012 e 2017 (exceto 2016) dados referentes ao 

Estado de São Paulo. Fonte: Instituto Sprinkler Brasil. 

Outra forma também muito utilizada é o gráfico indicativo de percentual de eventos de 

incêndios entre os tipos equivalentes de edificações, mais uma vez, as edificações educacionais 

despontam como importante. 

 

Figura 12 – Percentual dos incêndios entre 2012 e 2017 (exceto 2016) dados referentes 

ao Estado de São Paulo. Fonte: Instituto Sprinkler Brasil. 

Na Figura 12 acima fica mais fácil de ver que os incêndios em de ocupações de Reunião 

de Público com 28% lideram a estatísticas, enquanto que, os incêndios em edificações 

Educacionais contemplam o segundo com 25%. 
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2.2.2 Dados Estatísticos sobre incêndio no exterior 

 

Falando de custos o estudo da Siemens Ltd (2005) informa o seguinte que o valor das 

perdas causadas pelos danos de incêndios na Europa (União Europeia) está estimado em 0,1 a 

0,3% do PIB europeu. Este valor aponta para valores absolutos superiores a 15 bilhões de euros 

(moeda corrente da Comunidade Europeia). As consequências de um incêndio numa empresa 

poderão implicar o seu fechamento. 

Estimativas realizadas a partir de estudos e da experiência apontam para os seguintes 

efeitos trágicos após um incêndio de grandes dimensões: 

a. Um terço das empresas encerra o seu funcionamento devido aos danos 

diretos do incêndio; 

b. Outro terço, devido a perdas indiretas (perda de clientes, tempo de 

recuperação e consequente inatividade, custos financeiros elevados) 

acaba por fechar antes de decorridos três anos; 

c. Do terço residual, algumas empresas são compradas ou fundidas, outras 

são vendidas, e apenas algumas conseguem sobreviver. 

 

Com base nas estatísticas do NFPA dos Estados Unidos da América no período de 2007 

até 2011.  

Indica que a cada ano nos Estados Unidos ocorre uma média de 5.700 incêndios 

estruturais em instituições educacionais, públicas, privadas e escolas paroquiais, onde os alunos 

assistem às aulas durante o dia somente. Estes incêndios são responsáveis por 

aproximadamente 125 lesões, com menos de cinco fatalidades e prejuízos na faixa de US$ 50,1 

milhões de Dólares. 

Ainda segundo o NFPA as causas dos incêndios nas escolas indicam que 43% têm 

origem interna e os restantes 57% são decorrentes de propagação ou exposição externa. 

Instituições educacionais passaram a ser submetidas à inspeção rigorosa das autoridades 

em jurisdição e por novos códigos de segurança contra incêndios. A maioria das escolas 

construídas desde a década de 1970 está obrigada a ter sistema de chuveiros automáticos / 

sistemas de detecção de fumaça e alarme.  
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Perdas em incêndios em estruturas de escolas (média entre 1996/1998) 

Perda financeira em US$ 

Dólares 
Incêndios não residenciais Incêndios em escolas 

Perda por incêndio US$ 21,878 US$ 10,811 

Ferimentos / 1000 incêndios 22,1 29,3 

Fatalidades / 1000 incêndios 1,7 0 

Fonte: NFIRS - Fire Administration's National Fire Incident Reporting System. 

Quadro 7 – Estatística de perdas por incêndios estruturais nos Estados Unidos da 

América. Fonte: Relatório do NFPA 2013. 

O National Fire Protection Association por ser uma instituição centenária e única com 

validade para todos os Estados Unidos da América tem processos estruturados de controle de 

estatísticas sobre incêndio, bem como, dos relatórios gerados e publicados de cada sinistro em 

que houve intervenção do Corpo de Bombeiros.  

Pesquisando os arquivos do NFPA foi selecionado gráfico envolvendo o segmento 

educacional. 

  

Figura 13 – Incêndios em estruturas educacionais entre 2007 até 2011 nos estados 

Unidos da América. Fonte: National Fire Protection Association. 

Nota-se que o CEFET/RJ está enquadrado na linha “College classroom building” e que 

tem média de 143 dos incêndios reportados no período conforme Quadro 5. 
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2.3 DIAGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO 

 

A dificuldade de gerar um sistema para analisar e avaliar os riscos, de forma satisfatória 

e, com a sua proteção adequada para ser implantada pode ser seguida pelo diagrama de blocos 

da Figura 16, onde a ideia básica é apresentar um guia inicial para estudo de risco de incêndio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Diagrama de blocos para processo de avaliar o risco de uma ocupação. Fonte: 

Autor da dissertação. Fonte: Autor da dissertação. 

a) Seleção do local a ser avaliado – de ser escolhido neste caso um prédio, que em caso 

de grande sinistro de incêndio possa ameaçar bastante o funcionamento do complexo. 
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b) Coleta de dados básicos locais para a Análise de Risco – visitar local para verificar se 

realmente a escolha do local é de suma importância, e coletar dados básicos que serão 

exigidos quando se aplicar a estrutura da Análise de Risco Quantitativa selecionada. 

c) Levantar as exigências legais para o risco – aproveitando a visita fazer levantamento de 

todos os sistemas de prevenção e combate ao incêndio existentes no local e se os 

mesmos estão em prontidão. 

d) Instalar sistemas de PCI exigidos pelas leis que é o mínimo para se ter licença para 

operar. 

e) Selecionar qual metodologia de Análise de Risco Quantitativa e, buscar e analisar quais 

são as metodologias existentes e a sua aplicabilidade ao estudo. 

f) Aplicar a metodologia e, comparar resultado da análise com valores aceitáveis do 

método selecionado. A Análise de Risco Quantitativa deve ter um parâmetro de 

comparação entre o que é um risco aceitável para um local que oferece risco as pessoas, 

estrutura da ocupação, meio ambiente e outros já citados neste trabalho. 

g) Identificar sistema (s) de PCI que não se têm instalados se o resultado quantitativo da 

Análise de Risco selecionada indicar que há risco para a ocupação então se deve, neste 

caso, identificar quais sistemas modernos e mais comuns que são utilizados no Brasil, 

e que podem ser aplicados a ocupação de modo que não prejudiquem o funcionamento 

normal do complexo. 

h) Priorizar os sistemas de PCI que serão instalados. Neste momento uma equipe de 

gestores e setores responsáveis devem priorizar estudos e verbas para implantar as 

medidas e sistemas apresentados para a edificação se enquadrar em um risco aceitável. 

i) Refazer a Análise de Risco como todos os sistemas inexistentes selecionados tenha sido 

implantados. Se o novo resultado indicar risco aceitável concluir processo de 

implementação. Em caso contrario voltar a seleção de novos sistemas de PCI. 

 

 

 

 

2.4 PESQUISA E IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS METODOLOGIAS DE 

CÁLCULO DE RISCO DE INCÊNDIO 
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No cenário mundial existem várias tecnologias ou métodos para se determinar grau de 

risco de incêndio de uma ocupação. 

Tais metodologias foram desenvolvidas e são utilizadas principalmente pelas 

Seguradoras e Resseguradoras nacionais e internacionais para uma avalição dos riscos e de 

taxas a serem cobradas nas apólices de seguro incêndio ou até para identificar e recomendar 

sistemas que devam se projetados e instalados em novos empreendimentos ao redor do mundo 

sempre com vistas a minimizar os riscos de seus segurados e também, o desembolso de valores 

elevados a serem pagos em caso de sinistros de seus segurados. O método selecionado foi o 

Gretener, por ser atualmente o mais utilizado a nível mundial levando-se em consideração o 

risco em analise por este trabalho. 

A seguinte sequência deve ser realizada no presente estudo (ver Figura 14). 

a) Identificação das principais metodologias de cálculo de risco de incêndio. 

b) Desenvolvimento da análise com a metodologia selecionada. 

c) Comparação do resultado com padrão seletivo do método escolhido. 

d) Enquadramento da pesquisa. 

 

2.4.1 Método Gretener 

Este método começou a ser desenvolvido por um engenheiro suíço chamado Max 

Gretener nos anos 1960. Este engenheiro foi diretor da Associação de Proteção Contra 

Incêndio da Suíça por muitos anos. Utilizou então, sua vasta experiência de inspeções e análises 

de riscos de incêndio para o mercado segurador e, que desenvolveu um método cujas 

características seriam de fácil aplicação, rápida utilização com ênfase principalmente naquilo 

que era importante para uma análise de riscos de incêndio, ignorando aqueles fatores ou 

segmentos de menor relevância para o fato. Seu método foi publicado orginalmente em 1965, 

com base para atendimento às necessidades das companhias de seguro. Por volta de 1968, dado 

a relevância e sucesso desta metodologia o Corpo de Bombeiros da Suíça propôs adotar este 

mesmo método, também, para avaliar os meios de proteção contra incêndio de todos os tipos 

de edificações. (SILVA, 2002). 

Ainda conforme Silva e Coelho (2007), o Método de Gretener serviu como base de 

normas internacionais de procedimento de avaliação na Suíça, Áustria, Nova Zelândia e outros 

países. No Brasil serviu de base para o desenvolvimento da NBR 14432 – Exigência de 

resistência ao fogo de elementos construtivos, que define o tempo requerido de resistência ao 

fogo dos elementos da edificação e define a carga de incêndio nos diversos ambientes da 

atividade comercial e industrial. 
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Uma das vantagens deste método é ser de aplicação quase universal, abrangendo desde 

grandes edifícios recebendo público, como são os centros comerciais, os locais de espetáculos, 

os hospitais, as escolas, os escritórios, os edifícios industriais ou mesmo os edifícios de usos 

múltiplos. (DA SILVA, 2014). 

Segundo Da Silva (2002), o referido método consiste em calcular um fator de segurança 

(ƳFI) para cada compartimento da edificação e estabelece a segurança contra incêndios ideal 

se todos os ƳFI forem maiores ou iguais a um (1). Os parâmetros verificados no método 

recebem valores de acordo com a existência, funcionalidade, eficiência e presteza, sendo todos 

tabulados para os diferentes índices, reunidos e expressos pela formula que determina então o 

índice de segurança da edificação: 

 

Figura 15 – Fluxograma básico do método Gretener. Fonte: FAVARIN, 2015. 

 

 

 

 

2.4.2 Método Dano Máximo Provável (DMP) 
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Este método começou a ser desenvolvido por um grupo de engenheiros e técnicos do 

ramo de riscos de incêndio das seguradoras junto com a Associação das Seguradoras no Brasil 

nos anos 1980/1990. 

O significado de Dano Máximo Provável é aquele somatório de danos produzidos em 

uma edificação ou risco isolado desde que o risco de incêndio se manifesta, até seu total 

controle e extinção, empregando os recursos técnicos existentes na ocupação ou com ajuda de 

recursos externos. 

Até então eram bem complexas as buscas de quais variáveis deveriam compor o 

processo. 

Inicialmente o parâmetro ou fator tempo (Ft) entre a detecção do incêndio (t1), 

acionamento do alarme (t2), reunião do grupo de combate (t3) e o tempo real de combate (t4), 

ou seja, seria o fator tempo teria a seguinte apresentação Ft = ti + t2 + t3 + t4.   

Onde há envolvimento do homem há outra variável, como no uso e manuseio de 

extintores e rede de hidrantes, o tempo de resposta, tanto para a detecção quanto para o combate 

é mais longo. 

Os dispositivos podem ser ativos, quando combatem ou permitem o combate a incêndios, 

e passivos, quando apenas detectam, ou protegem as estruturas e equipamentos. 

Há outro fator levado também em consideração, os materiais combustíveis e inflamáveis 

em fase de processo ou estocados o fator material (Fm), ou seja, edificação que manipula ou 

estoca produtos inflamáveis terá em caso de sinistro uma velocidade maior de queima e 

extensão num tempo determinado comparando com produtos combustíveis. Lembrar que 

líquidos inflamáveis são classificados como aqueles com Ponto de Fulgor até 37,8ºC 

(exemplos, gasolina, álcool, acetona, éter e equivalentes) e que líquidos combustíveis são 

classificados como aqueles em que sua temperatura de Ponto de Fulgor é igual ou superior a 

37,8 ºC (exemplos, óleos lubrificantes, óleo de soja e equivalentes). 

O terceiro indicador é o fator ambiente (Fa) que indica qual a importância de onde o 

incêndio de manifesta, por exemplo, se considerarmos o incêndio ocorrendo em uma sala com 

as portas e janelas fechadas terá um resultado final, isto é fechado. Se a porta ou alguma das 

janelas for aberta o resultado será outro em termos de velocidade de propagação e intensidade 

de fogo pela alimentação de oxigênio, ou seja, ambiente com alimentação constante de ar. 

Um quarto elemento a ser considerado: O que existe de prevenção em combate a incêndio 

disponível na edificação em avaliação (Fp). Identifica-se um ou mais sistemas, equipamentos, 

dispositivos e sistemas brigada de incêndio, vigilância patrimonial, a existência de um sistema 

bem adequado e distribuído de extintores portáteis ou sobre rodas, de hidrantes internos e ou 
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hidrantes externos, de canhões monitores manuais ou automáticos, de mangotinhos de moto-

bombas de partida automática, de sistema de sprinklers automáticos, de sistemas de gases 

sistemas fixos, sistemas de espuma mecânica, sistemas fixos de pó ou botoeiras de alarme e até 

de carros de bombeiros próprios. Neste caso os engenheiros e técnicos dependendo da 

existência destes sistemas de prevenção e combate ao incêndio podem até desconsiderar o fator 

ambiente (Fa). 

Resta um quinto item que é a existência ou não na cidade onde se localiza a edificação 

da disponibilidade de rede de hidrantes públicos e grupamentos de bombeiros profissionais que 

ajudam ou combatem o incêndio no local. 

O sistema de DMP então seria um somatório dos fatores Ft + Fm + Fa + Fp. Esta 

metodologia ainda existe é não deve ser descartada, mais foi desenvolvida nos anos 1980 / 

1990 enquanto que há outros mais recentes. (NAVARRO, 1995). 

 

2.4.3 Método MARIEE 

Este método foi desenvolvido e implementado por um Modelo de Análise de Risco 

Incêndio urbano em Edifícios, Comerciais, Bibliotecas e Salas de Espetáculo. 

O método MARIEE é bem similar ao método “Gretener” e se utilizada de diversos 

fatores tais como: 

a) Fatores parciais associados ao fator global - Probabilidade de ocorrência de incêndio. 

b) Fatores parciais associados a fator global – Consequências totais de incêndio. 

c) Fatores parciais associados a fator global - Desenvolvimento e propagação de 

incêndio. 

d) Fatores parciais associados a fator global – Eficácia e socorro no combate ao 

incêndio. 

e) Descritores associados ao fator principal parcial – Caracterização da construção. 

f) Descritores associados ao fator - Instalações de energias elétricas.  

g) Descritores associados ao fator – Instalações de aquecimento.  

h) Descritores associados ao fator – Instalações de confecções de alimentos.  

i) Descritores associados ao fator – Instalações de conservação de alimentos.  

j) Descritores associados ao fator – Instalações de instalações de ventilação e ar 

condicionado.  

k) Descritores associados ao fator – Instalações de gases combustíveis.  

l) Descritores associados ao fator – Edifícios fronteiriços.  

m) Descritores associados ao fator – Procedimentos ou planos de prevenção.  



39 
 

n) Descritores associados ao fator – Fator de atividades.  

Nota-se que alguns fatores são bem similares ao método Gretener, entretanto, tem um 

foco maior para prédios comerciais e hotelarias. (PISSARRA, 2014). 

 

2.4.4 Método ARICA 

Análise do Risco de Incêndio em Centros Urbanos Antigos. 

Foi desenvolvido por António Leça Coelho pesquisador e investigador do Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e Ana Margarida Sequeira Fernandes aluna que 

apresentou o método em dissertação de mestrado em ciências da construção pela Faculdade de 

Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), em 2006. 

 

A metodologia desenvolvida assenta em três fatores globais de risco e um fator global de 

eficiência: 

a) Fator global de risco associado ao início de incêndio. 

b) Fator global de risco associado ao desenvolvimento e propagação do incêndio no 

edifício. 

c) Fator global de risco associado ao abandono do edifício. 

d) Fator global de eficácia do combate ao incêndio. 

Mais uma vez há visível similaridade com os métodos Gretener e MARIEE, entretanto 

o segundo é mais voltado a centros urbanos antigos. (MUCULO, 2013). 

Para este estudo a metodologia escolhida o Método Gretener para dar uma base de 

sustentação matemática para um grau de risco ao BLOCO “E” do CEFET/RJ.  

 

2.4.5 – Método de PURT. 

Em 1971 a Euroalarm (Organização que congrega os fabricantes europeus de sistemas 

de alarme contra incêndios) desenvolveu um método baseado no de Gretener, mais diretamente 

aplicável para a escolha dos meios de proteção. O método é conhecido pelo nome do 

especialista que o desenvolveu Gustav Purt. 

Este método considera o risco inerente ao edifício e seu conteúdo, propondo em função 

da combinação destes fatores as medidas que devem ser tomadas, apresentando como resultado 

final a indicação dos meios alternativos de proteção que devem ser escolhidos. 

O método considera então a existência de dois riscos distintos, o risco relativo ao edifício 

(RE) e outro relativo ao seu conteúdo (RC) que inclui a representação do risco para as pessoas. 

São apresentadas expressões distintas para a determinação de cada um dos riscos, estando os 
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valores dos diferentes fautores tabelados, de forma análoga ao que acontece no método de 

Gretener. 

Os valores de RE e RC variam entre 0 e 6, sendo possível a partir deste par de valores, 

avaliar as necessidades de proteção do edifício por meio de uma leitura gráfica. O método 

define quatro zonas distintas para as necessidades de proteção em função dos intervalos em 

que se situam os valores de RC e RE, sendo elas: 

� Zona 1 – Não há necessidade de proteção, sendo RC e RE; 

� Zona 2 – Necessidade de extinção automática, sendo RC e RE; 

� Zona 3 – Necessidade detecção automática, sendo RC e RE; 

� Zona 4 – Necessidade de detecção e extinção automáticas, sendo RC e RE. (LOPES, 

2008). 

 

2.4.6 Método FRAME - (Fire Risk Assessment Method for Engineering). 

O Método FRAME (Método de Avaliação de Risco de Incêndio para a Engenharia) foi 

desenvolvido a partir do Método de Gretener, mas com o acréscimo de alguns fatores que não 

estavam contemplados, tais como os referentes às instalações elétricas e aos hidrantes 

exteriores, entre outros. Alguns especialistas consideram que não é o método mais adequado 

para os centros históricos. Este método tem como objetivo determinar o risco de incêndio em 

edifícios, através do cálculo separado de três coeficientes: o da edificação (aspetos 

patrimoniais), o dos ocupantes (segurança das pessoas) e o das atividades desenvolvidas no 

edifício em estudo. É aplicável a cada compartimento de incêndio. Este método, como os 

demais similares, parte do princípio que existe um equilíbrio entre os fatores de perigo e as 

medidas de proteção contra o incêndio. (VALENTIM, 2014). 

O cálculo do valor do risco de incêndio baseia-se em fórmulas empíricas e na larga 

experiência profissional do avaliador, consistindo numa avaliação sistemática dos fatores 

positivos e negativos do edifício, obtendo-se um resultado final. (ALMEIDA, 2013). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O protocolo deste estudo envolve uma pesquisa de campo diretamente aplicada com os 

envolvidos por meio de questionário apresentado ao fim deste trabalho no Apêndice 1. 

3.1 ENQUADRAMENTO DA PESQUISA 

 

O estudo de caso é apenas uma das muitas maneiras de fazer-se pesquisa em ciências 

sociais. Experimentos, levantamentos, pesquisas históricas e análise de informações em 

arquivos (como em estudos de economia) são alguns exemplos de outras maneiras de se realizar 

pesquisa. Cada estratégia apresenta vantagens e desvantagens próprias, dependendo 

basicamente de três condições: 

a) O tipo de questão da pesquisa; 

b) O controle que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos; 

c) O foco em fenômenos históricos, em oposição a fenômenos contemporâneos. (YIN, 

2004).  

Ainda segundo Yin (2004) pode-se comparar estudos de casos com outras estratégias de 

pesquisa. Quando se deseja realizar estudos de caso sobre algum tópico se deve pensar em fazer 

um experimento no local, um levantamento, uma pesquisa histórica, uma análise de arquivos 

feita por computador. Estas e outras escolhas representam estratégias de pesquisa diferentes. 

Cada uma destas estratégias representa uma maneira diferente de coletar-se e analisar provas 

empíricas, seguindo sua própria lógica. E cada uma apresenta suas próprias vantagens e 

desvantagens. Para obter o máximo de uma estratégia de estudo de caso, você precisa conhecer 

bem estas diferenças. 

O estudo de caso é a estratégia escolhida ao examinarem-se acontecimentos 

contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes. O estudo 

de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas acrescenta 

duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas no repertório de um historiador: 

observação direta e série sistemática de entrevistas. (YIN, 2004). 

Yin (2004) diz que o estudo de caso há muito foi estereotipado como o parente pobre 

entre os métodos de ciência social. Os pesquisadores que realizam estudos de caso são vistos 

como se tivessem sido desviados de suas disciplinas acadêmicas, e suas investigações como se 

tivessem precisão (ou seja, quantificação), objetividade e rigor insuficientes. Yin (2004) aponta 
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o paradoxo entre este estereótipo e o uso tão frequente: "se o método de estudos de caso 

apresenta sérias fragilidades, por que os pesquisadores continuam a utilizá-lo?”. 

Yin (2004), ainda considera que este estereótipo está equivocado, carecendo apenas que 

o método seja mais bem compreendido, e aplicado de forma adequada. O estudo de caso 

documenta e analisa a atividade de uma organização ou de um pequeno grupo dentro dela. 

Estuda situações onde as fronteiras entre o fenômeno e seu contexto não são claras. 

Yin (2004) assim define estudo de caso: 

Um estudo de caso é uma investigação empírica que o investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando o os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. O contexto, como fica claro, também é 

objeto de investigação, tanto quanto o fenômeno estudado. As inter-relações entre o fenômeno 

e o contexto são observadas e analisadas. Em contraste, o método tradicional da 

experimentação, por exemplo, deliberadamente separa um fenômeno de seu contexto – este é 

"controlado em laboratório" – dedicando atenção a algumas variáveis. 

Segundo Voss, Tsikriktsis e Froohlich (2002), um estudo de caso é uma história de um 

fenômeno passado ou atual, elaborada a partir de múltiplas fontes de provas, que pode incluir 

dados da observação direta e entrevistas sistemáticas, bem como pesquisas em arquivos 

públicos e privados. 

Yin (2004) observa-se que comumente há na investigação de estudo de caso uma situação 

tecnicamente única: muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados. Necessita assim 

se basear em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir na investigação. 

O estudo de caso beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para dar 

direção à coleta e à análise de dados. 

Já Fonseca (2016) diz que se deve buscar a qualidade daquilo que esta sendo pesquisado, 

em outras palavras, buscar significados atribuídos aos fatos que observam. Neste método o 

pesquisador se propõe a participar e compreender e a interpretar as informações que sejam 

selecionadas e obtidas na pesquisa. 

O método científico caracteriza-se pela escolha de procedimentos sistemáticos para 

descrição e explicação de uma determinada situação sob estudo e sua escolha deve estar 

baseada em dois critérios básicos: a natureza do objetivo ao qual se aplica e o objetivo que se 

tem em vista no estudo. (FACHIN, 2001). 

Deve-se ressaltar, entretanto, que estudos de caso único devem ser feitos com cuidado, 

principalmente no tocante às generalizações que são feitas a partir dos mesmos; além disto, 
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pode-se verificar ao longo do estudo que o caso estudado não se constituía na situação que se 

pensava estudar, podendo assim não ter adesão à teoria inicialmente proposta. (YIN, 2001). 

Observando estudos de Stake por Lincoln (2001), onde a utilização de um único caso é 

apropriada em algumas circunstâncias: quando se utiliza o caso para se determinar se as 

proposições de uma teoria são corretas. Quando o caso em análise é raro ou extremo, ou seja, 

não existem muitas situações semelhantes para que sejam feitos estudos comparativos que é o 

caso do CEFET/RJ ou, quando o caso é revelador, ou seja, quando o mesmo permite o acesso 

a informações não facilmente disponíveis. 

A despeito de sua crescente utilização nas Ciências Sociais, encontram-se muitas 

objeções a sua aplicação. Uma delas refere-se à falta de rigor metodológico, pois 

diferentemente do que ocorre com os experimentos e levantamentos, para a realização de 

estudos de caso não são definidos procedimentos metodológicos rígidos. Por esta razão, são 

frequentes os vieses nos estudos de caso, os quais acabam comprometendo a qualidade de seus 

resultados. Ocorre, porém, que os vieses não são prerrogativa dos estudos de caso; podem ser 

constatados em qualquer modalidade de pesquisa. Logo o que cabe propor ao pesquisador 

disposto a desenvolver estudos de caso é que redobre seus cuidados tanto no planejamento 

quanto na coleta e análise dos dados para minimizar o efeito dos vieses. (GIL, 2002). 

Segundo Gil (2002), os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar o 

conhecimento preciso das características de uma população, mas sim o de proporcionar uma 

visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele 

influenciados. Outra objeção refere-se ao tempo destinado à pesquisa. Alega-se que os estudos 

de caso demandam muito tempo para serem realizados e que frequentemente seus resultados 

tornam-se pouco consistentes.  

Complementando ainda conforme Gil (2002), a experiência acumulada nas últimas 

décadas mostra que é possível à realização de estudos de caso em períodos mais curtos e com 

resultados passíveis de confirmação por outros estudos. Convém ressaltar, no entanto, que um 

bom estudo de caso constitui tarefa difícil de realizar. Mas é comum encontrar pesquisadores 

inexperientes, entusiasmados pela flexibilidade metodológica dos estudos de caso, que 

decidem adotá-lo em situações para as quais não é recomendado. Como consequência, ao final 

de sua pesquisa, conseguem apenas um amontoado de dados que não conseguem analisar e 

interpretar. 

Pela posição de Lüdke e André (1986), o estudo de caso como estratégia de pesquisa é o 

estudo de um caso, simples e específico ou complexo e abstrato e deve ser sempre bem 

delimitado. Pode ser semelhante a outros, mas é também distinto, pois tem um interesse 
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próprio, único, particular e representa um potencial na educação. Destacam em seus estudos as 

características de casos naturalísticos, ricos em dados descritivos, com um plano aberto e 

flexível que focaliza a realidade de modo complexo e contextualizado. 

Tendo em conta as posições dos autores apresentados, o estudo de caso como modalidade 

de pesquisa é entendido como uma metodologia ou como a escolha de um objeto de estudo 

definido pelo interesse em casos individuais. Visa à investigação de um caso específico, bem 

delimitado, contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca 

circunstanciada de informações. 

Segundo Gray no capítulo 7, Pesquisa no Mundo Real (2012) a pesquisa deve captar 

dados sobre a percepção dos atores no campo de estudo significa prestar atenção, suspender 

(muitas vezes chamado de “colocar entre parêntesis”) os preconceitos sobre um tema e criar 

empatia para com os estudados. 

Existem várias críticas ao método de pesquisa qualitativa, mas, uma se destaca e aqui se 

apresenta que é aquela que pode envolver pouco ou nenhum contato do pesquisador com as 

pessoas do campo, ou seja, uma simples entrega de um questionário via correio eletrônico ou 

outra ferramenta equivalente e, a solicitação de resposta também via correio eletrônico. 

Mais uma vez com base em Gray (2012) há outra característica dos estudos qualitativos 

é sua abertura as diversas formas de interpretação. 

Estas interpretações conforme Flick (2006) podem incluir as vozes daqueles que estão 

sendo estudados assim como também as reflexões do próprio pesquisador. 

O desenho da pesquisa é baseado em flexibilidade que é muito utilizado em estudos de 

caso, entretanto, existem questões que precisam ser tratadas com mais cuidado, no caso da 

“unidade de análise”, e o escolhido foi o individual. Foram também designados e incluídos 

todos os tipos de pessoas e graus de função dentro do estudo de caso envolvendo desde 

coordenadores, professores e servidores. 

Este estudo também leva em consideração quatro conceitos: 

a) O critério de Relevância do assunto. 

b) O critério de viabilidade de ser implantado. 

c) O critério da Originalidade em termos de modernidade. 

d) O critério do interesse pessoal. 

Com relação à Ética será totalmente respeitada a privacidade dos envolvidos. Também 

com base flexível e insensível e que o desenho do processo possa ser alterado ao longo do 

processo. O modelo de pesquisa proposto é um desenho que pode ter validade interna (caso no 

presente estudo), mas também, pode ser estendido para validade externa em função da 
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importância e a criticidade do assunto abordado. Ainda sobre o desenho da pesquisa a 

triangulação escolhida foi a “Triangulação de dados” porque envolve um mesmo fenômeno ao 

longo do período de tempo. 

Para este estudo deve ser preparado um questionário qualitativo (Apêndice 1) com 

perguntas diretas tipo de múltipla escolha. 

Há também um Plano de Ação proposto em função dos resultados obtidos na pesquisa, 

resultados da aplicação do método selecionado e das fragilidades levantadas na inspeção de 

campo dos sistemas de proteção contra incêndio e de evasão do prédio. 

 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DA PESQUISA  

 

Nesta pesquisa de campo envolve a alta direção, gestores, coordenadores, professores, e 

servidores. 

Esta pesquisa foi com base em um questionário de perguntas diretas que buscam 

identificar o nível de conhecimento com relação às técnicas de análise de risco de incêndio, 

quanto à segurança contra incêndio do BLOCO “E”, assim como, buscar identificar em que 

nível se situa os conhecimentos dos usuários para como sistemas de PCI existentes, 

treinamentos teóricos e práticos sobre como evadir, ou no uso dos sistemas existentes e, por 

fim quais sistemas gostariam que fosse implantado no BLOCO “E”. 

A pesquisa deve ter um número entre 20 a 50 questionários resposta que procura envolver 

o máximo de professores e servidores do BLOCO “E” que ali frequentam para tratamento 

estatístico dos dados obtidos. Ao final foram devolvidos 36 questionários preenchidos. 

No CEFET/RJ com base nos dados da análise de risco incêndio selecionada no capítulo 

4 pode-se identificar o grau de risco atual da instituição e, qual solução ou quais soluções de 

proteção contra incêndio necessárias para ajudar implantar projetos modernos de proteção 

contra incêndio seja em novas construções ou, em adaptação ou reforma dos atuais prédios. 

Este processo pode levar o CEFET/RJ a ser benchmarking em instituição educacional na visão 

global de segurança contra incêndio de seu patrimônio, de vidas humanas e de materiais de 

pesquisa científica armazenada. 
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4 METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DO GRAU DE RISCO 

 A educação tecnológica no Brasil evoluiu a partir de meados do século XX com foco 

no processo de desenvolvimento industrial por que passava o país. 

O ensino profissionalizante tem sua origem no governo do Presidente Nilo Peçanha, mais 

precisamente quando determinou a criação da Escola de Aprendizes Artífices nos estados para 

estimular o ensino profissional e de primário gratuito. 

 

4.1 HISTÓRICO DO CEFET/RJ 

 

Situado na cidade que foi capital da República até 1960, a instituição ora denominada 

CEFET/RJ teve esta vocação definida em 1917, quando, criada como a Escola Normal de Artes 

e Ofícios Wenceslau Brás pela Prefeitura Municipal do Distrito Federal. Nesta ocasião a 

instituição recebeu a incumbência de formar professores, mestres e contramestres para o ensino 

profissional. Entretanto, já em 1937 sob a estrutura do então Ministério da Educação, esta 

Escola Normal é transformada em Liceu destinado ao ensino profissional de todos os ramos e 

graus, como aconteceu às referidas Escolas de Aprendizes Artífices, que eram mantidas pela 

União. 

No ano de 1937 sua denominação foi muda mais uma vez, passando a chamar-se Escola 

Técnica Nacional, segundo o espírito da Lei Orgânica do Ensino Industrial. A esta Escola, em 

1942 estabeleceu as bases de organização da rede federal de estabelecimentos de ensino 

industrial, passando a ministrar cursos de 1º ciclo (industriais e de mestria) e de 2º ciclo 

(técnicos e pedagógicos). 

A autonomia administrativa só veio em 1959 passando a escola, gradativamente, a 

extinguir os cursos de 1º ciclo e atuar na formação exclusiva de técnicos. 

Um grande salto acontece em 1966 quando são implantados os cursos de Engenharia de 

Operação, produzindo assim profissionais para a indústria em cursos de nível superior de curta 

duração. Os cursos eram realizados em convênio com a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, para efeito de colaboração do corpo docente e expedição de diplomas. Em 1971 com 

a necessidade de formação de professores para as disciplinas específicas dos cursos técnicos e 

dos cursos de Engenharia de Operação levou à criação do Centro de Treinamento de 

Professores, operando em convênio com o Centro de Treinamento do Estado da Guanabara 

(CETEG) e o Centro Nacional de Formação Profissional (CENAFOR). 
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Esta instituição que já havia passado por diversos nomes tais como, Escola Técnica 

Federal da Guanabara (em 1965, pela identificação com a denominação do respectivo Estado) 

e muda mais uma vez para Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca (em 1967, como 

homenagem póstuma ao primeiro Diretor escolhido a partir de uma lista tríplice composta pelos 

votos dos docentes), transforma-se em 1978 no Centro Federal de Educação Tecnológica pela 

Lei n o 6.545, de 30 de junho de 1978. 

Desde então o CEFET/RJ, passou a ter objetivos conferidos a instituições de educação 

superior, atuando como autarquia de regime especial, vinculada ao antigo Ministério da 

Educação e Cultura e detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática 

e disciplinar. Tem base na oferta de cursos de graduação e pós-graduação, em atividades de 

extensão e na realização de pesquisas na área tecnológica. 

O Campus CEFET/RJ do Maracanã encontra-se a Administração Superior da instituição, 

que tem, como Órgão Executivo, a Direção-Geral e, como Órgão Deliberativo, o Conselho 

Diretor. 

Ocupa um terreno de 34.382m², o campus dispõe de 64.818m² de área total construída, 

subdivididos em dois ”Campi”, com 11 blocos e seis pavilhões. São ao todo 72 salas de aula, 

166 laboratórios e oficinas, nove auditórios, uma biblioteca, duas videotecas, um complexo 

esportivo com quadras, ginásio, piscina e pista de atletismo, entre outros espaços de natureza 

educativa. Além de salas destinadas à administração superior, a atividades técnicas e 

administrativas, a serviços para a comunidade interna (restaurante, cantina, papelaria, agências 

bancárias) e a entidades representativas dos diferentes segmentos desta comunidade, 

funcionam, também, um centro de recursos didáticos, uma gráfica e uma unidade de 

atendimento médico-odontológico. 

O CEFET/RJ expandiu-se academicamente e também em sua área física. Hoje, a 

instituição conta com uma unidade-sede (Maracanã), e sete unidades de ensino. Oferece cursos 

regulares de ensino médio e de educação profissional técnica de nível médio, cursos de 

graduação (superiores de tecnologia e bacharelado), cursos de mestrado, além de atividades de 

pesquisa e de extensão, estas incluindo cursos de pós-graduação lato sensu, entre outros. 

O CEFET/RJ contribui permanentemente para o desenvolvimento do Estado do Rio de 

Janeiro da região e para o país. Atento às Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior do país, dedica-se a formação profissional voltada para a inovação, do 

desenvolvimento tecnológico, da modernização industrial e potencialização da capacidade e 

escala produtiva das empresas aqui instaladas. Tem visão de futuro sem perder de vista a 

dimensão social do desenvolvimento. Assim se consolida como uma instituição pública voltada 
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a formar profissionais para os setores de metalmecânica, civil, petroquímica, energia elétrica, 

eletrônica, telecomunicações, informática, segurança do trabalho e outros que conformam a 

produção de bens e serviços no país. Fonte: Página do CEFET/RJ <<http://webhost01.cefet-

rj.br/portal/a-instituicao/historico.html> A história do CEFET/RJ. Acesso em: 01 nov. 2016. 

 

4.2 CÁLCULO DO RISCO DE INCÊNDIO PELO MÉTODO “GRETENER” 

 

Escolhido para ser à base de avaliação de risco matematicamente falando o Método 

Gretener, porque tem sido o mais utilizado no mundo. 

A segurança à vida e ao patrimônio pode ser verificada por intermédio de métodos de 

avaliação de risco de ocorrência e propagação de incêndio e suas consequências. O mais 

difundido método de avaliação de risco é o método de Gretener, que leva o nome do engenheiro 

suíço Max Gretener, que o idealizou. (SILVA; FILHO, 2007). 

A norma brasileira NBR 14432:2000 - Exigências de resistência ao fogo de elementos 

construtivo de edificações – procedimento, assim como a Comissão de Estudos CE-24:201-03 

permitem que seja empregado o método Gretener na avalição de riscos globais de segurança 

contra incêndio. 

O Fator Global de segurança do método Gretener é dado pela seguinte expressão “ɣfi”.  

                                

         ɣFi = 1,3 (N x S x E)  ̸ (R x M x A) 

 

Onde no numerador da expressão 1 temos:  

N - depende de cinco fatores de medidas de proteção: extintores, hidrantes, sistema de 

pressurização, hidrantes públicos e treinamentos.  

S - depende de seis fatores de medidas especiais de proteção: detecção, alarme, 

bombeiros e brigadas, tempo resposta, extinção automática e exaustão de fumaça.  

E - depende de quatro fatores do sistema construtivo da edificação: estruturas, 

propagação, lajes e compartimentos.  

Estes parâmetros expressam todos os sistemas contra incêndio e pânico que a edificação 

pode instalar a fim de promover a proteção geral da edificação e de seus ocupantes. 

Para o denominador da mesma expressão 1 temos: 

R - é o risco de incêndio e está associado a sete fatores: carga de incêndio mobiliária e 

imobiliária, combustibilidade, enfumaçamento, toxidade, altura e área do compartimento.  

Expressão 1 

http://webhost01.cefet-rj.br/portal/a-instituicao/historico.html
http://webhost01.cefet-rj.br/portal/a-instituicao/historico.html
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M - depende do fator mobilidade dos ocupantes da edificação.  

A - depende dos riscos de ativação do Incêndio.  

Já estes parâmetros evidenciam todos os riscos existentes na edificação, determinando a 

diminuição do fator de segurança já que são inversamente proporcionais.  

A composição de todos estes itens determina então o fator de segurança de um ambiente 

ou compartimento e o produto de todos os índices ɣFI dos diversos compartimentos da 

edificação expressa o Fator Global de Segurança. A tabela 1 é usada para fins de determinação 

de carga de incêndio e outros dados necessários a este cálculo. 

 

4.2.1 Cálculo das medidas de proteção 

 

O fator N – Medidas normais de proteção - se refere às medidas de proteção existentes 

na edificação e é dado por, N = n1 x n2 x n3 x n4 x n5. 

Proteção por extintores portáteis. 

O fator n1 é associado à presença de extintores portáteis que, conforme o código de 

prevenção deve cobrir uma área mínima com um caminhamento máximo, dependendo da 

classe de risco da atividade, porém como é obrigatória em qualquer caso a graduação seria. 

Base NBR 12693:2010. 

 

Tabela 1 - Valores de n1 para existência de extintores de incêndio. 

Valor de n1. Nº de extintores. 

1,00 Suficientes para o risco. 

0,90 Insuficientes para o risco. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

O valor selecionado para n1 = 0,90, e tem justificativa de que o número e a disposição 

atual dos extintores não atendem ao requisito da norma regional para a técnica em uso. 

Proteção por hidrantes internos ou hidrantes prediais. O fator n2 é associado à presença 

de hidrantes que conforme o código é parametrizado através da área construída e da classe de 

risco da atividade, também como há exigência mínima, fica estabelecido. Base NBR 

13714:2000. 

 

Tabela 2 - Valores de n2 para existência de hidrantes. 
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Valor de n2. Nº de hidrantes. 

1,10 Existente independente do risco. 

1,00 Existentes conforme determina o risco. 

1,00 Inexistente por liberação do risco. 

0,90 Inexistente. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor selecionado para n2 = 1,00, e tem justificativa de que o número e a disposição atual 

dos hidrantes internos atendem ao requisito da norma regional para a técnica em uso. 

Refere-se ao tipo de adução de água para rede de hidrantes internos. 

O fator n3 é associado ao sistema de pressurização e adução d’água que conforme o 

código não distingue ou dá preferência ao sistema de pressurização, apenas exige vazão mínima 

em cada hidrante conforme o risco e o volume mínimo do reservatório de acordo com o risco 

e área. 

 

Tabela 3 - Valores de n3 para o tipo de reservação e pressurização. 

Valor de n3. Tipo do sistema. 

1,05 
Reservatório elevado (sistema por 

gravidade). 

1,05 
Sistema por moto-bomba elétrica com 

auxiliar a combustão interna. 

1,00 Sistema por moto-bomba. 

1,00 Não exigido pressurização pela área. 

0,95 
Com reservação a disposição porem sem 

sistema. 

0,90 Sem sistema e sem reservação. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor selecionado para n3 = 0,95, e tem justificativa de que existe uma reserva tipo caixa 

de água superior, porém não há um sistema de bombas para proporcionar a pressão e a vazão 

mínima para atender requisito da norma regional para a técnica em uso. 

 

Quando a existência de Hidrantes públicos abastecidos pela rede de água da cidade. 



51 
 

O fator n4 é associado à existência de hidrantes públicos também conhecidos como 

hidrantes urbanos nas proximidades do CEFET/RJ. Este item não é solicitado no código, assim 

representa um item de acréscimo no índice final. 

 

Tabela 4 - Valores de n4 para existência e distancia de hidrantes públicos. 

Valor de n4. Distancia. 

1,10 Distancia ≤ a 100 m. 

1,05 Distancia > a 100 m. 

1,00 Inexistente. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor selecionado para n4 = 1,05, e tem justificativa de que não existe um hidrante tipo 

público a distancia inferior a 100m de portas ou portões de acesso a edificação como um 

requisito da técnica em uso. 

Quanto à existência de Pessoal treinado. 

O fator n5 é determinado pela existência de pessoal treinado em utilização dos 

equipamentos de combate, em âmbito geral com no mínimo conhecimento de extintores. Este 

item não é solicitado no código e, portanto representa, neste caso, alteração no índice geral. 

 

Tabela 5 - Valores de n5 para existência de pessoal treinado. 

Valor de n5. Treinamento. 

1,05 Existente. 

1,00 Inexistente. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor selecionado para n5 = 1,00, e tem justificativa de que não foi identificada a 

existência de uma equipe treinada e disponível como um requisito da técnica em uso. 

Cálculo final para o valor N 

 

N = 0,90 x 1,00 x 1,05 x 1,05 x 1,00 = 0,99. 

 

 

4.2.2 Medidas especiais de proteção 
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O fator S – se refere às medidas de proteção especiais e automáticas e é dado por, S = s1 

x s2 x s3 x s4 x s5 x s6 definidos pelos itens a seguir, contendo seis itens de s1 a s6 conforme 

os subitens a seguir: 

Quando a existência de um sistema e modo de detecção de fogo. 

O fator s1 é fator determinado pelo método e sistema de detecção existente na edificação, 

onde no código existe a exigência do sistema automático apenas em algumas ocupações 

específicas (edificações industriais não estão inclusas). Base NBR 10897:2014 e NBR 

17420:2010. 

 

Tabela 6 - Valores de s1 para existência de alarme. 

Valor de s1. Detecção. 

1,10 
Detecção automática com transmissão as 

painel central sem exigência do código. 

1,00 
Detecção automática com transmissão as 

painel central conforme exigido no código. 

1,00 Detecção por chuveiros automáticos. 

1,00 Inexistente, sem exigência do código. 

0,90 Inexistente, com exigência do código. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor selecionado para s1 = 1,00, e tem justificativa de que foi identificada a existência 

de um sistema de botoeiras para dar alarme em cada pavimento e vigilância noturna e em fins 

de semana com, pelo menos, duas rondas. 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a existência de um sistema de transmissão do alarme. 
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O fator s2 é determinado pelo sistema de alarme e sua transmissão que no código é 

remetido a exigências da NBR 9077:2001 – Saída de emergência em edifícios: 

 

Tabela 7 - Valores de s2 para existência de alarme. 

Valor de s2. Alarme. 

1,10 
Com transmissão a painel ligado a brigada ou 

bombeiros. 

1,05 Com transmissão a portaria. 

1,05 
Sistema simplificado para áreas sem exigência 

de norma. 

1,00 
Sistema simplificado para áreas com exigência 

de norma. 

1,00 
Inexistência do sistema, sem exigência da 

norma. 

0,90 
Inexistência do sistema, apesar da exigência da 

norma. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor selecionado para s2 = 1,00, e tem justificativa de que foi identificada a inoperância 

do painel de alarme ligado às botoeiras de cada pavimento do Bloco “E”. E também não era 

uma exigência de norma, mas sim da técnica em uso. 
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Quanto à qualidade dos serviços oferecidos pelo Corpo de Bombeiros da cidade. 

O fator s3 é determinado pela existência do Corpo de Bombeiros local e da brigada da 

edificação. 

 

Tabela 8 - Valores de s3 para existência de alarme. 

Valor de s3. Detecção. 

1,40 

Com corpo de bombeiros e brigada de 

emergência conforme NBR 14276:2006 em 

turnos de trabalho e fins de semana. 

1,30 

Com corpo de bombeiros e brigada de 

emergência conforme NBR 14276:2006 apenas 

na jornada de trabalho. 

1,20 Com corpo de bombeiros e sem brigada. 

1,15 

Com corpo de bombeiros comunitário e a 

brigada de emergência conforme NBR 

14276:2006. 

1,10 
Com apenas brigada de emergência conforme 

NBR 14276:2006. 

1,05 Com apenas corpo de bombeiros comunitário. 

1,00 Sem bombeiros e sem brigada de incêndio. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor selecionado para s3 = 1,20, e existência de uma corporação com vários quarteis de 

Corpo de Bombeiros da Cidade do Rio de Janeiro. 
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Quanto ao Tempo de resposta do Corpo de Bombeiros da Cidade do Rio de Janeiro 

O fator s4 é determinado pelo tempo resposta do corpo de bombeiros local, item também 

não contemplado no código de prevenção. 

 

 Tabela 9 - Valores de s4 para tempo de resposta ao atendimento da 

emergência. 

Valor de s4. Tempo de atendimento. 

1,30 
Tempo < que 15 min. existindo brigada e 

chuveiros automáticos. 

1,25 Tempo < que 15 min. existindo brigada. 

1,20 Tempo < que 15 min. sem brigada. 

1,15 
Tempo > que 15 min. existindo brigada e 

chuveiros automáticos. 

1,10 Tempo > que 15 min. existindo brigada. 

1,05 Tempo > que 15 min. sem brigada. 

1,00 Não há corpo de bombeiros. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Para este item foi admitida uma velocidade média de 24 km/h para a viatura do corpo de 

bombeiros. 

Valor selecionado para s4 = 1,05, e tem como uma justificativa de que existem 3 quarteis 

nas cercanias e o mais próximo a uma média de 6 Km de distancia.  

Existência de um sistema de extinção automática de incêndio. 
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O fator s5 é determinado pela instalação de equipamentos para extinção automática do 

incêndio, que no código está contido apenas em algumas ocupações e com áreas acima de 5000 

m2. 

 

Tabela 10 - Valores de s5 para existência de sistema de extinção automática. 

Valor de s5. Extinção. 

1,50 
Com chuveiros automáticos, sem exigência do 

código. 

1,25 Extinção por sistema de gás. 

1,10 
Com chuveiros automáticos, com exigência do 

código. 

1,00 
Sem chuveiros automáticos, sem exigência do 

código. 

0,90 
Sem chuveiros automáticos, com exigência do 

código. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor selecionado para s5 = 1,00, e  tem justificativa de que não foi identificada a existência 

de um sistema automático de combate ao incêndio na edificação. Não era uma exigência de 

norma na época de sua construção, mas, um requisito da técnica em uso. 

Existência de um sistema de exaustão de fumaça. 

O fator s6 é determinado pela existência de equipamento de exaustão de fumaça, o qual 

não é solicitado pelo código, portanto só a existência já altera o índice. 

 

Tabela 11 - Valores de s6 para existência de sistema de exaustão de fumaça. 

Valor de s6. Exaustão. 

1,20 Existe o sistema. 

0,90 Não existe sistema. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor selecionado para s6 = 0,90, e tem justificativa de que não foi identificada a 

existência de nenhum sistema de exaustão de fumaça específico na edificação. Não era uma 

exigência de norma na época de sua construção, mas, um requisito da técnica em uso. 
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Cálculo final para o valor S.  

 

S = 1,00 x 1,00 x 1,20 x 1,05 x 1,00 x 0,90 = 1,13 

4.2.3 Medidas construtivas de proteção 

 

O fator E se refere ao sistema construtivo da edificação que é determinado pelos itens a 

seguir, na expressão: E = e1 x e2 x e3 x e4, onde:  

Sendo e1 a e4 definidos conforme os subitens a seguir: 

Quanto à qualidade e resistência das Estruturas. 

O fator e1 é determinado pela resistência ao fogo da estrutura da edificação, item que é 

verificado pelo código quando da utilização da NBR 9077:2001 quando se refere às distâncias 

máximas a percorrer até as saídas. 

 

Tabela 12 - Valores de e1 para existência de estrutura resistente ao fogo. 

Valor de e1. Resistencia ao fogo (NBR 15200:2004). 

1,00 Resistencia < que 30 minutos. 

1,20 30 min. ≤ Resistencia > que 60 minutos. 

1,30 Resistencia ≥ que 60 minutos. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor calculado para e1 = 1,20, e tem justificativa de que foi identificada a existência na 

edificação pavimentos com janelas sem peitoris. Não era uma exigência de norma na época de 

sua construção, mas, um requisito da técnica em uso. 

Quanto à proteção oferecida pelas fachadas do prédio. 

O fator e2 é determinado pela resistência ao fogo da vedação lateral ou fachada para 

verificação do tempo de propagação, tal índice não consta nas exigências do código. 

 

Tabela 13 - Valores de e2 para existência de fachada resistente ao fogo. 

Valor de e2. Resistencia ao fogo (NBR 14432:2000). 

1,00 Resistencia < que 30 minutos. 

1,20 30 min. ≤ Resistencia > que 60 minutos. 

1,30 Resistencia ≥ que 60 minutos. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 
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Valor calculado para e2 = 1,00, e tem justificativa de que foi identificada a existência na 

edificação de janelas de vidro de uma das fachadas daí ter um tempo menos ser considerado 

com inferior a 30 minutos. Não era uma exigência de norma na época de sua construção, mas, 

um requisito da técnica em uso. 

Quanto à proteção oferecida pelas lajes dos pavimentos. 

O fator e3 é determinado pela resistência ao fogo da vedação horizontal, lajes ou pisos 

levando-se em conta as ligações verticais como escadas, verificando a condição de ligações 

abertas (porta aberta) ou fechadas (porta fechada), tal fator não é verificado no código. 

 

Tabela 14 - Valores de e3 para resistência ao fogo de lajes e piso. 

Valor de e3 - porta. Resistencia ao fogo (NBR 15200:2004). 

1,05 - porta fechada. 
Resistencia < que 30 minutos. 

1,00 - porta aberta. 

1,15 - porta fechada. 
30 min. ≤ Resistencia > que 60 minutos. 

1,00 - porta aberta. 

1,20 - porta fechada. 
Resistencia ≥ que 60 minutos. 

1,00 - porta aberta. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor calculado para e3 = 1,00, e tem justificativa de que foi identificada a existência na 

edificação de portas abertas e escada interna ligando a todos os pavimentos sem uma proteção 

para circulação das correstes ascendentes de fumaça e de fogo. Não era uma exigência de norma 

na época de sua construção, mas, um requisito da técnica em uso. 
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Quanto à existência de uma célula corta-fogo. 

O fator e4 é determinado à dimensão dos vários compartimentos que podem formar a 

edificação e a ventilação existente no mesmo para desta forma promover a velocidade de 

propagação e de dissipação da fumaça, este item não é verificado no código. 

 

Tabela 15 - Valores de e4 para dimensão dos compartimentos e sua ventilação. 

Valor de e4 – ventilação. Dimensão 

1,05 – ventilação < 10%. 
Área < 50 m². 

1,00 - ventilação ≥ 10%. 

1,15 - ventilação < 10%. 
50 m²  ≤ Área < 50 m². > 200 m². 

1,00 - ventilação ≥ 10%. 

1,20 - ventilação < 10%. 
Área  ≥ 200 m². 

1,00 - ventilação ≥ 10%. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor adotado para e4 = 1,00, e tem justificativa de que foi identificada a existência na 

edificação circuito de ventilação, que 10% e área > que 500m². Não era uma exigência de 

norma na época de sua construção, mas, um requisito da técnica em uso. 

  

Cálculo final para o valor E. 

E = 1,20 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,20. 

 

4.2.4 Risco de incêndio 

 

Risco de Incêndio 

O fator R - é calculado por meio da expressão 2. Os termos da expressão 2 são 

determinados conforme os itens Carga de incêndio mobiliária a Área do compartimento. 

 

R = q x i x c x f x k x h x a  

Quanto à carga de incêndio mobiliária. 

O Fator q que determina a carga de incêndio imobiliária, existente no compartimento ou 

ocupação, este item está contemplado no código na caracterização da classe de risco de 

Expressão 2 
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incêndio (RL – Risco Leve, RM – Risco Moderado e RE – Risco Elevado), o que determina a 

quantidade e tipo da proteção ativa (equipamentos de combate) a ser implantados na edificação. 

 

Tabela 16 - Valores de q para carga de incêndio imobiliária conforme classe de risco. 

q Carga de incêndio imobiliária. Classe de risco. 

0,80 Carga < que 50 MJ/m² RL 

1,00 50 MJ/m² ≤ Carga < 300 MJ/m² RL 

1,10 300 MJ/m² ≤ Carga < 1200 MJ/m² RM 

1,2 1200 MJ/m² ≤ Carga < 2400 MJ/m² RE 

1,50 Carga ≥ 2400 MJ/m² RE 

Fonte: adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

O fator q é a carga de incêndio (mobiliária) específica, em MJ/m2, em relação à área de 

piso, determinada conforme a Tabela 17. 

Valor calculado para q = 1,10, e tem como justificativa o valor de base 300 MJ/m² obtida 

na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Fatores utilizados no método Gretener (parte). 

Ocupação 

tipo 

Descrição Carga de 

incêndio (qn) 

em MJ/m² 

q c r k A ß 

 Academia de ginástica e 

similar 
300 1,0 1,0 1,0 0,85 1,00 --- 

 Pré-escolas e similares 300 1,1 1,0 1,0 1,0 0,85 10 

 Creches e similares 300 1,1 1,2 1,0 1,0 1,00 11 

 Escolas em geral 300 1,1 1,0 1,0 1,0 0,85 10 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Quanto à carga de incêndio imobiliária. 

O Fator i que determina a carga de incêndio imobiliária, ou seja, a questão de 

combustibilidade existente no material de construção do edifício e sua ação na propagação do 

fogo, este item está considerado no código quando do cálculo de volumes de água e distancia 
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percorrida para abandono na NBR 9077:2001, porem não como parte integrante das classes de 

risco. 

 

Tabela 18 - Valores de i para carga de incêndio imobiliária. 

Valor de i. Carga de incêndio imobiliária. 

1,00 Incombustível. 

1,10 Edificação resistente ao fogo. 

1,20 Edificação combustível. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor calculado para i = 1,10, e tem justificativa de que foi classificada conforme 

edificação resistente ao fogo. Não era uma exigência de norma na época de sua construção, 

mas, um requisito da técnica em uso. 

Quanto à facilidade ou não da combustibilidade dos materiais em uso. 

O Fator c que determina a combustibilidade da carga de incêndio o qual quantifica a 

Inflamabilidade e a velocidade de combustão dos materiais. Deve ser considerado o material 

com maior valor de combustibilidade existente no compartimento ou edificação desde que 

represente mais de 10% da carga de incêndio do local. 

 

Tabela 19 - Valores de c para carga de incêndio imobiliária. 

Valor de c. Combustibilidade. 

1,00 De normalmente combustível a incombustível. 

1,20 
Facilmente combustível a normalmente 

inflamável. 

1,40 Facilmente inflamável a altamente inflamável. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor calculado para c = 1,20, e tem justificativa de que possuem materiais combustíveis 

considerados normais nas partes de cadeiras e mesas e, incombustíveis estruturas metálicas 

destes artefatos. Não era uma exigência de norma na época de sua construção, mas, um 

requisito da técnica em uso. 

Quanto à possibilidade de enfumaçamento. 

O fator f que determina o enfumaçamento causado pela carga de incêndio onde deve ser 

considerado o material com maior valor de f que represente mais de 10% da carga de incêndio 



62 
 

do local. Basicamente materiais sintéticos e a base de petróleo (combustão incompleta) são os 

elementos de maior produção de fumaça. 

  

Tabela 20 - Valores de f para quantidade de fumaça causada pela carga de incêndio. 

Valor de f. Enfumaçamento. 

1,00 Normal. 

1,10 Grande. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor calculado para f = 1,10, e tem justificativa de que possuem materiais combustíveis 

normais. Não era uma exigência de norma na época de sua construção, mas, um requisito da 

técnica em uso. 

Quanto à toxicidade da combustão. 

O fator k que determina a toxidade dos gases produzidos pela queima da carga de 

incêndio que podem ser tóxicos ou corrosivos. Deve ser considerado o material com maior 

valor de toxidade existente no compartimento ou edificação desde que represente mais de 10% 

da carga de incêndio do local. Basicamente materiais sintéticos, a base de petróleo e produtos 

químicos são os elementos de maior toxidade. 

 

Tabela 21 - Valores de k para índice de toxidade da carga de incêndio. 

Valor de k. Toxidade. 

1,00 Normal. 

1,10 Grande. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor calculado para k = 1,10, e tem justificativa de que possuem materiais combustíveis 

na base de plásticos e outros polímeros geradores de gases tóxicos durante sua combustão 

incompleta. Não era uma exigência de norma na época de sua construção, mas, um requisito 

da técnica em uso. 

Quanto às dimensões de cota de compartimento 

O Fator h que se refere à cota do andar, compartimento ou edificação, que associado com 

a carga de incêndio tem influência na propagação do fogo, este item esta contemplado no 

código na questão do abandono do local via a NBR 9077:2001. 
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Tabela 22 - Valores de h para as alturas das edificações e compartimentos. 

Valor h Carga de incêndio MJ/m² Compartimento Edificação 

1,00 Até 1200MJ/m² 
h ≤ 5,0 m 

Térreo. 
1,10 Mais que 1200MJ/m² 

1,05 Até 1200MJ/m² 
h > 5,0 m 

1,20 Mais que 1200MJ/m² 

1,10 Até 1200MJ/m² 
6,0 m < h ≥ 12,0 m 

Andares múltiplos. 

1,20 Mais que 1200MJ/m² 

1,30 Até 1200MJ/m² 
12,0 m < h ≥ 30,0 m 

1,40 Mais que 1200MJ/m² 

1,60 Até 1200MJ/m² 
h > 30,0 m 

1,80 Mais que 1200MJ/m² 

 

Valor calculado para h = 1,30, e tem justificativa de que o fator altura h<30,0m e carga 

de incêndio de 300 MJ/m². Não era uma exigência de norma na época de sua construção, mas, 

um requisito da técnica em uso. 

Quanto à área do compartimento 

O fator a determinado pela área do compartimento ou edificação e sua relação largura 

comprimento na probabilidade de propagação horizontal do fogo, este item está contemplado 

no código em seu item relativo a caminhamento de extintores e de abandono e também na 

exigência de sistemas de combate. 

 

 Tabela 23 - Valores de a para área existente e a relação entre as suas dimensões de projeção. 

a Carga de incêndio imobiliária. Classe de risco. 

0,50 a ≤ que 750 m² 
         ≤ 1:2 

1,50 a >que 750 m² 

1,50 a ≤ que 750 m² 
                 > 1:2 

2,00 a >que 750 m² 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor calculado para a = 1,50, e tem justificativa de que o fator área com              500m² 

e comprimento de 25 m e largura na razão ≤ 1:2. Não era uma exigência de norma na época de 

sua construção, mas, um requisito da técnica em uso. 

  

Valor final de R pela expressão 2. 

R = q x i x c x f x k x h x a = 1,10 x 1,10 x 1,20 x 1,10 x 1,10 x 1,30 x 1,50 = 3,42 
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Quanto à facilidade de mobilidade 

O fator M se refere à mobilidade das pessoas nos locais de concentração de público tal 

como determinado na tabela abaixo. 

 

Tabela 24 - Valores de M para mobilidade das pessoas na edificação. 

Tipo de 

ocupação 

Altura da 

edificação 
Mobilidade das pessoas na edificação. 

≤ 100 100 < n ≤ 300 300 n ≤ 1000 >1000 

Público e 

reunião de 

público (E) (F)  

Térrea. 1,00 1,00 1,05 1,05 

≤12,00 m 1,05 1,10 1,20 1,25 

>12,00 m 1,25 1,40 1,50 1,65 

Hospedagem 

(B) 

Térrea. 1,00 1,00 1,05 1.05 

≤12,00 m 1,10 1,20 1,25 1,35 

>12,00 m 1,30 1,45 1,55 1,65 

Hospitais e 

asilos (H) 

Térrea. 1,00 1,00 1,05 1,10 

≤12,00 m 1,20 1,30 1,40 1,50 

>12,00 m 1,50 1,65 1,85 2,00 

Indústrias e 

outras 

ocupações 

Térrea. 1,00 1,00 1,00 1,00 

≤12,00 m 1,05 1,05 1,05 1,05 

>12,00 m 1,10 1,10 1,10 1,10 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor calculado para M = 1,50, e tem justificativa de que o fator de mobilidade está entre 

300 e 1000 pessoas e altura maior que 12m.  

O fator A se refere ao risco de ativação da carga de incêndio que, apesar de grande pode 

não ter risco muito elevado porque a possibilidade de entrar em ignição é baixa. 

 

Tabela 25 - Valores de A para o risco de ativação da carga de incêndio. 

Valor de A. Risco 

0,85 Pequeno. 

1,00 Normal. 

1,20 Médio. 

1,45 Alto. 

1,80 Muito alto. 

Fonte: Adaptado de Gretener apud Silva (2002). 

Valor calculado para A = 1,00, e tem justificativa de que o fator de não há manipulação 

de inflamáveis nos processos de trabalho da edificação. Não era uma exigência de norma na 

época de sua construção, mas, um requisito da técnica em uso.  

Valor final de R pela expressão 2. 
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         Pela expressão 1 se tem: ɣFi = 1,3 (N x S x E)  ̸ (R x M x A) 

Onde: 

N = 0,99 

S = 1,13 

E = 1,20 

R = 3,42 

M = 1,50 

A = 1,00 

 

Valor de R final = ɣfi = 0,34 

 

4.2.5 Conclusão a respeito deste método internacional aplicado:  

O objetivo desta metodologia de Gretener é de ter um valor matemático para se comparar 

com os valores de parâmetros que são aceitos nos países mais desenvolvidos no que se refere 

à proteção contra incêndio. 

Estudando as publicações a este respeito indicam que países como, por exemplo, Estados 

Unidos da América que trabalha como indicador MÍNIMO do Fator Global de Segurança ɣfi 

= 1,00 como um divisor de atenção.  

Pode-se neste caso dizer então, que no presente estudo para o Bloco “E” do CEFET/RJ 

(Fator Global de Segurança de incêndio = ɣfi = 0,34) que o seu risco de incêndio é grande nas 

atuais circunstâncias. 

O porquê deste risco alto se deve ao fato de existirem muitas fragilidades no que se refere 

à construção, treinamentos e seus sistemas de segurança contra incêndio. 

 

4.3 FRAGILIDADES IDENTIFICADAS 

 

Conforme João Almeida (2008), a definição de gestão é genérica, e está em consonância 

com a definição de gestão (gerenciamento) específica para assuntos de proteção contra 

incêndio. 
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Gestão – ato de gerir (administrar, dirigir); conjunto de medidas de administração 

aplicadas durante um determinado período; utilização racional de recursos em função de um 

determinado projeto ou de determinados objetivos. 

Organização – ato ou efeito de organizar; preparação; planejamento; disposição; 

ordenação; estrutura; constituição; composição; dar às partes de um corpo a disposição 

necessária para as funções a que se destina; maneira como as partes se compõem para executar 

certas funções; antônimo: desorganização. 

Segurança – afastamento de todo o perigo; confiança, tranquilidade resultante da ideia 

de que não há perigo a recear; antónimo: perigo, risco. 

 

Numa inspeção no CEFET/RJ e ao Bloco “E” que é objeto desta pesquisa foram 

detectadas diversas fragilidades no contexto geral de proteção contra incêndio e evasão. 

 

a) Construções de prédios em diversos períodos do século XX sujeitos a mudanças de 

diversos regulamentos de incêndio e, com ligações internas entre si com risco de 

propagação do fogo conhecido como comunicação de riscos; 

b) Não identificada cultura prevencionista desde a alta direção. Ênfase na preocupação 

com conteúdo relativo ao ensino acadêmico e falta de visão gerencial global; 

c) Pouco espaço disponível para separação de risco de incêndio nos prédios por 

distancias nas diversas expansões. Risco decorrente de diversas ampliações e 

construções sem conhecimento, sem cultura prevencionista ou uma análise de risco; 

d) Existência de sistema de hidrantes somente em parte do complexo (Bloco “E”). Neste 

bloco base deste trabalho pelo menos existe uma rede de hidrantes que é inexistente 

nos outros prédios do complexo; 

e) Sistema de abastecimento de água dos hidrantes de incêndio do Bloco “E” é feito 

conforme regulamento dos anos 60 abastecido por gravidade, ou seja, os andares 

superiores pela pouca diferença de altura estática entre altura da caixa de água no 

telhado e dos hidrantes disponibiliza nestes pavimentos superiores pouca pressão 

dinâmica, vazão de água ou jato de água com alcance insuficiente para combate 

eficaz ao incêndio; 

f) Existe um sistema de alarme com botoeiras de acionamento manual com painel de 

alarme no térreo, mas ao que parece está sem manutenção, considerado inoperante. 

Neste caso quando alguém notar o incêndio, um empo crítico entre se dar um alarme 
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e a comunicação pedido de socorro interno ou externo já terá se passado muito tempo 

e risco de grande catástrofe, portanto, será real; 

g) Não ter uma brigada de combate ao incêndio em prontidão 24h/dia. Este sistema é 

muito bom quando dimensionado adequadamente. Deve ainda ter seus membros 

treinados e habilitados e reciclados conforme norma ABNT NBR 14276:2006 em 

abandono de área, formas de comunicação de alarmes internos e externos saber usar 

sistemas de combate por extintores e hidrantes e comunicação com corpo de 

bombeiros do estado; 

h) Não identificado à existência de um plano geral de combate ao fogo ou de escape 

com instruções divulgadas para todas as pessoas afetadas, do que se deve fazer em 

caso de incêndio. Quer dizer que não se tem um procedimento interno escrito, 

aprovado pela alta direção, divulgados a todos interessados e afetados e treinado 

periodicamente e tendo análise crítica com um plano de ação de melhorias contínuas 

após cada treinamento e seu acompanhamento; 

i) Falta de uma cadeia eficaz de sistema de comunicação com Corpo de Bombeiros da 

cidade do Rio de Janeiro. Não há um procedimento interno escrito e aprovado pela 

alta direção e com pessoal treinado para atuar de forma rápida durante 24 horas por 

dia, nem uma rotina de teste de comunicação com a corporação e com a alta direção 

em caso de sinistro; 

j) Não tem sinalização e rotas de fugas definidas e identificadas por todo complexo. 

Não tem um procedimento e nem de forma estruturada um sistema de sinalização 

fácil e atualizado conforme mudanças e ou obras de ampliação; 

k) Não ter portões com acessibilidade para grandes veículos do Corpo de Bombeiros 

para as partes internas da instituição. Neste caso o CEFET/RJ não tem portão com 

largura suficiente para entrada de veículos de grande porte do Corpo de Bombeiros 

estadual e, agravado por ruas no entorno serem estreitas e ter ainda ter o Rio 

Maracanã passando a frente da instituição. Existem ainda diversos blocos de prédios 

interligados sem espaço para manobras internas; 

l) Não identificado à existência de treinamento com uso de extintores portáteis para 

todos os servidores, professores e vigilância patrimonial de forma sistêmica e 

reciclagens; 

m) As portas cota fogo do Bloco “E” estão sem manutenção e algumas inoperantes para 

sua função, ou seja, manutenção inexistente ou precária. Este dispositivo impede que 

o fogo chegue à escada externa de fuga; 
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n) Elementos estruturais (tipo Brise Soleil) que dificultam o combate ao incêndio 

principalmente no Bloco “E” decorrentes de projeto arquitetônico da época sem 

conceito ideal de proteção contra incêndio; 

o) Lateral do prédio toda de janelas de vidro e com proximidade ás árvores do pátio 

interno facilitando propagação de incêndio. 

p) Algumas instalações elétricas com aparente deficiência de manutenção por todo 

complexo. Dentre as estatísticas das causas de incêndio, o risco elétrico contribui 

com média de 22% do total das causas de incêndio investigadas; 

q) Alta rotatividade dos terceirizados da vigilância patrimonial que poderiam ser 

elementos da brigada de incêndio. Neste caso dificulta as formas de comunicação 

para pedido de socorro externo; 

r) Não ter um sistema de combate ao fogo automático tipo sprinkler com eficácia de 

96%, que independe da presença humana para se acionado e combater o fogo no seu 

início e alarme local ou a distancia como em uso nos países desenvolvidos. 

 

4.4 ANALOGIA DE CUSTO, BENEFÍCIO E COMPLEXIDADE DAS MELHORIAS 

NO BLOCO “E”. 

 

Dentro do grupo das fragilidades do Bloco “E” foi conduzida uma análise critica e técnica 

de qual ou quais novas instalações ou sistemas, que podem ser implementados no prédio, com 

pouca interferência no funcionamento da instituição. 

 

a) Atualização do sistema de hidrantes do Bloco “E”. Transformar o atual sistema por 

gravidade com colocação de bombas específicas com partida automática por queda 

de pressão na rede de hidrantes. Com manutenção ou substituição das portas corta 

fogo. Impacto de baixa intensidade financeira, com baixo custo de manutenção e 

média complexidade de operação, porque, precisam de pessoal disponível 24 horas 

por dia, treinadas e habilitadas principalmente para operar o sistema de hidrantes após 

detecção e alarme de incêndio.  

b) Manutenção ou substituição do atual sistema de botoeiras de alarme manual de 

incêndio. Impacto de baixa intensidade financeira, baixo custo de manutenção, e alta 

complexidade de operação, porque, precisa ter pessoal disponível 24 horas por dia, 

treinado e habilitado. Somente terá eficácia se houver pessoas no local e notar o 
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incêndio. Situação que não cobre o horário noturno entre 22 horas até 06 horas da 

manhã.  

c) Projetar e instalar um sistema de detectores de fumaça e fogo. Média intensidade 

financeira, alto custo de manutenção, e média complexidade de operação, porque, 

precisa ter pessoal disponível 24 horas por dia, treinado e habilitado para ir ao local 

identificar qual a situação e outras pessoas ou brigada de incêndio para fazer uso de 

extintores ou rede de hidrantes e demais comunicações para corpo de bombeiros e 

alta direção da escola. Este cobriria às 24 horas com alarme sonoro e visual, 

entretanto, este sistema precisa de manutenção constante. Neste caso produzir um 

contrato de manutenção do sistema com funcionários realizando visitas ao CEFET/RJ 

no mínimo duas vezes por semana. Este custo de manutenção tem sempre que existir 

que considerado como custo fixo da instituição.  

d) O sistema de brigada de incêndio. Alta intensidade financeira, médio custo de 

manutenção, e média complexidade de operação, porque, precisam de pessoal 

disponível 24 horas por dia, treinadas e habilitadas. Bom sistema, entretanto, 

necessita de número de brigadistas calculados em função da norma ABNT NBR 

14276:2006 cujo número de brigadistas é determinado em função do número de 

servidores do local e, deve estar disponível durante 24 horas por dia. Necessita de 

treinamentos básicos e de reciclagem anuais. Treinamentos algumas vezes fora do 

local de trabalho. Custos de transporte e outros. O custo maior será de pessoal para 

horário onde a escola não opera, ou seja, noturno. Neste caso poderá ser formado por 

vigilantes terceirizados ou próprios, mas, cujo risco de alta rotatividade neste setor 

torna o sistema oneroso e de difícil controle. 

e) O sistema tipo sprinkler automático. Alta intensidade financeira, baixo custo de 

manutenção, baixa complexidade de operação. Entretanto, o seu funcionamento 

automático cobre todas as necessidades da escola na proteção contra incêndio e pode 

substituir todos os custos de todas as outras instalações debatidas acima exceto 

extintores e hidrantes que são requisitos legais. Sua manutenção é de baixíssimo 

custo e pode ser feita pelos alunos do curso de Técnico de Segurança do Trabalho 

como base escolar. Alto poder de combate por que não necessita da presença do 

elemento humano nem para uso de extintores ou hidrantes. Presencia o incêndio e o 

calor do mesmo aciona o sistema e sua operação inclui alarme sonoro e visual a 

distancia. 
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4.5 NOVO CÁLCULO COM CONSIDERAÇÕES DO “GAP” IDENTIFICADO 

 

Como visto no item 4.2.4 o valor encontrado quando aplicado o método quantitativo de 

Gretener em sua primeira avaliação dentro da realidade atual da edificação foi 66% menor que 

o limite aceitável do Fator Global de Segurança. Novos cálculos foram então desenvolvidos 

levando em consideração a existência de sistemas ou melhorias dentro das fragilidades 

encontradas na situação atual e, neste novo cálculo foram levados em consideração que 

algumas das fragilidades apontadas como tendo sistemas instalados e em prontidão de 

operação. 

 

4.5.1 Segundo cálculo com sistemas mais comuns em proteção contra incêndio em 

termos de custo benefício considerado como implantados.  

Foram considerados os seguintes fatores para este novo cálculo. 

a) Implantação de casa de bombas para os hidrantes existentes no Bloco “E”. 

b) Uma brigada de incêndio 24h por dia em todo Campus. 

c) Instalação de hidrante urbano ligado à rede pública da cidade. 

d) Instalação de um painel repetidor de alarme de incêndio na portaria onde há 24h dia 

pessoal, ou seja, reparos no atual local e um repetidor na portaria principal. 

e) Instalação de um sistema de chuveiros automáticos no BLOCO “E”.  

  

Com as considerações nomeadas acima todo o processo de cálculo foi novamente 

realizado a seguir um resumo dos valores encontrados. 

Novos valores encontrados. 

Item avaliado Valor 

n1 com extintores suficientes 1,00 

n2 com hidrantes conforme determina o risco 1,00 

n3 com bombas de incêndio 1,05 

de n4 se o estado instala um ponto de hidrante urbano 1,10 

n5 com pessoal de brigada treinado e disponível 1,05 

Valor final para N 1,21 
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Item avaliado Valor 

s1 com detecção de fogo funcionando 1,00 

s2 com detecção de fogo funcionando transmissão à portaria 1,05 

s3 com brigada de incêndio inclusive fins de semana 1,40 

s4 com tempo de resposta  com brigada e chuveiros 

automáticos tipo sprinkler 

1,30 

s5 com sprinklers sem exigência do código 1,50 

s6 sem exaustão de fumaça 0,90 

Valor final para S 2,60 

 

Item avaliado Valor 

e1 com edificação com janelas e sem peitoris 1,20 

e2 com edificação com fachada de vidro 1,00 

e3 com portas corta fogo funcionado para saída de emergência 1,20 

e4 com ventilação <10% em área ≥ 200m² 1,20 

Valor final para E 1,73 

 

Item avaliado Valor 

q com 300 MJ ̸ m ² ≤ carga < 1200 MJ ̸ m ² 1,10 

i com edificação resistente ao fogo escola e similares 1,10 

c de facilmente combustível a normalmente inflamável 1,20 

f com enfumaçamento grande 1,10 

k com toxidade grande 1,10 

h coeficiente até 1200MJ/m² e altura > que 30m 1,30 

a com área maior que 750m² 1,50 

Valor final para R 3,42 

 

Valor para M = 1,50. (escola com altura maior que 12m e de circulação de 300 até 1000 

pessoas). 

 

Valor para A = 1,00. (Normal) 

 

Novo valor para ɣfi = 1,3 (1,21 x 2,60 x 1,73) / (3,42 x 1,50 x 1,00) 

 

Valor recalculado para ɣfi = 1,38 

 

4.5.2 Conclusão do item 4.5.1 após novo cálculo: 

Nesta segunda simulação com sistemas implantados com extintores, hidrantes, brigada 

de incêndio, hidrante urbano, detecção e alarme e chuveiros automáticos. Se obteve o novo 
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valor de ɣfi = 1,38 que é superior a 1 (Hum), ou seja, atenderia ao prescrito pelo método em 

questão. 

Deste modo a edificação se apresenta com um indicador do Fator Global de Segurança 

contra incêndio de 38% (cento e quarenta por cento) maior que o limite aceitável. Sem nenhuma 

alteração estrutural da edificação. Apenas com sistemas que podem ser implantados sem que 

se tenha que interromper as atividades da edificação. Fator que influência a gestão será custos 

de manter treinada uma brigada de incêndio por 24 horas por dia o ano todo e equipe de contrato 

de manutenção externa para sistema de detecção. 
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5 PESQUISA TRATAMENTO ESTATÍSTICO E CONCLUSÃO 

 

A pesquisa realizada com servidores, professores que trabalham ou tenham participação 

nas atividades do Bloco E. O publico consultado e que responderam foi de 36 pessoas. Não 

foram incluídos os alunos, porque, estes são considerados com usuários não fixos as atividades 

do Bloco “E”. 

 

5.1 PESQUISA E TRATAMENTO ESTATISTICO 

 

Para realizar a pesquisa foi desenvolvido um questionário com 25 perguntas. 

Dentre estas 25 perguntas 8 tiveram relação com técnicas de análises de risco 

quantitativas, e 17 com relação aos aspectos dos sistemas de incêndio, treinamentos, socorro 

externo e qual sistema gostariam de ter implantado no Bloco “E”. 

Na realização do tratamento estatístico com gráficos combinando as perguntas por 

assuntos similares. 

 

5.1.1 Com relação à necessidade de se realizar análise de risco quantitativa. 

Consolidação da pergunta relativa ao conhecimento de algum Método Quantitativo de 

análises de risco incêndio. 

  

Consolidação das perguntas relativas ao desejo dos entrevistados com relação às 

necessidades de realização de análises quantitativas de risco incêndio no CEFET?RJ. 

Nota-se que a grande maioria dos usuários do bloco em questão desconhece qualquer 

metodologia de análise de risco quantitativo para incêndio e, que apenas vinte e cinco porcento 

(25%) dos entrevistados conhecem pelo menos uma das metodologias apresentadas. 

Consolidação das perguntas relativas ao desejo de se faça um estudo de análise de risco 

no bloco “E” e ainda em outras partes do CEFET?RJ. 

Não conheço nenhum método. 

Método FRAME. 

Método GRETENER. 

6% 
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 Quanto a pergunta se os gestores do CEFET/RJ deveriam conduzir uma análise de risco, 

nota-se que a grande maioria da populaçào que utilizam-se do Bloco “E”  concordam que se 

realize uma de análise de risco quantitativa para incêndio no Bloco “E” e extendendo a outras 

áreas vulneráveis também do CEFET/RJ. 

 

5.1.2 Com relação a sistemas de proteção contra incêndio. 

Consolidações das perguntas relativas se foram treinados a saber o que fazer em caso de 

emergência, como dar alarme ou como evadir-se do prédio.  

 

Quando se pede respostas se a populaçào usuária do Bloco “E” foram treinadas em saber 

como dar um alarme de incêndio, ou fazer uma evasão do prédio de forma ordenada, os 

indicadores mostram que o número de pessoas que não foram treinados ultrapassa em muito os 

setenta e cinco porcento (75%) daqueles que trabalham no Bloco “E”  em questão.  

 

Consolidação das perguntas relativas a terem sido treinados (Teórico / prático) em como 

usar os equipamentos do sistema de proteção contra incêndios existentes no CEFET/RJ. 

80% 

20% Concordam. 

Não concordam 

Não foram treinados 

Foram treinados a mais de 4 anos 

85% 

15% 
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Neste caso relativo a treinamento teórico/prático nos sistemas de proteção contra 

incêndios existentes na edificação, mais uma vez, os números daqueles que não foram treinados 

ultrapassa os oitenta e cinco porcento (85%) com relação a aqueles que trabalham no Bloco 

“E” .  

 

Consolidação da pergunta relativa ao conhecimento de existência de um plano de 

emergência no CEFET/RJ ou ter sido treinado nele. 

  

Neste caso tem-se um indicador de que a totalidade desconhece se quer a existência de 

um Plano de Emergência ou treinamento. Indica que o CEFET/RJ está bem defasado para com 

o mínimo que, seria ter um procedimento escrito, assinado pela alta direçào e divulgado a todos 

que ali trabalham, estudam ou transitam. 

 

Consolidação da pergunta relativa à percepção de segurança já que o suporte 

disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado tem tempo médio de 15 minutos para chegar 

ao CEFET/RJ. 

Não foram treinados 

Foram treinados a mais de 4 anos 

16% 

86% 

Não conheço nenhum plano. 
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Neste caso de quase a totalidade de pessoas não se sentem seguras quanto aos riscos 

relativos a proteção contra incêndio pelas dificiências dos recursos da Cidade do Rio de Janeiro, 

associadas as dificuldades construtivas do próprio CEFET/RJ sendo um indicador de grande 

peso ao se aplicar a metodologia.  

 

Consolidação da pergunta relativa à qual sistema ou quais sistemas de combate ao 

incêndio deveria ser implementado no CEFET/RJ. 

 

Neste caso houve um empate técnico entre as respostas da pesquisa. Esperava-se pelas 

explicações apresentadas no preambulo do questionário que uma instalação fixa e automática 

por sprinklers apresentasse um valor bem maior, mas, há de se realizar uma mesa redonda 

futura com os gestores responsáveis para que possam ser debatidos e apresentados melhores 

esclarecimentos sobre vantagens e desvantagens de cada sistema para uma tomada final de 

decisão. 

 

Tenho preocupação porque os portões são pequenos.  

 

Não me sinto seguro até porque o sistema público de 

água da cidade não é confiável. 

Não porque não tem gente treinanda interna em 

função do tempo para chegada ao CEFET/RJ. 

Sistema de brigada de incêndio. 

 

Sistema de chuveiros automáticos tipo sprinkler. 

Sistema de detecção de fumaça e botoeiras de 

alarme de incêndio. 
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5.2 PLANO DE AÇÃO POR MEIO DO MÉTODO 5W2H 

 

O 5W2H é basicamente um processo muito utilizado nos dias de hoje, quando se busca 

uma forma gerencial para execução e controle de tarefas, onde são atribuídas responsabilidades 

e prazos para uma tarefa ou trabalho. Este método é algo que deve ser realizado numa forma 

estruturada, assim como o departamento, abrangendo o motivo e o prazo para conclusão com 

os custos estabelecidos. É mais do que uma simples sigla, ou melhor é um título, que se 

popularizou dentro da linguagem empresarial. É uma lista de verificação com sete pontos 

principais de um Plano de Ação. 

Recebe esse nome de 5W2H devido a uma série de letras derivadas do idioma inglês: 

1 – What (o que será feito), 

2 – Who (quem fará), 

3 – When (quando será feito), 

4 – Where (onde será feito), 

5 – Why (por que será feito) 

1 – How (como será feito) 

2 – How Much (quanto custará) 

 

5.2.1 Estrutura básica de um Plano de Ação 

É o planejamento de todas as ações delineadas e necessárias para atingir um resultado 

desejado. O principal, sem dúvida, é saber o que fazer e, assim identificar e relacionar as 

atividades envolvidas.  

Um bom Plano de Ação deve deixar bem claro o que deverá ser feito (“What”?) e 

quando (“When”?). 

Se a sua execução envolve mais de uma pessoa, deve-se esclarecer quem será o 

responsável por cada ação (“Who”?). 

Quando necessário, para evitar possíveis dúvidas, deve-se ainda esclarecer, os porquês 

(“Why”?) da realização de cada ação, e o como (“How”?) deverão ser feitas, o onde 

(“Where”?) local serão feitas e os custos ou investimentos (“How Much”?) necessários para 

tal finalidade. 

 

5.2.2 Ferramenta Plano de Ação 

 

O plano de ação é um conceito gerencial moderno. Um plano de ação ajuda com certeza 

na tomada de decisões rápidas e eficazes para uma situação. Há ocasiões em que um plano de 
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ação muito simples nem é viável, porém, na maioria dos casos é necessária a criação de um 

documento para fins de arquivamento, follow-ups periódicos durante a execução, análises 

críticas e principalmente ferramenta de comunicação eficiente e visual fácil com outras pessoas 

ou áreas envolvidas.  

Para atingir um objetivo ou meta, precisa-se fazer alguma coisa, necessidade de agir e 

realizar uma ou várias ações. Geralmente é necessário definir uma data para concluir a tarefa, 

ou seja, um prazo. O plano de ação pode ser um mapa e uma estratégia para chegar a um 

objetivo e, também, se no meio do processo precisar de uma modificação está pode facilmente 

ser acrescentada no Plano de Ação.  

Este documento também servirá para a alta direção coordenar, manter e controlar as 

ações e despesas dentro de um prazo, em direção ao objetivo estipulado. 

Quanto maior a quantidade de ações e de pessoas envolvidas, mais necessário e 

importante é ter um Plano de Ação. E um bom Plano de Ação é a maior a garantia de atingir a 

meta. Em importantes projetos, missões, empreendimentos, um bom Plano de Ação é 

indispensável. 

 

5.2.3 Plano de Ação 5W2H 

 

O mais usual é uma apresentação em reunião na forma de uma simples planilha ou tabela, 

com uma coluna para cada um dos cinco W e duas para H. Na prática, nem sempre são 

necessários todos eles. Coloque uma ação em cada linha e preencha os 5W2H, um em cada 

coluna. O título é o próprio objetivo, a meta é o resultado esperado e merece todo destaque. 

Uma vez pronto o Plano de Ação, o mais importante: Ação, coordenação, follow-up, 

controle e gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo de tabela ou planilha está numa forma de sugestão que pode facilitar a gestão 

dos envolvidos neste trabalho. 

http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/como-organizar-e-arquivar-documentos-gerados-na-empresa/
http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/a-importancia-do-feedback-para-a-comunicacao-e-a-produtividade/
http://operandobien.blogspot.com/2008/05/follow-up-o-que-e-importancia-e-como.html
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Nome da Organização: Centro federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

CEFET – Unidade Maracanã  

Responsável pelo P. A.: Renato M. Allemand Data de elaboração do P. A.: 

12/03/2018 

PLANO DE AÇÃO 

PORQUE FAZER (WHY) - META: Melhorar as condições de segurança contra proteção 

contra incêndio no Bloco “E”. 

WHAT HOW WHO WHERE WHEN HOW MUCH 

O QUE 

FAZER 
COMO FAZER QUEM FARÁ ONDE PRAZO 

 

CUSTO/INVEST. 

Apresentar este 

trabalho para a 

alta direção do 

CEFET/RJ 

Unidade 

Maracanã. 

Distribuir para a alta 

direção cópia deste 

trabalho depois de 

aprovado. 

 

Mestre 

Responsável 

pelo trabalho 

aprovado. 

Sala do Diretor 

da Unidade 

Maracanã. 

Sete dias úteis 

após aprovação 

pela UFF. 

R$ 50,00 em 

cópias do 

trabalho. 

Marcar com a alta 

direção do CEFET/RJ 

reunião para explicar 

este trabalho. 

Diretoria da 

Unidade 

maracanã. 

Sala do Diretor 

da Unidade 

Maracanã. 

Quinze dias 

uteis depois da 

entrega de 

cópia do 

trabalho. 

Custo zero. 

Desenvolver e 

apresentar resumo do 

trabalho para alta 

direção e matriz de 

custo benefício. 

 

Mestre 

Responsável 

pelo trabalho 

aprovado. 

Sala de 

reuniões da 

diretoria. 

Quinze dias 

úteis depois da 

entrega de 

cópia do 

trabalho. 

Custo zero. 

Responder 

aprovando ou 

não a sugestão 

apresentada no 

trabalho. 

Emissão de parecer 

interna da diretoria 

sobre a 

sugestão apresentada 

no trabalho. 

 

Diretoria da 

Unidade 

Maracanã. 

Sala de 

reuniões da 

Diretoria. 

Quinze dias 

úteis depois da 

apresentação. 

Custo zero. 

Ata da reunião. Produzir uma ata com 

assinatura pela alta 

direção e distribuir 

aos envolvidos. 

 

Secretária da 

Diretoria. 

Sala do Diretor 

da Unidade 

Maracanã. 

Dois dias após 

reunião. 

Custo zero. 

Definir quais 

instalações de 

PCI serão 

instaladas. 

Reunião com 

Diretoria da Unidade 

Maracanã mais 

Equipe de Projetos e 

Manutenção. 

 

Diretoria da 

Unidade 

Maracanã. 

Sala de 

reuniões da 

Diretoria. 

Quinze dias 

úteis depois da 

aprovação. 

Custo zero. 

Fazer 

levantamento 

de campo para 

projeto de 

instalações 

aprovadas. 

Reunir desenhos 

atualizados. 

Verificação de campo 

e interferências 

possíveis com outras 

utilidades. 

Setor de 

Engenharia da 

Unidade 

Maracanã. 

Prédio(s) 

selecionado(s) e 

sala de reuniões 

da área de 

Engenharia. 

Quinze dias 

úteis depois da 

aprovação. 

R$ 500,00 em 

cópias dos 

desenhos e, mais 

Dez Dias úteis de 

Engenharia do 

CEFET. 

 

 

 

Nome da Organização: Centro federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

CEFET – Unidade Maracanã  
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Responsável pelo P. A.: Renato M. Allemand Data de elaboração do P. A.: 

12/03/2018 

PLANO DE AÇÃO 

PORQUE FAZER (WHY) - META: Melhorar as condições de segurança contra proteção 

contra incêndio no Bloco “E”. 

WHAT HOW WHO WHERE WHEN HOW MUCH 

O QUE 

FAZER 
COMO FAZER QUEM FARÁ ONDE PRAZO 

 

CUSTO/INVEST. 

Fazer memorial 

descritivo para 

concorrência 

pública 

conforme lei 

8666. 

Reunir desenhos 

atualizados e 

memoriais descritivo 

das instalações. 

Setor de 

engenharia da 

Unidade 

Maracanã. 

Prédio 

selecionado 

e sala de 

reuniões da 

área de 

Engenharia. 

Vinte dias úteis 

depois do 

levantamento de 

campo. 

Trinta dias úteis 

de Engenharia do 

CEFET. 

Fazer processo 

de concorrência 

e receber as 

propostas. 

Carta convite para as 

empresas aprovadas 

no CEFET com 

matérias adequados a 

concorrência. 

Setor de 

Compras da 

Unidade 

Maracanã. 

Setor de 

Compras da 

Unidade 

Maracanã. 

Vinte dias úteis 

depois do 

levantamento de 

campo. 

Trinta dias úteis 

de equipe de 

compras do 

CEFET. 

Decisão de qual 

empresa será a 

responsável 

para execução 

das instalações. 

Assinatura de carta 

compromisso / 

contrato de 

fornecimento de mão 

de obra mais 

materiais. 

Diretoria do 

CEFET Unidade 

Maracanã. 

Sala do 

Diretor da 

Unidade 

Maracanã. 

Dez dias úteis 

após aprovação 

da entrega de 

documentação 

relativa ao 

contrato. 

Custo zero. 

Preparação de 

canteiro e 

instalações para 

receber a 

empresa 

contratada. 

Separação de área 

com pontos de água, 

luz, local para almoço, 

local para guara de 

roupas, matérias e 

ferramentas e 

sanitários. 

Setor de 

Engenharia da 

Unidade 

Maracanã. 

A definir 

local 

adequado. 

Dez dias úteis 

após assinatura 

de contrato. 

Custo a definir em 

função de 

disponibilidades. 

Estimativa em R$ 

20.000,00. 

Fiscalização do 

andamento da 

obra. 

Emissão de relatório 

semanal e entregue a 

Diretoria do CEFET 

Unidade Maracanã 

com cronograma 

físico financeiro. 

Setor de 

Engenharia da 

Unidade 

Maracanã. 

Sala do 

Diretor da 

Unidade 

Maracanã. 

Semanal após 

início das obras. 

Custo zero. 

Testes de 

aceitação para 

entrega da ora. 

Emissão de relatório 

final de testes de 

aceitação conforme 

contrato. 

Setor de 

Engenharia da 

Unidade 

Maracanã. 

Sala do 

Diretor da 

Unidade 

Maracanã. 

Final das obras Vinte horas úteis 

da Engenharia e 

da área de 

Segurança do 

CEFET Unidade 

Maracanã. 

Inspeção e 

testes do 

sistema 

conforme 

instruções do 

fornecedor. 

Emissão de relatório 

periódico de testes de 

conforme 

recomendação do 

fornecedor do 

sistema. 

Setor de 

Engenharia e de 

Segurança do 

Trabalho da 

Unidade 

Maracanã. 

Bloco “E”. Conforme 

fornecedor do 

sistema, mas, no 

mínimo de 3 em 

3 meses. 

Oito horas úteis da 

Engenharia e da 

área de Segurança 

do CEFET 

Unidade 

Maracanã. 

Quadro 8 – Plano de Ação segundo método 5W2H. 
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5.3 CONCLUSÃO 

 

No mundo globalizado como o de hoje, os diretores ou gestores devem ter nítido 

conhecimento para enfrentar os custos de um investimento, e ter a perfeita noção de suas 

responsabilidades quanto aos riscos para às pessoas, os riscos para as instalações, o risco de 

perda da continuidade operacional de seus negócios, os riscos para com o meio ambiente e 

também para a imagem da instituição. 

Com auxílio de engenheiros especializados na área de segurança contra incêndio e 

controle de emergências, além daqueles que possuem conhecimento para avaliar os riscos e, 

com auxílio das recomendações de um relatório anual das inspeções do risco de incêndio e 

explosão conduzido pelas companhias de seguro pode-se ter a disposição material humano e 

documentação, para dedicar-se a aplicação de metodologia de análise de risco quantitativo para 

um local indicado. Companhias de seguro por meio de suas auditorias têm ultimamente 

cobrado a apresentação destas análises de risco quantitativas. Sugerem ainda que use tal 

metodologia onde fica demonstrado o valor dado pela empresa para questões de segurança 

contra incêndio. Este processo de análise de risco quantitativa leva ao gestor uma condição de 

menor desembolso de capital na hora de contratar um seguro de risco de incêndio. 

O propósito de uma avaliação de múltiplos atributos é fornecer uma ajuda útil para 

tomada de decisão. Requer uma metodologia simples de se utilizar e ainda crível. Aplicá-la 

deve ser fácil, mas também sofisticada o suficiente para fornecer um mínimo de validade 

técnica. Credibilidade dada pela metodologia pode ser melhorada por meio de coerência e 

transparência. A abordagem deve ser sistemática e claramente discernível para todas as partes 

interessadas com as questões técnicas relevantes devidamente cobertas (WATTS, 1997). 

O Brasil está se desenvolvendo na preparação de pessoal especializado e conhecedor das 

metodologias que, com toda a certeza conduzirá uma melhor gestão dos riscos e poderá impedir 

o desperdício de dinheiro em reconstruções, bem como, em ações civis e criminais decorrentes 

dos relatórios oficiais dos sinistros. 

O Método de Gretener que é uma metodologia quantitativa aplicado nas condições atuais 

do CEFET/RJ, principalmente no Bloco “E”, foi o escolhido como base para o estudo por ser 

o que melhor se adapta a instituição e, apresentou como resultado que a ocupação está em risco 

alto de ter e desenvolver um incêndio com graves consequências. 

O Fator Global de Segurança apresentado pelo método quantitativo selecionado e 

aplicado gerou um valor numérico para a edificação. Este valor numérico do Fator Global de 

Segurança de 0,34 contra o mínimo valor de 1,0 indicando o elevado risco de sinistro de 
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incêndio. Para obter-se uma visão geral das condições físicas e atuais da edificação que 

alimentam o cálculo do Fator Global pelo método GRETENER foi conduzido um levantamento 

e encontradas diversas fragilidades nas dependências do Bloco “E” sob o ponto de vista de 

proteção contra incêndio e evasão segura. Fica, portanto, evidente que o método escolhido 

forneceu resposta correta para as condições atuais do Bloco “E” do CEFET/RJ. 

O Bloco “E”, com simples escolha de alguns sistemas de combate ao incêndio ou ações 

gerenciais de fácil implementação na edificação mostrou que, quando foram apresentados os 

novos cálculos pela mesma metodologia quantitativa selecionada o resultado do valor do Fator 

Global foi de 1,38 contra o valor mínimo 1,0.  

Este resultado pode e deve ser utilizado numa forma de facilitar que a alta direção em 

tomar decisões para melhorar as condições de segurança contra incêndio sem muitos 

investimentos por fazer. 

Referindo-se à análise dos questionários da pesquisa esta foi dividida em duas partes 

distintas, uma decorre sobre os conhecimentos da existência de metodologias quantitativas e 

sua aplicação no CEFET/RJ e, outra parte sobre conhecimentos e treinamentos em proteção 

contra incêndio e de forma evasão segura do local.  

Na primeira parte da pesquisa com relação conhecimento de metodologias apresentou 

uma clara indicação, de que os entrevistados tinham pouco conhecimento da existência de 

metodologias de análises de risco quantitativas.  

Em outra situação um valor também expressivo de respostas indica uma concordância de 

que uma análise de risco de incêndio deve ser aplicada no CEFET/RJ e Bloco “E”. 

Revelam os usuários do local que conhecem os sistemas de prevenção e combate a 

incêndios existentes tanto no CEFET/RJ quanto do Bloco “E”. 

Entretanto, quando se refere à participação em treinamentos teóricos e práticos destes 

sistemas de proteção contra incêndio no Bloco “E” uma média de 85% informaram não terem 

sido treinados. 

No caso da existência de uma brigada de incêndio, as respostas consolidadas revelaram 

que também um número elevado de usuários do local não tem conhecimento se existe ou não 

uma brigada de incêndio no CEFET/RJ. 

O risco de incêndio produz na população local, um receio muito grande quanto ao risco 

pessoal, e que em algum momento futuro poderá acontecer um incêndio de grandes proporções 

no Bloco “E”, como ficou demonstrado nas respostas do questionário. 
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Com relação a um Plano de Emergência escrito, assinado pela alta direção da instituição 

e divulgado a todos afetados pelo risco de incêndio, as respostas indicaram que a totalidade dos 

entrevistados desconhece a sua existência. 

O Plano de Emergência é o documento básico que indica os riscos existentes, relacionam 

os recursos à disposição, identifica pessoas e seus papeis no contexto da emergência, 

dimensiona as equipes de combate e socorro a possíveis vítimas e, dá aos usuários as instruções 

de como dar um alarme de incêndio e ainda de como comportar-se para uma evasão ordeira e 

segura.   

Uma pergunta do questionário apresentou uma resposta de que os usuários têm receios 

com relação à sua própria segurança e, que um percentual de 65% respondeu que não 

questionou ninguém no CEFET/RJ sobre as condições contra incêndio no Bloco “E”. 

Por outro lado, relatam que uma entrevista sobre proteção contra incêndio e evasão é 

importante, mas, os usuários não participaram de nenhuma reunião com a alta direção da 

instituição a respeito do assunto ou ainda por uma simples entrevista de avaliação das 

condições relativas à proteção contra incêndio. 

A estrutura de auxilio externo do Corpo de Bombeiros da cidade do Rio de Janeiro 

mostrou-se preocupante para 95% das respostas, porque, além do tempo longo para chegada 

da corporação comparado com o ideal apresentado em estudos internacionais, aliado as 

dificuldades de movimentação dos veículos de combate na região ao redor da instituição, 

também por dificuldades de acesso dos veículos ao interior do CEFET/RJ e, ainda por não ter 

uma brigada de emergência interna nas 24 horas para atuar nos primeiros combates ao incêndio 

mostraram os entrevistados um elevado risco para o local. 

A pergunta final da pesquisa de campo indica um empate técnico de qual seria o melhor 

sistema para implantar de proteção contra incêndio na ocupação. Deste modo sugere-se que 

este estudo deva ser apresentado à alta direção da instituição para que a mesma tenha 

conhecimento de como está o Bloco “E” e o CEFET/RJ com relação a proteção contra incêndio 

e demais assuntos relativos a questão de fogo.  

A conclusão final relativa a este estudo deixa bem claro que, estudos e análises 

quantitativas de risco de incêndio utilizando metodologias reconhecidas internacionalmente 

deve sim ser uma ferramenta conhecida e praticada, e que toda a alta direção de instituições 

escolares ou outro qualquer segmento onde vidas, patrimônio, meio ambiente, conhecimento 

desenvolvido estejam em risco de perdas incomensuráveis deve-se então ter em mente que a 

proteção contra incêndio faz parte do mundo atual e globalizado e, que uma vez enfrentando 

uma tragédia por incêndio pode-se não mais voltar a estágio de competição.  
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7 APÊNDICE 

7.1 APÊNDICE 1 – MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA 

 

                                                                                                                        

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições dos sistemas de proteção contra incêndio para pesquisa. 

a) Gestão – ato de gerir (administrar, dirigir); conjunto de medidas de administração aplicadas 

durante um determinado período; utilização racional de recursos em função de um determinado 

projeto ou de determinados objetivos. 

b) Análise de Risco de Incêndio Quantitativa – Metodologia científica quantitativa que 

analisando diversos parâmetros de construção, dispositivos preventivos de combate ao 

incêndio e recursos humanos locais e estaduais disponíveis indicam matematicamente se o 

imóvel ou edificação sob avaliação tem um risco pequeno, médio ou grande de risco de 

incêndio. São metodologias utilizadas nacional e internacionalmente por grandes empresas de 

vários setores quando de um empreendimento novo esta sendo desenvolvido ou em negociação, 

edificações diversas e as seguradoras. 

c) Análise de Risco de Incêndio Qualitativa – Metodologia qualitativa que analisando 

diversos parâmetros de construção na forma perspectiva apena de sentimento os dispositivos 

preventivos de combate ao incêndio e recursos humanos locais e estaduais disponíveis indicam 

de uma forma pessoal se o imóvel ou edificação sob avaliação tem um risco pequeno, médio 

 
 

  

Prezado Coordenador (a) / Professor (a) / servidor (a) / aluno (a). Você esta sendo convidado 

como um voluntário (a) a participar da minha pesquisa para dissertação de mestrado CEFET / 

UFF iniciado em agosto de 2014, cujo título é o seguinte “O USO DE ANÁLISE DE RISCO 

COMO FERRAMENTA PARA SELEÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO NAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES”. 

O objetivo desta pesquisa utilizando a metodologia de perguntas ou afirmações é avaliar sob 

sua perspectiva de vista a situação de proteção contra incêndio no BLOCO “E”. 

O questionário abaixo é uma análise do conteúdo da Dissertação e serão observados todos os 

princípios de sigilo. 

Agradeço muito a sua colaboração. 

Mestrando – Renato Matrangolo Allemand – Professor do CEFET/RJ – CTST. 
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ou grande de risco de incêndio. Metodologia primária em muitos casos e tem semelhança ao 

processo de Mapas de Risco das Normas Regulamentadoras. 

d) Extintor de incêndio – Dispositivo portátil desenvolvido para “princípios de incêndios” e, 

precisa de pessoal treinado e habilitado em localizar o aparelho e o local do incêndio e fazer 

funcionar corretamente o extintor. 

e) Hidrantes de incêndio - Dispositivo fixo e interno ao prédio desenvolvido para “situações 

onde um extintor já não é capaz de apagar o incêndio”. É um sistema chamado de 

semiautomático porque, mesmo as bombas entrando em funcionamento automático, o sistema 

para ser operado depende do elemento humano. Precisa de pessoal treinado e habilitado em 

localizar o incêndio e o hidrante mais próximo, montar as linhas de mangueiras e, fazer 

funcionar corretamente o equipamento. 

f) Porta corta fogo - Dispositivo fixo a edificação desenvolvido para “isolar um pavimento 

do incêndio e fumaça permitindo fuga pela escada de emergência externa”. Precisa estar 

funcionando bem (movimentação) e, deve estar normalmente na posição “fechada” e sem 

danos mecânicos ou corrosão que impedem seu correto funcionamento com projetada. 

Depende somente de conhecer onde se localiza e funcionamento normal. Este sistema não 

combate nenhum foco de incêndio, apenas impede sua passagem de um lugar para outro que 

ela está isolando. 

g) Escada de emergência – Dispositivo fixo a edificação em seu lado externo, mantido isolado 

por porta corta fogo em boas condições de uso e, serve para evasão de pessoas somente. Este 

sistema não combate nenhum foco de incêndio. 

h) Detectores de fumaça – Equipamento de funcionamento automático fixo a edificação junto 

ao teto e, tem a função de detectar fumaça visível e invisível e acionar alarme na Central de 

Detecção e Alarme. Este sistema não combate nenhum foco de incêndio. Por ser um sistema 

sensível necessita de constate trabalho de limpeza dos detectores e manutenção e testes 

mensais. 

i) Acionador manual de alarme – Equipamento de funcionamento manual somente e fixo a 

edificação posicionado em locais de fácil visualização e, tem a função de fazer soar alarme 

sonoro local quando ativado manualmente por uma pessoa e acionar concomitantemente 

também alarme na Central de Detecção e Alarme que fica junto aos elevadores. Este sistema 

não combate nenhum foco de incêndio. 

j) Brigada de incêndio – Grupo de pessoas treinadas e habilitadas em operar sistemas de 

combate ao incêndio, em auxiliar a evasão de pessoas e, com conhecimento pleno dos riscos 
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da edificação e dos processos de alarme e solicitação de ajuda externa do corpo de bombeiros 

estadual. Deve estar de plantão 24 horas por dia nos Sete dias da semana. 

k) Sistema chuveiros automáticos tipo Sprinkler – Sistema de detecção, alarme e combate 

ao fogo de forma automática. Trata-se como o nome já diz de um chuveiro fixo a tubulações 

dispostas ao longo do teto da edificação em toda sua área (salas, corredores, auditórios e 

equivalentes) de forma organizada e de acordo com normas. Funciona pelo próprio calor 

gerado pelo incêndio. Tem como elemento sensor um bulbo de vidro com fluido que se expande 

pelo calor até a romper o bulbo, então, água pressurizada é espargida por sobre a região do foco 

de incêndio, concomitantemente aciona as bombas de incêndio automaticamente. Não 

necessita de intervenção humana. O sistema funciona sozinho. Dando alarme local e, se quiser 

pode enviar sinal via sistema com telefones para Corpo de Bombeiros do Estado. Tem 96% de 

eficácia em combate ao incêndio conforme dados estatísticos internacionais. 
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Questionário 

Parte 1 – Metodologia de Análise de Risco 

Os riscos de em empreendimento seja ele qual for perante o cenário competitivo do 

século XXI crescem seus riscos em função de processos de trabalho e de poucas pessoas para 

enfrentar e gerir todos estes riscos. Com esta base pergunta-se: 

 

1) Na era dos mísseis balísticos foram desenvolvidas análises de risco e de probabilidades 

para eventos. Desde então o mundo tem usado técnicas de análises de risco similares 

em projetos novos ou modificações de projetos já em operação. Em sua opinião você 

acredita que análises explorando os riscos sejam necessárias principalmente com 

relação a incêndio?   

(  ) Concordo, mas, os custos são elevados porque necessitam de pessoal especializado 

para realizar estas análises de risco. 

(  ) Concordo, independente dos custos serem elevados e necessitar de pessoal 

especializado para realizar estas análises de risco, porque, há necessidade de se proteger 

pessoas, patrimônio e manter a operacionalidade do empreendimento. 

(  ) Não concordo, porque, os custos são elevados e que necessitam de pessoal 

especializado para realizar estas análises de risco. 

(  ) Não concordo, porque, qualquer modificação que se faça vai exigir mais gastos de 

refazer todas as análises mais uma vez com custos elevados e pessoal especializado 

para realizar estas análises de risco. 

(  ) Não concordo, porque, os dados estatísticos indicam que poucos eventos acontecem 

por ano no Brasil. 

 

2) Em sua opinião você acredita que análises explorando os riscos sejam necessárias e 

obrigatórias principalmente com relação a incêndio?   

(  ) Concordo, mas, os custos são elevados porque necessitam de pessoal especializado 

para realizar estas análises de risco. 

(  ) Concordo, independente dos custos serem elevados e necessitar de pessoal 

especializado para realizar estas análises de risco, porque, há necessidade de se proteger 

pessoas, patrimônio e manter a operacionalidade do empreendimento. 

(  ) Não concordo, porque, os custos são elevados e que necessitam de pessoal 

especializado para realizar estas análises de risco. 
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(  ) Não concordo, porque, qualquer modificação que se faça vai exigir mais gastos de 

refazer todas as análises mais uma vez com custos elevados e pessoal especializado 

para realizar estas análises de risco. 

(  ) Não concordo, porque, os dados estatísticos indicam que poucos eventos acontecem 

por ano no Brasil. 

 

No caso do CEFET/RJ que faz parte deste estudo e, de ter vários departamentos 

importantes à instituição e, ainda com relação ao risco de incêndio pergunta-se: 

 

3) Um sua opinião, você concorda para todo o Campus CEFET/RJ apenas basta passar por 

uma Análise de Risco de Incêndio por metodologia qualitativa, como medida de 

verificação das suas condições atuais ou para melhoria das condições de segurança 

contra incêndio? 

(  ) Concordo plenamente para todo o Campus. 

(  ) Concordo, mas, não para todo o Campus, somente para alguns prédios. 

(  ) Concordo, mas, que antes deve ser promovida a capacitação dos gestores do 

CEFET/RJ bem como os reesposáveis envolvidos com a segurança do trabalho. 

(  ) Não concordo, acho que esta metodologia pode dar resultado não compatível com a 

realidade. 

 (  ) Não concordo, porque o risco é muito pequeno. 

 

4) Um sua opinião, você concorda se todo o Campus CEFET/RJ deva passar por uma 

Análise de Risco de Incêndio por metodologia quantitativa, como medida de 

verificação das suas condições atuais ou para melhoria das condições de segurança 

contra incêndio? 

(  ) Concordo plenamente para todo o Campus. 

(  ) Não Concordo, porque terá custo elevado por especialistas de fora do CEFET/RJ. 

(  ) Concordo, mas, que antes deve ser promovida a capacitação dos gestores do 

CEFET/RJ bem como os reesposáveis pela segurança do trabalho. 

(  ) Concordo, porque acho quem esta metodologia tem probabilidade de dar resultado 

bem real com as condições do CEFET/RJ. 
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 (  ) Não concordo, por ter custo elevado e toda e qualquer modificação todo o processo 

deva ser novamente realizado. 

 

5) Você tem conhecimento de que o CEFET/RJ foi analisado por alguma técnica 

qualitativa ou quantitativa com relação aos riscos de incêndio. 

(  ) Não tenho conhecimento, gostaria de ter uma resposta dos gestores. 

(  ) Não tenho conhecimento, e acho desnecessário, porque, o risco é muito pequeno. 

(  ) Não tenho conhecimento, mas, sei que quando foi construído não foi exigido. 

(  ) Não tenho conhecimento, mas, acho importante que seja realizada uma tipo 

qualitativa. 

(  ) Não tenho conhecimento, mas, acho importante que seja realizada uma tipo 

quantitativa. 

 

 No caso do Bloco “E” do CEFET/RJ afetado diretamente por este estudo e, por ser o 

mais alto e, ter vários departamentos importantes à instituição e, ainda com relação ao risco de 

incêndio pergunta-se: 

 

6) Um sua opinião, você concorda se o Bloco “E” deva passar por uma Análise de Risco 

de Incêndio somente por metodologia qualitativa, como medida de verificação das suas 

condições atuais ou para melhoria das condições de segurança contra incêndio? 

(  ) Concordo plenamente. 

(  ) Não concordo o risco é muito pequeno. 

(  ) Concordo, mas, que antes deve ser promovida a capacitação dos gestores do 

CEFET/RJ bem como os reesposáveis envolvidos com a segurança do trabalho. 

(  ) Concordo, mas, antes deve ser promovida uma avaliação dos sistemas existentes 

quanto a sua disponibilidade. 

 (  ) Não concordo, por acho o custo é elevado e toda e qualquer modificação todo o 

processo deva ser novamente realizado. 
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7) Um sua opinião, você concorda se o Bloco “E” deva passar por uma Análise de Risco 

de Incêndio somente por metodologia quantitativa, como medida de verificação das 

suas condições atuais ou para melhoria das condições de segurança contra incêndio? 

(  ) Concordo plenamente porque o Bloco “E” é muito importante para o CEFET/RJ. 

(  ) Não concordo o risco é muito pequeno. 

 (  ) Concordo, mas, que antes deve ser promovida a capacitação dos gestores do 

CEFET/RJ bem como os responsáveis envolvidos com a segurança do trabalho. 

(  ) Concordo, mas, que seja conduzido por uma equipe externa especializada. 

(  ) Não concordo por ser um estudo muito caro e sem bom custo / benefício. 

 

No caso das técnicas quantitativas que é assunto deste trabalho. Existem várias que são 

aplicadas em muitos países. Ainda com relação ao risco de incêndio pergunta-se: 

 

8) Cite qual ou quais destas metodologias quantitativas de análise de risco de incêndio 

você conhece? (Pode marcar mais de um se conhecer). 

(  ) Método GRETENER. 

(  ) Método FRAME. 

(  ) Método ARICA. 

(  ) Método MARIEE. 

(  ) Não conheço nenhum método. 

Parte 2 – Sistemas de proteção contra incêndio 

 No caso do CEFET/RJ bem como do Bloco “E” base deste estudo existem sistemas de 

proteção contra incêndio. Ainda com relação a sistemas de proteção contra incêndio e pelo seu 

conhecimento do complexo pergunta-se: 

 

9) Qual ou quais destes sistemas ou dispositivos relativos à proteção contra incêndio em 

seu conhecimento você sabe que existe ou existem por todo Campus do CEFET/RJ? 

No seu conhecimento se souber que existem outros pode marcar nas respostas. 

(  ) Sistema de detecção de fumaça e alarme com painel geral na portaria do CEFET/RJ. 

(  ) Sistema de alarme por botoeiras com painel geral com painel na portaria do CEFET/RJ. 
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(  ) Sistema de extintores portáteis por todo Campus do Maracanã. 

(  ) Sistema de hidrantes com fornecimento de água por bombas. 

(  ) Sistema de sinalização de rota de fuga. 

 

10) Qual ou quais destes sistemas ou dispositivos relativos à proteção contra incêndio você 

sabe que existe que você tem conhecimento de que está pronto para uso para no BLOCO 

“E”?  

(  ) Sistema de detecção e alarme de fumaça ou fogo com painel na portaria do CEFET/RJ. 

(  ) Sistema de alarme por botoeiras alarme de fumaça ou fogo com painel no térreo do 

Bloco “E”. 

(  ) Sistema de extintores portáteis por todo Bloco “E”. 

(  ) Sistema de hidrantes com fornecimento de água pela caixa no telhado do Bloco “E”. 

(  ) Sistema de portas corta fogo e escada de emergência no Bloco “E”. 

 

11) Em seu conhecimento você sabe o que fazer em caso de incêndio, ou seja, você recebeu 

treinamento teórico pelo CEFET/RJ em procedimento de como dar alarme de fogo e 

como se evadir do BLOCO “E”? 

(  ) Sim, mas foi há 4 anos atrás ou mais. 

(  ) Sim, mas foi há 3 anos atrás. 

(  ) Sim, mas foi há 2 anos atrás. 

(  ) Sim, mas foi há 1 ano atrás. 

(  ) Não fui treinado. 

 

12) Em seu conhecimento você sabe o que fazer em caso de incêndio, ou seja, você recebeu 

treinamento prático pelo CEFET/RJ em procedimento de como dar alarme de fogo e 

como se evadir do BLOCO “E”? 

(  ) Sim, mas foi há 4 anos atrás ou mais. 

(  ) Sim, mas foi há 3 anos atrás. 

(  ) Sim, mas foi há 2 anos atrás. 
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(  ) Sim, mas foi há 1 ano atrás. 

(  ) Não fui treinado. 

 

13) Você recebeu treinamento teórico em sala de aula sobre o uso de extintores pelo 

CEFET/RJ em como fazer para combater fogo para o BLOCO “E”? 

(  ) Sim, mas foi há 4 anos atrás ou mais. 

(  ) Sim, mas foi há 3 anos atrás. 

(  ) Sim, mas foi há 2 anos atrás. 

(  ) Sim, mas foi há 1 ano atrás. 

(  ) Não fui treinado. 

 

14) Você recebeu treinamento prático sobre o uso de extintores pelo CEFET/RJ em como 

fazer para combater fogo para o BLOCO “E”? 

(  ) Sim, mas foi há 4 anos atrás ou mais. 

(  ) Sim, mas foi há 3 anos atrás. 

(  ) Sim, mas foi há 2 anos atrás. 

(  ) Sim, mas foi há 1 ano atrás. 

(  ) Não fui treinado. 

 

15) Você recebeu treinamento teórico em sala de aula sobre o uso de hidrantes pelo 

CEFET/RJ em como fazer para combater fogo para o BLOCO “E”? 

(  ) Sim, mas foi há 4 anos atrás ou mais. 

(  ) Sim, mas foi há 3 anos atrás. 

(  ) Sim, mas foi há 2 anos atrás. 

(  ) Sim, mas foi há 1 ano atrás. 

(  ) Não fui treinado. 
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16) Você recebeu treinamento prático sobre o uso de hidrantes pelo CEFET/RJ em como 

fazer para combater fogo para o BLOCO “E”? 

(  ) Sim, mas foi há 4 anos atrás ou mais. 

(  ) Sim, mas foi há 3 anos atrás. 

(  ) Sim, mas foi há 2 anos atrás. 

(  ) Sim, mas foi há 1 ano atrás. 

(  ) Não fui treinado. 

 

17) Você tem conhecimento se o CEFET/RJ possui uma Brigada de Incêndio própria ou 

contratada atuando 24 horas por dia? 

(  ) Sim. Sei que existe uma brigada de incêndio treinada e identificada, para agir 

imediatamente. 

(  ) Sim. Sei que existe um grupo de vigilantes patrimoniais na instituição, e que fui 

informado que são membros da brigada de incêndio. 

(  ) Sim. Mas, não sei se o grupo de vigilantes patrimoniais na instituição são brigadistas, 

porque, não fui informado que são membros da brigada de incêndio. 

(  ) Não. Não se tem brigada de incêndio no CEFET/RJ. 

(  ) Sei que não tem brigada de incêndio no CEFET/RJ. 

 

18) Você tem conhecimento se o CEFET/RJ possui algum Procedimento para Plano de 

Emergência para o caso de incêndio no Todo o Campus ou para o BLOCO “E”? 

(  ) Sim. Tenho conhecimento, pois fui treinado neste procedimento nos últimos 12 

meses. 

(  ) Sim. Pois fui treinado neste procedimento a mais de 2 anos, porém, não houve 

reciclagem. 

(  ) Sim. Mas, não fui treinado neste procedimento. 

(  ) Sim. Tem um Plano de emergência, mas, não está atualizado. 

(  ) Desconheço a existência de um Plano de emergência. 
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19) Você já presenciou ou participou de algum exercício prático de abandono do BLOCO 

“E” em caso de incêndio? 

(  ) Sim. Mas foi há 4 anos atrás ou mais. 

(  ) Sim. Mas foi há 3 anos atrás. 

(  ) Sim. Mas foi há 2 anos atrás. 

(  ) Sim. Mas foi há 1 ano atrás. 

(  ) Não fui treinado. 

 

20) Você se interessa sobre sua segurança contra incêndio em função das atuais condições 

do Campus do BLOCO “E”? 

(  ) Sim. Mas não sei a quem procurar. 

(  ) Sim. Porque não tem Brigada de Emergência. 

(  ) Sim. E tenho muito receio de um acidente sério. 

(  ) Sim. Mas acho o prédio seguro com relação à proteção contra incêndio. 

(  ) Não me interesso por segurança contra incêndio do prédio. 

  

21) Você já questionou alguém sobre as atuais condições de segurança contra incêndio no 

BLOCO “E”? Teve resposta? 

(  ) Não. Porque nem sei a quem procurar. 

(  ) Sim. Mas não tive nenhuma resposta imediata. 

(  ) Sim. Mas, a resposta demorou muito tempo a retornar. 

(  ) Sim. Mas, a resposta não retornou. 

(  ) Não. Não questionei a ninguém. 

  

22) Você já participou de alguma entrevista conduzida pelo órgão responsável para sua 

segurança com relação às condições de incêndio no CEFET/RJ ou no BLOCO “E”? 

(  ) Não. Não participei de nenhuma entrevista. 

(  ) Sim. Mas não tive nenhuma resposta. 

(  ) Sim. Mas, a resposta demorou muito tempo a retornar. 



102 
 

(  ) Sim. Mas, nenhuma ação foi tomada desde então. 

(  ) Não. Mas, acho muito importante este tipo de entrevista seja conduzida. 

 

23) Você se sente seguro nas questões de proteção contra incêndio e abandono do prédio 

quando trabalhando ou em aulas no BLOCO “E”? 

(  ) Concordo plenamente, pois, fui treinado para isso. 

(  ) Concordo, mas, tenho dúvidas em como agir no momento. 

(  ) Concordo, mas, gostaria que houveste uma brigada de incêndio para auxiliar. 

(  ) Não. Porque não tem brigada de incêndio nem um sistema de sinalização para auxiliar 

na hora da emergência 

(  ) Não me sinto seguro porque, pois, os sistemas de combate ao incêndio dependem de 

pessoal treinado e não tenho conhecimento de pessoal treinado e habilitado para combater 

incêndio no Bloco “E”. 

 

24) Você se sente seguro sabendo que o corpo de Bombeiros da Cidade do Rio de Janeiro 

demora em média 15 minutos para chegar após ser comunicado do incêndio no BLOCO 

“E”? 

(  ) Não. Porque tenho conhecimento de que não há pessoas treinadas para realizar este 

chamado 24 horas por dia no Bloco “E”. 

(  ) Sim. Porque há pessoas treinadas para realizar este chamado 24 horas por dia no 

Bloco “E”. 

(  ) Não. Porque tenho conhecimento de que não há acesso fácil de portões para que as 

viaturas do Corpo de Bombeiros possam entrar no CEFET/RJ e o Bloco “E” fica bem no 

centro do Campus. 

(  ) Não. Porque tenho conhecimento de que não há acesso fácil de portões para que as 

viaturas do Corpo de Bombeiros possam entrar no CEFET/RJ, assim como as ruas 

próximas dificultam muito as manobras dos veículos do Corpo de Bombeiros. 

(  ) Não me sinto seguro porque a rede pública da cidade não é confiável em fornecimento 

de água, também por não ter hidrante público nas proximidades do campus do CEFET/RJ 

para captação de água e, a única fonte de água confiável é a piscina do CEFET/RJ que 

pode estar sem água em caso de manutenção. 
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25) Se você pudeste escolher um sistema de combate ao incêndio além do sistema de 

extintores para se sentir bem seguro nas questões de proteção contra incêndio quando 

trabalhando ou tendo aulas no BLOCO “E” qual você escolheria? (Leia bem as 

definições e informações colocadas antes do início do questionário, pois, elas são 

importantes para este quesito. Considere o sistema estando operacional durante 24 

horas por dia). 

(    )   Sistema de detecção de fumaça e fogo e botoeiras de alarme de incêndio. 

(    )   Sistema de hidrantes usando a piscina como reserva de água. 

(    )     Sistema de Brigada de Incêndio. 

(    )   Sistema de circuito fechado de câmeras de TV ligado à portaria. 

(   )   Sistema de chuveiros automático tipo Sprinkler usando a piscina como reserva de 

água. 

 


