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RESUMO
Este trabalho consiste em uma avaliação da segurança contra incêndio dos edifícios
do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus 1, situado na Zona Sul da cidade
de São Paulo, e que contém dormitórios para alunos internos. Este local é constituído em
sua maioria de prédios antigos, e abriga uma população de alunos adolescentes e jovens
com senso de responsabilidade ainda não completamente formado, residindo em local que
não a habitação da família, sujeitos a pressão de grupo e desestabilização emocional
próprias da idade. Estas e outras condições geram situações em que o risco de incêndio
pode ser maior que em situações normais.
Esta avaliação foi feita com base nos projetos arquitetônicos e por meio de vistoria
técnica, tendo em vista aquilo que está previsto nas regulamentações e normalizações
vigentes no município de São Paulo. Além disto, foi avaliado o grau de conscientização
quanto à segurança contra incêndio dos usuários dos edifícios, fossem professores,
funcionários ou alunos, por meio de análise de dados coletados em questionários
respondidos por uma amostra dos extratos da população do campus, sendo assim feito um
diagnóstico da situação atual da segurança contra incêndio do local e oferecidas propostas
de melhorias.
Palavras chave: Segurança contra incêndio; Dormitórios de estudantes
(internatos): avaliação.

ABSTRACT
Gasparini, Eduardo. Fire safety evaluation in a place with students
dwelling of the Adventist Educational Network. Master’s Thesis in
Civil Engineering (Dwellings), Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT. São Paulo, 2002

This work consists on a fire safety evaluation in the Centro Universitário
Adventista de São Paulo (campus 1) buildings, situated at the South Zone of São Paulo
which contains dormitories for students. This place is constituted, in its majority, of old
buildings, and has a population formed of young people and teenagers, who have the sense
of responsibility not completely shaped, living in a place which is not the family home,
subjected to the influence of group pressure and with lack of emotional stability, typical of
this phase of the life. These and other conditions generate situations in which the risk of
fire can be higher than in a normal situation.
This evaluation was done based on the architectural drawings of the buildings and
technical inspections, in sight of what is determined by regulations and standards in São
Paulo’s municipal district. Besides, the users of the buildings were e surveyed concerning
their consciousness and awareness related to fire safety, being these users teachers, staff
and students. These information were obtained by analysis of the data collected in
answered questionnaires for the extract samples of the population in the campus, in order
to get an actual situation diagnosis of the fire safety, and also offer improvements.
Key words: Fire safety; Students dormitories: evaluation

1 INTRODUÇÃO
A proteção contra o fogo pode ser considerado como um dos requisitos mais
importantes das edificações, comparável à segurança estrutural, já que a ocorrência de
incêndio é um evento que quase sempre ocorre inesperadamente, podendo causar a
destruição completa do imóvel em pouco tempo, pondo em risco a vida dos ocupantes.
Nas cidades da Antiguidade, a grande maioria da população vivia em casas de
madeira, muitas vezes calafetadas com betume, amontoadas em bairros com quarteirões
separados por estreitas vielas. Estes fatores somados ao uso de fogo dentro das habitações,
provocavam incêndios freqüentes que, por vezes, consumiam vilas e cidades inteiras, com
enorme perda de vidas e bens. A Idade Média assistiu a um quadro não muito diferente,
com o agravante de que, com as invasões bárbaras e a conseqüente queda do Império
Romano, fosse perdido todo um conjunto de conhecimentos e técnicas relacionados à
construção de edificações, acumulados principalmente por gregos e romanos.
O Renascentismo promoveu a redescoberta das obras clássicas e de diversas
técnicas praticadas na Antiguidade, que voltaram a ser utilizadas. As casas de pedra dos
nobres da Idade Média, construções toscas e frias, passaram a dar lugar a casas mais bem
construídas e confortáveis. O surgimento de uma classe de comerciantes abastados e
desejosos de desfrutar dos mesmos confortos da nobreza exigiu o desenvolvimento de
novas tecnologias e o aparecimento de profissionais de construção que dessem condições
de atender à nova demanda (FLEMING, 1996, p.131).
O advento da Revolução Industrial, a partir de fins do século XVIII, provocou o
afluxo de grande parte da população do campo para as cidades européias, atraídas pelas
oportunidades de trabalho e melhores condições sociais (ibid., p. 147). Esta corrente
migratória, maior que o ritmo das construções, mesmo as mais precárias, fez com que
surgissem rapidamente favelas nas periferias e cortiços nas áreas centrais. Mais tarde,

começaram a surgir os primeiros bairros construídos especificamente para acomodar,
próximos às fábricas, essa nova classe de operários. Tal processo iniciou-se na Inglaterra e
logo se expandiu por outros países da Europa e da América do Norte.
A necessidade de construir os bairros operários em velocidade cada vez maior para
atender à expansão da indústria, e de reconstruir as cidades após as guerras, conduziu ao
surgimento e desenvolvimento da construção industrializada, principalmente a partir da
segunda metade do século XIX. O risco de incêndio aumentou consideravelmente, devido
principalmente à paulatina introdução e utilização em larga escala de novos materiais,
muitos deles combustíveis, como a madeira de reflorestamento e materiais sintéticos
diversos, especialmente os derivados do petróleo.
Quanto aos produtos derivados do petróleo, desenvolvidos desde as últimas décadas
do século XIX, houve um impressionante crescimento na quantidade de tipos e no volume
total. Em 1913 foram produzidos mundialmente 35 mil toneladas de plásticos diversos. Em
1970 este número subiu para 30 milhões de toneladas (ENCYCLOPAEDIA
BRITANNICA DO BRASIL, 1986). Desses produtos, grande parte é utilizado como
material de construção, em substituição a outros materiais, como madeira, vidro e mesmo
metais. Além disso, é imensa a gama de produtos das mais diversas utilizações fabricados
com plásticos, como tecidos, utensílios domésticos, mobiliário etc. Este é um dos fatores
para o aumento do risco de incêndio nas edificações. Nas últimas décadas têm-se visto
grandes prédios comerciais e industriais serem inteiramente consumidos por conflagrações
em que o fogo passa rapidamente de uma área para outra, alimentado pela grande
quantidade de material combustível e inflamável existente nos componentes construtivos,
no mobiliário e no material da atividade exercida.
Quando eventos dessa natureza ocorrem, causam grande impacto sobre a
coletividade, principalmente quando existem vítimas fatais. Tal impacto é aumentado

quando são divulgadas imagens e detalhes acerca dos vitimados. Somando-se a isto, as
grandes perdas econômicas resultantes desses sinistros levam governos, instituições e
diversos segmentos da sociedade dos países mais desenvolvidos a se empenhar no sentido
de estabelecer parâmetros que norteiem a atividade de construir, a ocupação dos edifícios e
a instalação de sistemas de proteção e combate a incêndio, de modo a minimizar as
condições que favorecem o surgimento e propagação de incêndios, e tornar mais propícia a
saída segura dos ocupantes e o combate dos incêndios.
ROSSO (1975, p.1) infere que o desenvolvimento industrial de um país influencia
diretamente no aumento da freqüência e da severidade dos incêndios, o que, juntamente
com o progresso científico e tecnológico, tem levado, a partir da Segunda Guerra Mundial,
a uma abordagem global da problemática da segurança contra incêndio.
É importante notar o desenvolvimento das normas e regulamentações, alavancado
pela pressão da sociedade, em grande parte motivada pela comoção verificada nos grandes
incêndios com vítimas. Exemplo disso ocorreu particularmente em São Paulo, depois dos
grandes incêndios dos edifícios Andraus e Joelma, nos anos 70. Após estes
acontecimentos, foram tomadas iniciativas pelo executivo e legislativo municipal e
estadual no sentido de estabelecer dispositivos legais com exigências mais extensas para
regular a atividade de construir que viesse a minimizar a ocorrência de incêndios ou pelo
menos diminuir a probabilidade de um incêndio se desenvolver a ponto de tomar todo o
edifício ou os edifícios próximos1.

1

Para a cidade de São Paulo, pode-se citar a Lei n.° 8266, de 20/6/75 (Código de Obras e Edificações), o
primeiro a ser contemplado com itens de segurança contra incêndio; e a Lei n.° 11.228, de 25/6/92, o atual
Código de Obras e Edificações do município, regulamentada pelo Decreto n.° 32.329, de 23/9/92. No âmbito
estadual, menciona-se a Lei n.° 20.811, de 1983, com especificações para instalações de proteção contra
incêndio. Este decreto foi substituído pelo Decreto Estadual n.° 38.069, de 15/12/93, que contém diversos
aperfeiçoamentos em relação ao anterior. Atualmente vigora o Decreto n.° 46.076, de 31/8/01.

Tomando-se o Anuário Estatístico do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo,
de 1996 a 2001, verificam-se os seguintes dados relativos a incêndios registrados no
Estado:

TABELA 1- Ocorrências de incêndios e vítimas totais2
em habitações e outras construções no Estado de São
Paulo, de 1996 a 2001 (ANUÁRIO ESTATÍSTICO, 1996
a 2001).
Ano

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Ocorrência de
incêndios
Vítimas totais
de incêndios
Ocorrência de
incêndios
Vítimas totais
de incêndios
Ocorrência de
incêndios
Vítimas totais
de incêndios
Ocorrência de
incêndios
Vítimas totais
de incêndios
Ocorrência de
incêndios
Vítimas totais
de incêndios
Ocorrência de
incêndios
Vítimas totais
de incêndios

Locais de habitação e
hospedagem
%
Número

Número

%

Número

%

7.376

59,6

4.989

40,3

12.365

100

340

84,8

61

15,2

401

100

7.935

59,9

5.308

40,1

13.243

100

329

84,3

61

15,6

390

100

8.000

53,1

7.057

46,9

15.057

100

336

77,2

99

22,9

435

100

9.180

63,1

5.369

36,9

14.549

100

327

77,3

96

22,7

423

100

9.106

76,9

2.742

23,1

11.848

100

405

81,5

92

18,5

497

100

9.590

41,3

13.657

58,7

23.242

100

382

83,2

77

16,8

459

100

Demais construções3

Totais

Estes dados ajudam a demonstrar que o maior número de vítimas feridas e mortas
não está nos incêndios em edificações comerciais e industriais, mas sim nos residenciais,
que acontecem em número muito maior. Os locais em que estes pequenos incêndios mais

2

O ANUÁRIO ESTATÍSTICO menciona apenas vítimas mortas e salvas, sendo estas últimas as que foram
resgatadas dos efeitos do incêndio com vida, feridas ou não.
3
Foram considerados apenas incêndios ocorridos em construções em que é freqüente o acesso e permanência
de pessoas, sendo excluídas as ocorrências em edificações de uso transitório, vegetações, veículos, vias
públicas etc.

ocorrem não são nos grandes empreendimentos industriais ou nos altos edifícios
comerciais, mas sim nas edificações de caráter residencial.
Desta forma, são as habitações os locais em que mais ocorrem vítimas de incêndios,
justamente por existir número muito maior destas do as que edificações de outros usos. E
por serem esses incêndios de pequenas proporções, não chamam a atenção dos meios de
comunicação e da opinião pública, recebendo pouca atenção também dos órgãos que têm o
poder de definir normas de prevenção e combate a esses sinistros.
Um tipo de edificação classificada como habitacional que tem sido pouco estudado
é o de dormitórios de instituições de ensino particulares, existentes para abrigar alunos de
regiões distantes, denominados neste trabalho como internatos. Tais locais não são
residências fixas e também não podem ser classificados como hospedagem, já que o aluno
fica ali durante todo o período letivo, voltando para casa, na maioria dos casos, apenas no
período de férias4. Os empreendimentos que abrigam internatos têm mais de uma
ocupação, sendo o uso escolar o que ocupa a maior área do empreendimento.
Essas instituições, por terem em seu interior um contingente de alunos que residem
no local no período letivo, podem apresentar um maior risco de ocorrência de incêndios do
que as residências. Segundo DEHAAN (1997, p. 396), o National Center for the Analysis
of Violent Crime (NCAVC) apresenta seis motivos para o surgimento de incêndios
criminosos:

4

•

Lucro ou proveito próprio

•

Vandalismo

•

Excitamento

O Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo (COE), no item 8.2, referente ao uso
habitação, menciona “moradias de religiosos e estudantes” [SÃO PAULO (Município), 1992]. O Decreto
Estadual n.º 38.069, de 14/12/93, em seu item 3.2.2 fala de “apartamentos, conventos e similares”, o que deve
incluir os dormitórios de estudantes [SÃO PAULO (Estado), 1993].

•

Vingança

•

Encobrimento de crime

•

Extremismo ou terrorismo

Destes, três (vandalismo, excitamento e vingança) podem ser identificados nas
condições presentes em internatos. Tais condições geram um potencial considerável de
risco de agressões contra pessoas e propriedade, sendo o incêndio provavelmente a mais
destrutiva e de consecução não difícil. Segundo o National Fire Incident Reporting Sistem
(NFIRS), a primeira causa de incêndio em dormitórios de escolas é a provocação
intencional ou suspeitado de assim o ser, com 32,9% do total de ocorrências,
(KIMBERLY, 2000)5.
Além disto, cita-se o fato de uma grande parte dos ocupantes ser constituída de
alunos jovens e adolescentes, residindo longe da presença dos pais, constituindo um grupo
em que o conceito de responsabilidade civil e direitos alheios ainda está em formação. São
característicos de pessoas nesta faixa etária sentimentos de frustração e mesmo revolta
contra a escola e seu código de disciplina interno e contra professores e outros
funcionários, em desafio à autoridade, não sendo incomum atitudes de vingança que
podem levar a atos de vandalismo e incêndios criminosos. Em outras situações, novos
internos podem ser levados a praticar tais atos por incitação dos veteranos, buscando
aceitação no grupo.
O fato de os alunos internos passarem a noite em quartos para até seis ocupantes,
longe da vigilância usual de monitores, oferece um risco adicional. Ainda que nas
instituições educacionais em geral seja proibido fumar, alguns dos alunos podem vir para o
internato com este hábito já estabelecido, e têm no ambiente do quarto, no período noturno,
a oportunidade de satisfazer tal vontade. O mesmo informativo do NFIRS citado

anteriormente demonstra que fumar constitui-se na terceira causa de incêndios em
dormitórios de escolas, com 11,6% do total.
Em internatos é também comum a energia elétrica dos quartos ser desligada à noite,
para evitar que os alunos fiquem acordados e tenham o desempenho das atividades
prejudicado, o que pode induzir o uso de velas nos quartos para estudar, aumentando o
risco de surgimento de incêndio.
Infelizmente, não existem dados estatísticos referentes a incêndios ou vandalismos
em internatos da rede Adventista no Brasil, em parte devido ao fato de o número de
internatos ser pequeno (menos de uma dezena), espalhados por todo o país, e ter a maioria
deles pouco anos de existência.

1.1 Objetivos

Neste trabalho, como objetivo principal, propõe-se
fazer uma avaliação pós-ocupação (APO) voltada à
segurança contra incêndio em parte dos edifícios do
campus 1 do Centro Universitário Adventista de São
Paulo (UNASP), na Zona Sul do Município de São Paulo,
conhecido como Instituto Adventista de Ensino (IAE-c1),
que contém dois edifícios para residência de alunos
internos. Segundo PREISER (1988), no que diz respeito
à avaliação do desempenho de edifícios, a segurança
contra incêndio foi provavelmente o elemento que
primeiro veio a ser avaliado sistematicamente (p.41).
Ainda segundo PREISER, Avaliação Pós Ocupação
“é o termo mais comumente usado para a atividade de
avaliar edifícios em uso” (1988, p. xii). Definindo de
outra forma, diz que APO é
5

Dados de 1993 a 1997.

O processo de avaliar edifícios de um modo
sistemático e rigoroso após ter sido construído
e ocupado por algum tempo. É focada nos
ocupantes e nas suas necessidades e, portanto,
provê insights nas conseqüências de decisões
em projeto passadas e o desempenho resultante
do edifício (p.3).
A APO é uma etapa do processo construtivo, e
localiza-se cronologicamente após as etapas de
planejamento, projeto, construção e ocupação. O mesmo
autor afirma que o conhecimento adquirido pela APO
forma uma base sólida para a “criação de edifícios
melhores no futuro (p. 3).
Já ORNSTEIN e ROMÉRO (1992, p. 19), em sua
obra fundamental, no Brasil, a respeito da Avaliação
Pós-Ocupação APO), afirmam que:
No Brasil, a fase de produção do edifício é razoavelmente bem conhecida, mas
a visão sistêmica do processo se torna incompleta, na medida em que existem,
ainda, poucas pesquisas voltadas para a fase de uso, operação e manutenção, o
que faz com que seja reduzida a vida útil destes ambientes construídos, pela
ausência, desde o projeto, desse tipo de análise preventiva. Além disto, ocorre
a repetição de falhas em projetos futuros de edifícios semelhantes, devido à
ignorância dos fatos ocorridos em ambientes já em uso.
[ênfase suprida].

Estes autores mencionam que tal círculo vicioso
pode ser interrompido desde que haja um interesse em
obter conhecimento a respeito dos edifícios do ponto de
vista técnico e do ponto de vista de seus usuários, sendo a
APO um dos mecanismos mais eficientes para se atingir
este objetivo.
Os mesmos autores afirmam que a APO pode
incluir seis variáveis principais, dependendo do fim que
se pretende alcançar com a avaliação (ibid., p. 55-62):

1. construtiva: são analisados os materiais e as
técnicas utilizadas na construção, bem como o
conforto ambiental;
2. funcional: verifica-se o desempenho funcional dos
espaços;
3. econômica: procura-se medir a eficiência do
ambiente construído através da análise de índices
econômicos extraídos da produção e uso do
ambiente construído;
4. estética: variável subjetiva, em que se pretende
verificar se itens como cor, texturas, formas,
iluminação etc, afetam os usuários;
5. comportamental: esta constitui a variável básica
da APO, já que trabalha com o ponto de vista dos
diversos grupos de usuários;

6. estrutura

organizacional:

levantam-se,

por

exemplo, problemas de organização funcional ou
gerencial de uma empresa ou entidade.
A APO com ênfase em segurança contra incêndio
aplicada no Centro Universitário Adventista de São
Paulo, também conhecido como Instituto Adventista de
Ensino, campus 1, a partir daqui denominado apenas
IAE-c1, foi de caráter construtivo e comportamental. Esta
instituição, fundada no início do século, cresceu através
dos anos em alunos atendidos e área construída. Hoje em
dia, prédios das décadas de 1910, 1920 e 1940 ainda são
plenamente utilizados, com poucas modificações em
relação à planta original e à sua estrutura e componentes
construtivos.
Com a recente obtenção da condição de Centro
Universitário, o número de alunos aumentou
consideravelmente,
especialmente
devido
ao
estabelecimento de novos cursos universitários. Isto
levou a administração da instituição a construir dois
novos prédios e a fazer reformas e adaptações nos
edifícios existentes, aumentando o número de salas de
aula, de períodos letivos e, conseqüentemente, a lotação.
Pelo menos até o momento, este desenvolvimento na
área acadêmica não foi acompanhado por uma completa
adequação dos ambientes ocupados no que diz respeito à
segurança contra incêndio, especialmente nos edifícios já
existentes. Assim, buscou-se verificar o nível de
segurança e os riscos relacionados ao fogo existentes
nesses locais.

Outro objetivo deste trabalho é elaborar o
desenvolvimento de uma metodologia de avaliação das
condições de segurança contra incêndio em instituições
de ensino que contenham ou não dormitórios de
estudantes, de tal forma que possa ser empregada em
outras instituições e mesmo no IAE-c1 em ocasiões
posteriores.
Pretende-se, também, orientar e alertar os
responsáveis pelos edifícios do IAE-c1, sugerindo
medidas corretivas que visem melhorar a segurança dos
edifícios onde foram detectadas deficiências, e dedicar
mais atenção à manutenção dos edifícios, com o intuito
de preservar a segurança de seus ocupantes e a
integridade do patrimônio.
Além disso, intenta-se contribuir para o aumento do
conhecimento do tema Avaliação Pós Ocupação com
ênfase em segurança contra incêndio, tanto pessoal deste
pesquisador como de outros interessados. Assim, esperase que este trabalho seja fonte de consulta para
profissionais da construção e diretores de outras
instituições assemelhadas, bem como para arquitetos e
projetistas que se empenhem no projeto, construção e
reforma de edifícios em outras instituições de ensino; e
que a metodologia aqui desenvolvida sirva de modelo
para outras avaliações.
1.2 Justificativas
Na revisão bibliográfica foram encontrados relativamente poucos materiais
publicados que fizessem uma avaliação específica da segurança contra incêndio em
dormitórios de estudantes ou mesmo outras instituições que abrigam dormitórios de
estudantes. Entre os trabalhos acadêmicos recentes na área de APO pode-se citar as
dissertações de mestrado de ANDRADE (2000), que fez a avaliação da ocupação física de

edifícios de escritórios da Editora Abril, em São Paulo, e a de LOPES (2000), com uma
avaliação em conjuntos habitacionais populares na cidade de Londrina, PR.
Não foi encontrado nenhum trabalho de APO que contemplasse estabelecimentos
escolares com dormitórios de estudantes, mesmo dentro do âmbito das publicações
técnicas ou não da organização Adventista do 7º Dia. A única obra encontrada que se
aproxima deste trabalho é a de ORNSTEIN e BORELLI (1993), descrita a seguir.

Em 1992, esses pesquisadores desenvolveram um
trabalho de Avaliação Pós Ocupação (APO), auxiliados
por alunos da FAUUSP, tendo como objeto de estudo
algumas escolas estaduais da Grande São Paulo. Neste
trabalho, o objetivo foi verificar o sistema construtivo
empregado, as condições de conforto ambiental e de
funcionalidade, suas instalações e as condições gerais dos
prédios.
Este trabalho avaliou 27 escolas da rede estadual de
ensino e demonstrou a existência de problemas nos
diversos itens analisados, principalmente devido à falta
de manutenção preventiva e corretiva. Um dos itens que
mais chama a atenção é a precariedade dos sistemas e
instalações de segurança contra incêndio. Foi verificada
a seguinte situação (p. 31):
• Inexistência
de
mangueiras
de
hidrantes
........................................................57,7%
• Inexistência

de

hidrantes

................................................................................80,8%
• Inexistência

de

extintores

.....................................................................mais de 20%

• Existência

de

apenas1

a
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extintores...................................................................54%
• Sinalização

de

equipamentos

de

emergência......................................................20%
• Treinamento

em

situações

de

emergência...........................................................15%
• Inexistência

de

alarmes,

sprinklers

e

escadas

enclausuradas..........................100 %6

Tal quadro serviu de estímulo para empreender
estudo semelhante e em maior profundidade no IAE-c1,
com o intuito de averiguar as condições gerais de
segurança contra incêndios e o grau de conformidade
com os regulamentos vigentes.
As instituições adventistas que possuem uma equipe técnica responsável pelos
projetos, construção e manutenção dos seus edifícios, geralmente não dispõem de pessoal
suficiente para atender a todas as necessidades dentro de seu ramo de atuação, ficando
concentradas primordialmente em atividades de projeto e construção. Tal fato decorre
principalmente de restrições orçamentárias, além de outros motivos.
Quanto às instituições adventistas com dormitórios de estudantes, são poucos os
que possuem um profissional da área de construção em seu quadro de funcionários. A
manutenção dos prédios dessas instituições fica a cargo dos responsáveis pelas edificações,
em geral o seu diretor ou diretores administrativos. Estas pessoas, da área educacional na

6

Não foi informado se sprinklers e escadas enclausuradas eram ou não necessários ou exigidos por lei.

maioria dos casos, são quase sempre despreparadas em relação ao assunto de manutenção
predial, ocupando-se basicamente em gerenciar pequenos consertos e repinturas. Muitos
contratam encarregados e equipes de manutenção, que têm apenas experiência prática.
Outros delegam a terceiros os serviços maiores de manutenção, que normalmente são
contratados pelo menor preço.
Em uma vistoria preliminar no campus do IAE-c1 foi possível verificar que as
instalações elétricas e de segurança contra incêndio dos prédios dormitórios não existiam
ou se encontravam em bom estado, por manutenção inadequada ou falta dela, refletindo o
quadro mencionado no trabalho de ORNSTEIN e BORELLI. Entretanto, tal situação era
verificada também na quase totalidade dos demais prédios do campus. Desta forma, foi
resolvido que a avaliação proposta neste estudo seria estendida aos principais edifícios do
campus, visto todos os prédios fazerem parte de um conjunto e estarem necessitando de
intervenções para diminuir os riscos relacionados a incêndio, além de serem amplamente
utilizados pelos usuários dos dormitórios. Porém, atenção maior será dedicada aos dois
edifícios de dormitórios.
Julgou-se necessário, também, avaliar os usuários do campus, já que são eles os
grandes responsáveis pela existência ou não de fatores agravantes ou atenuantes do risco
de incêndio, como são também os que deverão combater os focos de incêndio que
porventura surgirem, e providenciar a saída rápida e segura dos ocupantes dos edifícios,
além de avisar o Corpo de Bombeiros. Desta forma, além da vistoria técnica efetuada nos
edifícios pelo autor deste trabalho, foi solicitado que uma amostra dos usuários dos
edifícios do campus fizesse sua avaliação pessoal por meio do preenchimento de um
questionário, específico para cada extrato de população.
Por meio destes questionários, foi feita a avaliação do conhecimento dos usuários a
respeito de aspectos de segurança contra incêndio como, por exemplo, posição e uso de

equipamentos de combate a incêndio, localização das rotas de fuga etc. Foram também
identificados alguns pontos de especial insegurança segundo a visão desses usuários.

1.3 Composição do Trabalho
Este trabalho está estruturado da seguinte maneira:
No Capítulo 2 são considerados os critérios mínimos e exigências de alguns

dispositivos legais e normalizadores com relação à proteção contra incêndio e segurança
das instituições de ensino que possuem dormitórios. Especial atenção é dada às Normas
Brasileiras relacionadas ao assunto, ao Decreto Estadual n.º 38.069 de 14/12/937, que foi
adotado pelo Corpo de Bombeiros do Estado até 22/04/02, e ao Código de Obras e
Edificações do Município de São Paulo. Para efeito de comparação, são analisadas também
normas e legislações de alguns países desenvolvidos.
No Capítulo 3 apresentam-se um histórico da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de
seu sistema educacional, em âmbito mundial e nacional, um resumo de sua estrutura
organizacional e um histórico da instituição objeto deste estudo. São descritos os aspectos
físicos do campus e dos edifícios selecionados, com ênfase nos dormitórios, e o critério
adotado para a escolha dos edifícios a serem analisados. São expostos a composição da
população usuária do campus e o método utilizado para o levantamento das informações
que deram suporte para a análise proposta neste trabalho.

O Capítulo 4 compreende a avaliação dos edifícios
do campus, tendo em vista principalmente o disposto na
legislação aplicável ao Município de São Paulo; e a
avaliação dos usuários do campus. São demonstrados o
critério para selecionar a população a ser avaliada, como
7

Incluem-se, aqui, as Instruções Técnicas emitidas pelo Corpo de Bombeiros, que complementam o texto do
Decreto.

foram elaborados e aplicados os questionários, a
metodologia para determinação do tamanho das
amostras de cada extrato da população, e a sistemática
para a tabulação dos dados obtidos dos questionários.
No Capítulo 5 são expostos os resultados obtidos na avaliação, na forma de tabelas
e gráficos, com comentários e críticas a partir desses dados.
Em seguida, são apresentadas as conclusões e as propostas de medidas de
aprimoramento das condições de segurança contra incêndio nos edifícios analisados e
sugestão de outros estudos relacionados com o tema.

Nos Anexo de A a E, são apresentados modelos dos
questionários e relatórios utilizados para o levantamento
de dados específicos de segurança contra incêndio,
preenchidos em consulta aos projetos existentes, em
visita técnica feita nos locais selecionados, em entrevista
com pessoas-chave da instituição, e auto preenchidos por
alunos, professores e funcionários. O Anexo F traz as
peças gráficas (projetos arquitetônicos) do campus e dos
edifícios analisados, em que são apontados elementos de
proteção ativa contra incêndio. O Anexo G contém o
relatório fotográfico desses edifícios e de partes do
campus. Os Anexos H, I e J contém os dados de todos os
questionários obtidos, separados por extrato e
sistematizados na forma de tabelas-resumo.

2 CRITÉRIOS MÍNIMOS E EXIGÊNCIAS LEGAIS E
NORMATIVAS APLICÁVEIS A INSTITUIÇÕES COM MORADIAS
DE ESTUDANTES
O quadro apresentado na Introdução, de industrialização e urbanização intensa,
associadas ao desenvolvimento de novos materiais, especialmente os derivados de
petróleo, com características combustíveis e mesmo inflamáveis para uso nas edificações,
fez com que surgisse a necessidade de prevenir e combater incêndios, levando governos e
organismos responsáveis a elaborar regulamentações compulsórias que direcionassem a
elaboração do projeto e a execução e o uso das edificações, especialmente a partir do
século XX.
Estes instrumentos reguladores também sofreram um processo de aperfeiçoamento
em vista do surgimento das novas técnicas construtivas e mesmo do aprendizado pela
experiência de combater e analisar as ocorrências de incêndios. Tal desenvolvimento
ocorreu especialmente nos países mais industrializados.
Porém, nos países menos industrializados, esse desenvolvimento foi e tem sido
muito mais lento. Segundo MONCADA (2000, p.6), na América Latina a aplicação das
normas contra incêndios através de regulamentos locais, quando existentes, ainda é
limitada. Para ele, “tem sido lento o processo de fazer estes documentos [códigos e
normas, como os da National Fire Protection Associaton (NFPA), por exemplo] serem
incorporados em legislações locais de construção”.
Isto se mostra verdadeiro ao considerar-se o município de São Paulo, por exemplo,
onde as primeiras medidas de segurança contra incêndio foram introduzidas no código de
obras de 1975, sendo tais medidas de pequena monta (MITIDIERI, 1998, p. 37).
Neste capítulo, são analisadas algumas regulamentações relacionadas com a
segurança contra incêndio. A intenção é verificar os itens que se aplicam às edificações

existentes no campus do IAE – c1 selecionadas para este trabalho, de acordo com as
exigências das legislações vigentes no Município de São Paulo, ou que poderiam ser
aplicadas, se considerados os códigos estrangeiros. Antes, são definidos alguns conceitos e
termos característicos da área de segurança contra incêndio, e que são citados nas
regulamentações e no presente trabalho.

2.1 Conceitos de Segurança contra Incêndio
2.1.1 Risco de incêndio
A palavra risco, segundo o dicionário Aurélio, significa “perigo ou possibilidade de
perigo”. Desta forma, risco de incêndio seria o perigo ou a possibilidade do surgimento de
incêndio. BERTO (1991, p. 4) subdivide o risco de incêndio em cinco categorias:
a) risco de início de incêndio;
b) risco de crescimento do incêndio;
c) risco da propagação do incêndio;
d) risco à vida humana;
e) risco à propriedade.
2.1.2 Segurança contra incêndio
Ainda segundo BERTO (id., p.3), se risco de incêndio implica na possibilidade de
este ocorrer, idealmente, a segurança contra incêndio tem a ver com a não existência desse
risco. Porém, na prática, a segurança contra incêndio em um edifício existe quando existir
o baixo risco de ocorrer um ou mais dos seguintes eventos ou todos eles:
•

Início de incêndio

•

Crescimento do incêndio no compartimento de origem

•

Propagação do incêndio para outros compartimentos

•

Propagação do incêndio para outros edifícios

•

Dano aos usuários no momento da ocorrência do incêndio

•

Dano àqueles que efetuam o combate ao incêndio

•

Dano aos ocupantes dos edifícios adjacentes

•

Dano aos elementos construtivos

•

Dano aos processos desenvolvidos no edifício e produtos nele
contidos

•

Dano aos edifícios adjacentes.

2.1.3 Reação ao fogo
Pode-se entender reação ao fogo, segundo MITIDIERI (1998, p. 2), como o maior
ou menor potencial que os materiais “possuem para contribuir para o desenvolvimento do
fogo, quando submetidos a uma situação definida de combustão”. Portanto, conhecer a
reação ao fogo dos materiais utilizados na construção de um edifício e dos materiais
depositados e relativos ao uso do edifício, é fundamental para determinar o nível de
segurança contra incêndio desta edificação.
2.1.4 Resistência ao fogo
BERTO (1991, p. 226) define resistência ao fogo de um material como sua “a
capacidade de conter o incêndio [...] e se refere ao tempo durante o qual conservam suas
características funcionais (vedação e/ou estrutural) sob a ação do fogo”.
2.1.5 Carga de incêndio
A Instrução Técnica (IT) n.° CB-DODC-011-33-99 (PMESP-CB, 1999), no item
“Definições” explica carga de incêndio da seguinte maneira:
É a soma das energias caloríficas possíveis de ser liberadas pela combustão
completa de todos os materiais combustíveis em um espaço, inclusive os
revestimentos das paredes, divisórias, pisos e tetos.

2.1.6 Medidas ativas de proteção contra incêndio
Conforme BERTO (1991, p 121), as medidas ativas de proteção contra incêndio
... são aquelas que ao cumprirem seu papel quando da ocorrência do incêndio,
fazem-no de forma ativa, especialmente para aquela situação, acionados
manualmente quando necessário ou automaticamente, em resposta aos
estímulos provocados pelo fogo.

2.1.7 Medidas passivas de proteção contra incêndio
Por outro lado, as medidas passivas de proteção contra incêndio

... são aquelas incorporadas diretamente ao sistema construtivo. Funcionais em
situações de uso normal do edifício, reagem passivamente ao desenvolvimento
do incêndio, não estabelecendo condições propícias ao seu crescimento e
propagação; não permitindo o colapso estrutural do edifício; facilitando a fuga
dos usuários e garantindo a aproximação e ingresso no edifício para o
desenvolvimento das ações de combate. (Id. 1991, p. 209).

2.1.8 Rota de fuga
A IT n.° CB-DODC-014-33-00 (PMESP-CB, 2000) considera rota de fuga como
sinônimo de saída de emergência, rota de saída ou saída, e aplica esta definição para o
dimensionamento de saídas de emergência em recintos de eventos desportivos e de
espetáculos, podendo perfeitamente ser aplicado para outros usos. Rota de fuga é, portanto,
o
Caminho contínuo, devidamente protegido e sinalizado, proporcionado por
portas, corredores, escadas ou outros dispositivos de saídas ou combinação
destes, a ser percorrido pelo usuário do recinto de evento, até atingir a via
pública ou espaço aberto (área de refúgio), em comunicação com o logradouro.

2.1.9 Compartimentação
A compartimentação de um edifício costuma ser classificada em compartimentação
horizontal e vertical. O Decreto Estadual n.° 38.069, de 14/12/93 (DE) classifica
compartimentação horizontal como a “subdivisão de pavimento em duas ou mais unidades
autônimas, executada por meio de paredes e portas resistentes ao fogo, objetivando
dificultar a propagação do fogo e facilitar a retirada de pessoas e bens.” Compartimentação
vertical é definido pelo mesmo código como o “conjunto de medidas de proteção contra
incêndios que tem por finalidade evitar a propagação do fogo, fumaça ou gases de um
pavimento para outro, interna ou externamente.”
2.1.10 As medidas de segurança contra incêndio aplicáveis aos edifícios do
IAE-c1
De todas as medidas vigentes serão selecionadas aquelas que, sendo aplicadas,
propiciam uma maior influência na redução dos riscos mencionados no item 2.1.1, as quais
são descritas na Tabela 2.

TABELA 2 - Descrição das medidas de segurança contra incêndio aplicáveis aos edifícios
selecionados do IAE – c1 que são analisadas neste trabalho
Medidas Passivas

1
2
3
4
5
6

Item
Classificação, uso e ocupação

Análise a ser feita
Verificação da classificação feita pelos códigos
Metodologia para cálculo do número de ocupantes e
Lotação
verificação da lotação efetivamente existente
Verificação das exigências relativas a largura, material
Rotas de fuga (corredores,
constituinte, distâncias, impedimentos, localização,
escadas, portas e saídas)
quantidade e condições.
Compartimentação
Verificação das exigências de compartimentação
Material
constituinte
da
Tipo, quantidade, emprego e resistência ao fogo.
edificação
Material depositado e de uso das Tipo, quantidade, condições de armazenamento e
atividades exercidas
resistência ao fogo.

Medidas Ativas
7
8
9
10
11
12

Quantidade, distribuição, tipo e condições dos
equipamentos.
Quantidade, distribuição, tipo e condições dos
Hidrantes
equipamentos.
Sistema de iluminação de Quantidade de luminárias, distribuição, tipo e condições
emergência
dos equipamentos.
Sinalização de emergência
Quantidade, distribuição, tipo e condições.
Posição e condições dos acionadores, equipamentos de
Sistema de detecção e alarme
aviso e fonte de energia.
Condições de quadros de distribuição, fiações aparentes e
Instalações elétricas e pára raios
do sistema de proteção contra raios.
Extintores

2.2 Estado de São Paulo
BLOCH & BOTELHO (1994, p. 13) dizem que a Constituição Federal de 1988 deu
aos municípios uma autonomia de atuação nunca antes dada, permitindo legislar sobre
todos os assuntos de seu interesse peculiar. Dessa forma, os municípios têm a prerrogativa
de atuar nas áreas de infra-estrutura (água, luz, esgoto, pavimentação), de coleta de lixo, de
segurança (poder de polícia) etc. No que diz respeito à atividade de construir, pelo menos
em 1979 já existia em São Paulo um decreto estadual (Decreto n.° 13.248 de 13/02/79) em
que o estado passava aos municípios a competência para legislar sobre esse assunto, desde
que dispusessem de quadros técnicos.

Legislar e fiscalizar na área de prevenção e combate a incêndio também faz parte,
no Brasil, da competência municipal. Entretanto, tradicionalmente, essas atividades são
exercidas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, de âmbito estadual. Assim, este
órgão celebra convênios com os municípios para atuar em sua área geográfica, conforme a
Lei número 684, de 30/09/75 [SÃO PAULO (Estado), 1993, p.2].
O trabalho do Corpo de Bombeiros é regulado atualmente pelo Decreto Estadual n.º
46.076, de 31/08/01, acrescido das Instruções Técnicas que o complementam. Este Decreto
é aplicado compulsoriamente nos municípios conveniados que não possuem legislação
própria (BERTO & TOMINA, 1995, p. 3). Porém, a análise neste trabalho foi efetuada
considerando-se o Decreto Estadual 38.069, de 14/12/1993, por dois motivos: 1.°) o
trabalho de vistoria técnica foi feito no início de 2001, tendo em mente os dispositivos do
Decreto de 1993, que vigorava então; 2.°) as edificações objeto de análise deste estudo
tiveram a sua construção ou reforma concluídas antes de o Decreto atual entrar em vigor. O
artigo 5.° menciona que construções existentes antes de 31/08/01 ficam excluídas das
exigências desse regulamento até o momento em que houver uma reforma, um aumento de
área ou mudança de uso.
Os códigos legais referentes a prevenção e combate a incêndio em vigor na cidade
de São Paulo, onde está localizado o campus do IAE-c1, são a Norma Regulamentadora
(NR) n.° 23 do Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal; o Código de Obras
e Edificações do Município de São Paulo (Lei n.º 11.228, de 25/6/92, denominado daqui
em diante de COE), regulamentado pelo Decreto n.º 32.329, de 23/9/92 (DM); e o Decreto
Estadual n.º 46.076, de 31 de agosto de 2001, que estabelece o Regulamento de Segurança
contra Incêndio das edificações e áreas de risco, embora, como afirmado acima, seja
utilizado primariamente o Decreto Estadual n.º 38.069, de 14/12/1993 (DE); além das

normas técnicas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a que estas
regulamentações fazem referência.
2.2.1 Norma Regulamentadora n.° 23 do Ministério do Trabalho e Emprego
A NR 23 (“Proteção contra incêndios”) é a lei federal para a segurança contra
incêndio em locais de trabalho. Ela dá diretrizes gerais para alguns dos itens principais da
segurança contra incêndio, estabelecendo alguns critérios mínimos. No item 23.1 é dito
que todas as empresas devem possuir proteção contra incêndio, saídas suficientes para a
rápida evasão dos ocupantes, equipamento suficiente para o rápido combate ao início do
incêndio, e pessoas adestradas para correto manuseio desses equipamentos.
Em linhas gerais, são especificadas a largura mínima das saídas e vias de acesso a
elas (1,20 m), a necessidade de sinalizar esses componentes das rotas de fuga e mantê-los
desobstruídos, a distância mínima dos pontos de trabalho até as saídas, e a necessidade de
as portas abrirem no sentido de saída. As escadas devem ser providas de material
incombustível e resistente ao fogo.
Quanto ao combate ao fogo, são definidas as providências prioritárias da equipe de
combate, além da necessidade de se efetuar exercícios de alerta. Os tipos de fogo são
classificados segundo o material que é queimado: classe A para fogo em materiais de fácil
combustão, como papéis, madeira, tecido etc.; classe B para fogo em produtos inflamáveis;
classe C para fogo em equipamentos energizados; e classe D para fogo em elementos
pirofóricos, como magnésio e outros.
Finalmente, são definidos os tipos de extintores e seus usos, o que constitui uma
unidade extintora, a sistemática de manutenção e o número mínimo de extintores segundo
o risco da edificação. A Tabela 3 define a capacidade extintora em função dos tipos e
capacidades dos extintores, e a Tabela 4 especifica a área coberta por uma unidade
extintora e a distância mínima para alcançar um extintor.

TABELA 3 – Definição de capacidade extintora
Tipo de extintor

capacidade

10 litros
5 litros
10 litros
Água pressurizada ou água-gás
5 litros
6 kg
4 kg
Gás carbônico
2 kg
1 kg
4 kg
Pó químico seco
2 kg
1 kg
Espuma

Número de extintores
1
2
1
2
1
2
3
4
1
2
3

TABELA 4 – Área coberta por uma unidade extintora e distância máxima a percorrer até
um extintor
Classificação
do
segundo a ocupação8
A–1e2

máxima
a
risco Distância
percorrer até um extintor

Área

Risco

500 m″

Pequeno

250 m″

Médio

B – 2, 4, 5 e 6

150 m″

Grande

C – 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 10 m

20 m
10 m

Por último, são estabelecidas provisões para a instalação de sistema de alarmes,
especificando-se os locais e o modo para se instalar as botoeiras e os dispositivos sonoros.

2.2.2 Decreto Estadual n.º 38.069, de 14/12/93
Este decreto orienta os departamentos técnicos do Corpo de Bombeiros na tarefa de
fazer a análise dos projetos apresentados pela comunidade para orientação, e de fiscalizar
as edificações para verificar a efetiva aplicação da lei. Os dispositivos aplicáveis ao caso
dos edifícios do IAE-c1 são os seguintes:
a) Classificação, ocupação e riscos. Segundo a classificação deste decreto, os usos
encontrados no campus do IAE-c1 são os seguintes:
TABELA 5 - Classificação das ocupações existentes no IAE-c1 segundo o DE

Ocupação9

Descrição

Residencial

Residências unifamiliares, apartamentos, e similares

Institucional

Escolas

Agências bancárias

Posto bancário

Locais de reunião de público

Auditórios, ginásios poli-esportivos, templos religiosos

Comércio

Lanchonete, livraria

Para se definir as exigências dos tipos de proteção contra incêndio, as edificações
são classificadas em função da altura (maior ou menor que 12 m) e da área (maior ou
menor que 750 m²). Todos os prédios do campus têm menos de 12 m de altura
(considerando o desnível entre o(s) pavimento(s) de descarga e o piso do pavimento mais
elevado). A grande maioria dos prédios analisados tem mais de 750 m² de área. O item 6.3
do referido decreto diz que para edificações com mais de 750 m² de área e altura inferior a
12 m, são exigidos os tipos de proteção seguintes:
•

Compartimentação horizontal

•

Compartimentação vertical

•

Escada de segurança

•

Sistema de iluminação de emergência

•

Sistema de alarme contra incêndio

•

Sinalização

•

Extintores portáteis

•

Sistema de hidrantes

No subitem 6.3.1 menciona-se que os edifícios com altura inferior a 12 metros, sem
especificar a área, independentemente da ocupação, “estarão dispensados da observância
do item 5.1.2 - compartimentação vertical, exceto nas situações mencionadas para cada
tipo de ocupação”. Neste caso, a compartimentação vertical não é exigida nos prédios do

campus. Quanto à compartimentação horizontal, tem-se que para locais de reunião de
público não é necessário compartimentar e para usos residencial e institucional (escola)
não se menciona qual a área de compartimentação.
No entanto, ainda que não exigida em sua totalidade, a compartimentação será
considerada na análise dos edifícios, verificando de que forma as paredes, divisórias e os
pisos e forros existentes concorrem para impedir o rápido desenvolvimento de um incêndio
do ambiente de origem para os ambientes contíguos, o que poderá contribuir para a saída
segura dos ocupantes do edifício e para a chegada de equipes de combate antes que o
incêndio se alastre.
O dimensionamento dos sistemas de proteção contra incêndio é feito definindo-se
os riscos (A, B e C), que variam de acordo com a ocupação da edificação. No caso do IAEc1, verificam-se os seguintes riscos (Tabela 6):
TABELA 6 - Riscos das edificações segundo a ocupação10
Risco

Ocupação
1 (moradias, apartamentos, prédios de escritório, bancos, escolas em regime de

A

externato),

2 (restaurantes, igrejas, bibliotecas particulares, escolas em regime de

internato).
B

3 (depósito de livros), 4, 5 e 6.

C

7, 8, 9 (tipografia), 10, 11, 12 e 13.

b) Lotação. O Decreto faz duas referências à lotação dos edifícios. A primeira está
no item 6.1.1, em que dispensa iluminação de emergência para locais de reunião de público
cuja lotação não ultrapasse 50 pessoas; a segunda, no item 6.4.4, em que exige trava ou
barra antipânico nos locais de reunião de público com capacidade maior que 100 pessoas.
9

Não foram analisados neste trabalho as residências unifamiliares e os usos listados em “Comércio”
(lanchonete e livraria existentes no prédio denominado Mercearia).
10
Conforme tabela “Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil” (IRB, 1997, p. 299).

c) Rotas de fuga, corredores e saídas. Quanto às rotas de fuga, o texto do Decreto
adota a norma técnica oficial (NBR 9077/93: “Saídas de emergência em edifícios”).
Adicionalmente, é mencionada a dispensa de escada de emergência em ginásios poliesportivos, a necessidade de as portas desses locais abrirem no sentido do fluxo de saída,
de haver barra antipânico nessas portas e naquelas dos locais de reunião de público com
mais de 100 pessoas11. A IT n.° CB-007/33 foi publicada em 1997 com o objetivo de
adequar a NBR 9077 em uma série de itens. As alterações mais importantes são as
seguintes:
•

em diversos lugares a norma faz referência a paredes corta-fogo, sendo o termo
mudado para paredes resistentes ao fogo;

•

o item 4.5.4.6 da norma diz que salas e locais de reunião com mais de 200
ocupantes devem ter as portas de comunicação com acessos a escadas e descargas
dotadas de ferragem do tipo antipânico, conforme a NBR 11.785. A IT exige essa
ferragem em locais com mais de 100 pessoas;

•

em certos pontos a norma recomenda portas corta-fogo de 30 min de resistência ao
fogo. A IT corrige esse tempo para 60 min, ou acrescenta esse valor onde não é
mencionado pela norma;

•

a tabela 7 da norma, que define o número e o tipo de saídas dos edifícios, é
substituída pela tabela exposta na IT (cinco primeiras colunas da Tabela 10).
Em seguida são apresentadas algumas das principais exigências da NBR 9077,

aplicáveis aos edifícios selecionados do IAE-c1, já consideradas as adequações
determinadas pela IT. Para o dimensionamento das rotas de fuga e determinação de seu

11

No item 6.6.4, é repetida a exigência de barra antipânico nas portas de saída de locais de reunião de
público, porém sem mencionar a lotação.

número e tipo, a norma estabelece uma série de parâmetros, que são apresentados
resumidamente nas Tabelas 7, 8 e 9.

A

Divisão

Grupo

TABELA 7 – Classificação quanto à ocupação, índice para cálculo da lotação e capacidade
da unidade de passagem das saídas (tabelas 1 e 5 da NBR 9077/93)

Uso

Residencia
l

Descrição

Capacid. da unid. de
Lotação pass. (em pessoas)
(P
=
Acessos Esca- Porpessoa)

Exemplos

e desc.

das

tas

45

100

100

60

100

100
Locais de prática de m″
E-3 Esportes e cultura física
ginástica,
esportes
coletivos etc.
1 P / 3
Locais onde há objetos
100
F-1
Bibliotecas etc.
de valor inestimável
m″

60

100

75

100

100

75

100

depósitos de 1 P / 10
100
plásticos,
m″

60

100

A-3 Habitações coletivas

Internatos etc.

Serviços
Locais de prestação de Escritórios
D-1
profissionais,
serviços profissionais
administrativos
D
pessoais
e
D-2 Agências bancárias
Agências bancárias
técnicos
Educacional
E e
cultura
física

F

Locais
reunião
público

E-1 Escolas em geral

de
de F-2 Templos e auditórios
F-8 Locais para refeições

I

Industrial

I-2

Escolas de 1.° a 3.° graus

Igrejas, auditórios
Refeitórios

Locais onde as atividades
exercidas e os materiais
Gráfica,
utilizados ou depositados
papéis,
apresentam
grande
madeira
potencial de risco de
incêndio

1 P / 4 60
m″
1 P / 7
m″

1 P / 1,5

1 P / 1
m″

TABELA 8 - Classificação dos edifícios quanto às dimensões em planta (tabela 3 da NBR
9077/93)
α

β
γ

Área
do
pavimento

maior

P

Pequeno pavimento

Sp < 750 m″

Q

Grande pavimento

Sp ≥ 750 m″

R

Pequeno subsolo

Ss < 500 m″

S

Grande subsolo

Ss ≥ 500 m″

T

Edifício pequeno

St < 750 m″

Área do subsolo
Área total

Sp = área do pavimento

U

Edifício médio

750 m″ ≤ St < 1.500 m″

V

Edifício grande

1.500 m″ ≤ St < 5.000 m″

W

Edifício muito grande

St ≥ 5.000 m″

Ss = área do subsolo

St = área total

Dessa tabela deduz-se que, segundo a norma, a maioria dos edifícios do IAE-c1
analisados possuem grande pavimento. Com relação à área total, os edifícios são médios e
grandes.
TABELA 9 - Classificação dos edifícios quanto às características construtivas; distâncias
máximas a percorrer (tabelas 4 e 6 da NBR 9077/93)
Dist.
max.
percorrer

Características construtivas
Código Tipo
X

Y

Z

Especificação

Fácil
Estrutura
e
propagação do entrepisos
fogo
combustíveis
Estrutura
resistente
ao
Mediana
fogo e fácil
resistência ao
propagação do
fogo
fogo
entre
pavimentos
Estrutura
resistente
ao
Difícil
fogo
e
propagação do
isolamento
fogo
entre
pavimentos

a

Saída única

Mais
de
uma saída

Prédios com entrepiso
Qualquer uso
de madeira

10 m

20 m

Cortinas de vidro,
Qualquer uso
janelas sem peitoris

20 m

30 m

30 m

40 m

40 m

50 m

Exemplos

Uso

Concreto
armado, Usos D, E, F, I
divisórias
incombustíveis,
parapeitos de alvenaria Usos A, B

Obs.: a distância máxima a percorrer refere-se a locais sem chuveiros automáticos.

Quanto à altura, os edifícios são classificados como térreos (tipo K), de baixa altura
(H ≤ 6 m – tipo L), médios (6 m < H ≤ 12 m – tipo M) etc.
A tabela 7 da NBR 9077/93, corrigida pela IT, é apresentada resumidamente na
Tabela 10 abaixo, que define a espécie e o número de saídas que cada edificação deverá ter
em função de sua classificação. Foram listados apenas os usos, alturas e dimensões de
edifícios constantes no IAE-c1.
TABELA 10 – Número de saídas e tipos de escadas
P (área pavim. ≤ 750 m″)

Q (área pavimento > 750 m″)

K

K

L

L

M

Div.

N.°

N.°

Tipo esc.

N.°

N.°

Tipo esc.

N.°

Tipo esc.

A-3

1

1

NE

--

1

NE

2

NE

D

--

--

--

--

2

NE

--

--

E-1
--Continuação da Tabela 10
E-3
---

--

--

2

NE

2

NE

--

--

2

NE

--

--

F-1

--

--

--

2

--

--

--

--

F-2

--

--

--

2

--

--

--

--

F-8

--

--

--

2

--

--

--

--

I-2

2

--

--

--

--

--

--

--

Obs.: NE – escada não enclausurada.

Além das especificações feitas por meio das tabelas, a NBR 9077 ainda exige, no
item 4.4, que as larguras das saídas estejam de acordo com o pavimento que servem, e a
das escadas, de acordo com o pavimento de maior população. Este dimensionamento é
feito pela fórmula N = P / C, onde N é o número de unidades de passagem, arredondado
para número inteiro, P é a população do pavimento e C a capacidade de cada unidade de
passagem, dada na Tabela 7.
A largura mínima das rotas de fuga é de 1,10 m, correspondendo a duas unidades
de passagem, e o pé direito mínimo é de 2,50 m. Quanto aos acessos, deverão ser livres de
qualquer obstáculo que estreite sua largura (item 4.5.1.2). As portas dos locais com lotação
de mais de 50 pessoas deverão abrir no sentido da saída. Admite-se nas portas uma redução
da largura do corredor de até 75 mm de cada lado.
No item 4.7 da norma, é especificado que as escadas terão as suas paredes com
resistência ao fogo de no mínimo 2 horas; serão providas de corrimãos com altura entre
0,80 m e 0,92 m, com continuidade nos patamares; haverá corrimão intermediário sempre
que a escada tiver mais de 2,20 m de largura; os pisos serão de material resistente à
propagação superficial de chamas; as escadas deverão terminar no pavimento de descarga.
Além disto, os degraus terão espelhos com altura h entre 16 e 18 cm, e os pisos obedecerão
à fórmula: 63 ≤ (2h + b) ≤ 64. Os lances terão um numero mínimo de 3 degraus e um lance
vencerá desnível máximo de 3,70 m de altura.

Pelo fato de no IAE-c1 não ser exigidas escadas protegidas (EP) e escadas à prova
de fumaça (PF), as questões relativas a estes tipos de escadas não foram verificadas.
As descargas (item 4.11) podem ser corredores ou átrios enclausurados, área em
pilotis e corredor a céu aberto. Devem ter capacidade de receber todas as saídas que para
ela convergem, e ter largura mínima de 1,10 m.
d) Materiais usados nas edificações. O capítulo 7, que trata da proteção estrutural,
especifica os materiais constitutivos de paredes e outros elementos estruturais no que
concerne à sua resistência ao fogo, para funcionarem como componentes da
compartimentação horizontal ou vertical. Ainda que a compartimentação não seja medida
aplicável aos edifícios do campus, será considerado de que forma a compartimentação
existente contribui para evitar a rápida propagação de um incêndio do ambiente de origem
para os ambientes contíguos. Quanto aos materiais utilizados nas rotas de fuga, são
definidos no COE.
O item 6.6.11 do DE diz que “os elementos ou componentes estruturais que
integram os tipos de proteção contra incêndio deverão possuir características de resistência
ao fogo de acordo com as normas técnicas oficiais”.
e) Extintores de incêndio. São exigidos em todas as edificações analisadas no
estudo. No Capítulo 2 define-se como unidade extintora a “capacidade mínima
convencionada de agente extintor”, para efeito de dimensionamento do número de
extintores.
Pelos materiais existentes no campus do IAE-c1, são exigidos extintores de gás
carbônico (CO2), pó químico seco (PQS) e de água pressurizada. A capacidade mínima de
cada tipo de extintor para que seja considerado como uma unidade extintora é a seguinte:
•

Um extintor de 6 kg ou dois de 4 kg, para CO2

•

Um extintor de 4kg, para PQS

•

Um extintor de 10 kg, para água pressurizada

De acordo com o risco, a área protegida por uma unidade extintora e a distância
máxima a percorrer para alcançar um extintor são dadas na Tabela 11.
TABELA 11 - Área protegida por uma unidade extintora e a distância máxima a percorrer
para alcançar um extintor
Risco
(segundo TABELA 4)

Área protegida

Distância
percorrer

Classe A

500 m²

25 m

Classe B

300 m²

20 m

Classe C

200 m²

15 m

máxima

a

Quanto à sua instalação, deve ter sua parte inferior no mínimo a 0,20 m do piso e a
parte superior a 1,60 m no máximo. Admite-se que seja colocado no piso desde que sobre
suporte apropriado.
Os extintores deverão possuir um selo que identifique o órgão credenciado que o
atesta. É exigido que cada pavimento disponha de pelo menos duas unidades extintoras,
sendo uma apropriada para extinção de fogo em aparelhos energizados e outra para fogo
materiais comuns, como papéis, madeira etc12. Além disto, determinados equipamentos
requererão proteção adicional: casa de caldeira, casa de força elétrica, casa de bombas,
casa de máquinas, casa de máquina de elevador, quadro de comando de força e luz etc.
f) Hidrantes. Exige-se sistema de hidrantes em prédios com mais de 750 m″ ou
mais de 12 m de altura. Qualquer parte da edificação deverá ser atingida pela ponta da
mangueira, com limite máximo de 30 m, em dois lances de 15 m, aduchadas em zig-zag. O
registro deverá ser de 63 mm, posicionado a uma altura entre 1 m e 1,15 m.
Os hidrantes devem ser sinalizados e livres de obstrução, situados no máximo a 5 m
de portas externas e escadas e rampas de saída, no caso de pavimentos elevados, sendo

12

O Decreto n.°46.076 de 31/08/01, na IT n.° 21 faz referência às classes de fogo segundo a sua origem:
Classe A – fogo em papéis, madeira, tecidos etc; Classe B – fogo em líquidos inflamáveis; Classe C – fogo
em aparelhos energizados. Esta classificação não é encontrada no decreto de 1993.

proibido ser localizados nas escadas. Admite-se que estejam em posição afastada desses
locais somente como proteção adicional.
A tubulação da rede de hidrantes deve ser de 63 mm, com abastecimento
independente do consumo normal, e ser de material metálico. A pressão máxima de bomba
admitida é de 10 kgf/cm². Exige-se um registro de recalque no passeio ou um hidrante de
coluna próximo à entrada do edifício. Em qualquer caso, deve ser de fácil acesso ao Corpo
de Bombeiros. A Tabela 12 dá as dimensões de mangueiras e esguichos.
TABELA 12 – Dimensões de mangueiras e esguichos para hidrantes de acordo com os
riscos
MANGUEIRA

RISCO

ESGUICHO
(mm)

(segundo Tabela 4)

Comprimento
(m)

Diâmetro
(mm)

A

30

38

13

B

30

38

16

C

30

38

16

As mangueiras podem ficar situadas em abrigos próprios a no máximo 5m de
distância do registro. Esses abrigos podem ser de qualquer material, desde que a porta seja
de madeira, vidro ou metal. Somente no caso de porta de vidro o abrigo pode ser trancado
a chave.
Em relação à pressão, o valor mínimo será de 1,5 kgf/cm² para riscos de classe A e
B, e de 2,0 kgf/cm² para risco classe C. Tal pressão deve ser obtida considerando-se o uso
simultâneo do seguinte número de hidrantes, de acordo com o número total instalado:
•

2 hidrantes para 2 a 4 instalados

•

3 hidrantes para 5 ou 6 instalados

•

4 hidrantes para mais de 6 instalados

Os reservatórios que atendem ao sistema de hidrantes devem ser, preferencialmente
elevados, com válvula de retenção junto à saída. Se forem elevados, podem ser

subdivididos em unidades de, no mínimo, 5 m³. Não é permitido dividir o volume da
reserva de incêndio em reservatórios superiores e inferior. Os reservatórios devem garantir
o suprimento dos hidrantes por, no mínimo, 30 minutos para edificações com até 20.000
m″, sendo que a capacidade mínima é de 5 m³.
As bombas de recalque devem ter alimentação de energia elétrica independente da
rede geral, ligadas antes da chave geral, e ser de preferência afogadas. Quando não, é
necessário dispor de válvula de pé com crivo e de reservatório de escorva com 100 litros
para risco A e com 200 litros para riscos B e C, sendo o diâmetro da instalação em ambos
os casos de 19 mm. A vazão mínima deve ser de 200 l/min e a pressão mínima de 100
kgf/cm″. O acionamento pode ser manual ou automático. Se for manual, cada hidrante
deve dispor de uma botoeira, alimentada por fios embutidos em condutores metálicos se
forem aparentes, podendo ser de outro material se forem embutidos em alvenaria.
A automatização da bomba pode ser feita com chave de fluxo, tanque de pressão ou
bomba de pressurização Se o sistema tiver até 6 hidrantes, poderá ser acionado apenas por
pressostato. Quando o acionamento for automático, deverá haver pelo menos um ponto de
acionamento manual em local definido em projeto.
O DE prevê, no Capítulo 16, que no caso de construções existentes serão aceitas as
seguintes condições para o sistema de hidrantes:
Os hidrantes deverão ser posicionados de tal forma que qualquer ponto da
edificação possa ser atingido pelo jato de água, admitindo-se um jato de 10 m que,
somando-se aos 30 m de mangueira, resulta num total de 40 m. Tolera-se até 45 m de
mangueira caso haja impossibilidade técnica de instalar hidrantes adicionais, sendo
limitados os lances de mangueira a 15 m. Os hidrantes poderão ser instalados a mais de 5
m de portas, saídas, escadas e acessos e mesmo dentro de caixas de escada caso seja
impossível instala-los dentro dos limites e nos locais exigidos pelo Decreto.

g) Sistema de iluminação de emergência. Este Decreto adota a NBR 10.898. Além
disso, diz que as luminárias devem ser instaladas nas áreas de risco, escadas, antecâmaras,
acessos, circulação etc., e ter autonomia mínima de uma hora. A NBR 10.898 menciona
luminárias para duas funções: de indicação de vias de abandono e balizamento, e de
iluminação de ambiente. O primeiro caso é exigido nos locais de circulação vertical e
horizontal para indicar portas de saída, acesso de escadas, as mudanças de direção e
obstáculos existentes nas rotas de fuga. O segundo caso é exigido nos seguintes ambientes,
entre outros, mencionados em seu Anexo E:
•

áreas com objetos fixos ou móveis que impeçam o abandono seguro do
local, como salas de aula, restaurantes, dormitórios coletivos, casas de
espetáculos etc.

•

locais com catracas e outros obstáculos que diminuam o movimento de
evacuação

•

ambientes com desvios, especialmente quando existirem máquinas etc.

•

saída de uma sala iluminada para um corredor ou escada

As luminárias de sinalização devem ser combinadas com textos ou símbolos
gráficos. O item 4.7.12 diz que as luminárias não devem ofuscar as pessoas quando se
deslocarem para as saídas.
A norma aceita diversos tipos de sistema de iluminação de emergência, sendo os
seguintes os mais comuns: a) conjunto de blocos autônomos, em que cada bloco contém as
lâmpadas, bateria e acionador; b) sistema centralizado com baterias, em que estas, quando
da falta de energia elétrica, alimentam todo um conjunto de luminárias; c) equipamentos
portáteis, do tipo de lanternas de baterias.
h) Sinalização de emergência. É obrigatória em todas as edificações, com a
finalidade de orientar as rotas de fuga, identificar os riscos específicos e identificar os
equipamentos de combate a incêndio. Quando orientam os usuários quanto às rotas de
fuga, devem aparecer em todas as saídas, escadas, rampas, corredores, acessos e para

identificar o pavimento em que se está. Dispensa-se sinalização de solo em escolas, igrejas,
apartamentos, escritórios e lojas. O sistema de hidrantes deverá ter sua tubulação pintada
de vermelho. As portas dos abrigos podem ser de outra cor, desde que devidamente
identificadas.
Ainda que o DE não faça referência direta à Norma Brasileira correspondente,
apresentam-se algumas das exigências básicas da NBR 13.435/1995 – “Sinalização de
segurança contra incêndio e pânico” (ABNT, 1995).
Como condições gerais, a sinalização de emergência tem por função reduzir o risco
de ocorrência de incêndio ao alertar os usuários para os riscos existentes e proibir ações
que possam comprometer a segurança. Também devem facilitar a identificação dos
equipamentos de combate ao fogo e os elementos componentes das rotas de fuga. São
especificados dois tipos de sinalização: básica e complementar. A sinalização básica é
constituída dos seguintes categorias:
•

proibição: função de proibir ações que levem ao início do incêndio;

•

alerta: função de alertar para situações com potencial de risco;

•

comando: “função de requerer ações que garantam condições adequadas
para a utilização das rotas de saída” (p. 2);

•

orientação e salvamento: função de indicar as rotas de fuga e seus acessos;

•

equipamentos e alarme: função de indicar a posição e os tipos de
equipamentos de combate.

Para todas as ocupações do IAE-c1 objeto de análise deste trabalho, conforme
tabela apresentada na norma, a sinalização básica a ser aplicada são as de proibição, alerta,
salvamento, orientação e de equipamentos.
i) Sistema de alarmes. É adotada a NBR 9441/94: “Execução de sistemas de
detecção e alarme de incêndio”, que diz que devem constar em projeto as seguintes
informações: posição dos detectores, dos acionadores, dos indicadores sonoros, da central,

da fonte de alimentação, e as legendas do sistema. A IT n.° 006-33-97 altera o item 5.2.2.3,
exigindo que a distância máxima a ser percorrida de qualquer ponto da área protegida até o
acionador mais próximo será menor ou igual a 30 m, e que cada pavimento deverá ter seu
acionador.
O Capítulo VI do Decreto (item 6.3) especifica sistema de alarme contra incêndio
nos edifícios com mais de 750 m″ e dispensa dessa exigência os ginásios esportivos (item
6.4.4.b).

2.2.3 Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo (COE)
O Município de São Paulo possui legislação para regular a atividade de construir
desde pelo menos 1929 (BLOCH & BOTELHO, 1993, p. 13) a qual vem sendo
aperfeiçoada no decorrer dos anos. No código de 1975 foram introduzidos os primeiros
itens relativos à segurança contra incêndio.
O atual código, constituído pela Lei n.º 11.228, de 25/6/92, regulamentada pelo
Decreto n.º 32.329, de 23/9/92 (denominado daqui por diante por DM) possui diversos
pontos que fazem prescrições referentes a este tema. O DE e as normas brasileiras são
considerados complementares ao Código de Obras onde este é omisso.
As seções que contêm orientações a respeito de segurança contra incêndio ou afins
são basicamente o Capítulo 12 do Anexo I da Lei e os Anexos 12 e 17 do DM, que trata de
edifícios existentes quando da entrada em vigor do COE. Outras exigências são feitas
esparsamente em outras seções desses códigos.
a) Classificação, ocupação e riscos. A Tabela 13 a seguir apresenta os usos
verificados no IAE-c1, de acordo com o item 8 do Anexo I do COE.
TABELA 13 – Classificação das ocupações existentes no IAE-c1 segundo o COE
Grupos

Atividades

Habitação
Comércio e serviço
Prestação de serviços de educação

Casas, moradias de estudantes.
Venda de mercadorias em geral, instituição financeira
[agência bancária] escritórios administrativos e técnicos.
Pré escolas, primeiro e segundo graus, ensino superior, pós
graduação, cursos livres.

Indústrias, oficinas e depósitos

Gráfica, carpintaria, marcenaria, estocagem de mercadorias

Locais de reunião

Auditórios, sala de concerto, templo religioso, ginásio

Prática de exercício físico ou esporte

Academia de natação e ginástica

b) Lotação. O COE define por lotação de uma edificação como:
a somatória das lotações dos seus andares ou compartimentos onde se
desenvolvem diferentes atividades, calculada tomando-se a área útil
efetivamente utilizada no andar para o desenvolvimento de determinada
atividade, dividida pelo índice correspondente determinado na tabela 12.6.1.

A Tabela 14 apresenta os índices para o cálculo da lotação para os usos listados no
COE e existentes no IAE-c1.
TABELA 14 – Índices para cálculo da lotação dos edifícios do IAE-c1
Ocupação

m″/pessoa

Habitação:

15,0

Restaurantes:
Prestação de serviços de educação

freqüentadores sentados
demais áreas
salas de aula
laboratórios
demais áreas

1,0
7,0
1,5
4,0
7,0

Indústrias e oficinas

9,0

Depósitos

30,0

Locais de reunião
Prática de exercício físico:

setor para público sentado
atividades não específicas ou administrativas
setor para público sentado
setor para público em pé
outras atividades

1,0
7,0
0,3
0,5
4,0

Para o cálculo, são desconsideradas as áreas de circulação, de escadas, de
sanitários, de elevadores e de dutos. Nos locais de reunião, os espaços de circulação
horizontal com largura maior que 1,5 m serão consideradas no cálculo.
c) Rotas de fuga, corredores e saídas. No item 12.7 é demonstrada a metodologia
para o dimensionamento dos espaços de circulação. A largura das vias de escoamento deve

ser considerada em módulos de 0,30 m, com o mínimo de 1,20 m, desprezando-se a fração.
Considera-se que em cada módulo possam passar até 30 pessoas. É dada a seguinte
fórmula para estabelecer a lotação corrigida de um ambiente, setor ou pavimento, em
função da lotação original, da altura do prédio e do uso:

Lc = 60 x Lo x Y
K

Onde Lc é a lotação corrigida
Lo é a lotação original
Y = ( Ho

+

3) ≥ 1

K é dado pela Tabela 15
Y e K são os seguintes índices:
sendo Ho é a altura do prédio

15
TABELA 15- Valores do índice K para cálculo da lotação corrigida
Tipo de circulação

Corredores e rampas

Escadas

Uso

Coletivo

Coletivo
protegido

coletivo

Coletivo
protegido

Residencial

60

240

45

100

Prestação de serviços de saúde

30

75

22

55

Demais usos

100

250

65

160

Para exemplificar esta seqüência de cálculo, ver sua aplicação em um dos
pavimentos do dormitório masculino, no item 5.1.2 deste estudo.
Quanto ao número de escadas, admite-se uma escada não protegida para uso
residencial se a altura do edifício for menor que 12 m e, para os demais usos, menor que 9
m, desde que a população Lo seja até 100 pessoas. Acima de 100 pessoas, haverá a
necessidade de escada protegida com antecâmara. (item 12.H.3 do DM).
Quando existir mais de uma escada, a distância entre os acessos não poderá ser
superior a dez metros. Uma outra disposição do código (item 12.8.1 do Anexo I) limita a
distância que um usuário deverá percorrer para atingir uma escada ou um ponto de
descarga, no caso do pavimento de saída, e é dada pela Tabela 16.

TABELA 16 - Distância máxima a percorrer em um pavimento até a saída ou escada
Percurso
Andar

Distância máxima a percorrer
(m)
C/
Coletivo
Aberto ou
chuveiro
protegido
coletivo
automát.

De qualquer ponto
45
Andar de até o exterior
saída
Da escada até o
25
exterior
Demais De qualquer ponto
25
andares até a escada

Para edificações de madeira
(m)
C/
Coletivo
Aberto ou
chuveiro
protegido
coletivo
automát.

68

68

15

22,6

22,6

38

45

8,3

12,6

15

38

45

8,3

12,6

15

As escadas são classificadas como privativas e coletivas, sendo as coletivas com
largura mínima de 1,20 m. Estas escadas devem apresentar piso de degrau maior que 27
cm e espelho menor que 18 cm. Em casos de escadas já existentes, admite-se piso de 25
cm, no mínimo, e espelho de 0,19 cm, no máximo. Os patamares terão no mínimo 1,20 m
para escadas retas e no mínimo a largura da escada quando houver mudança de direção.
Os corrimãos devem ser instalados entre 0,80 m e 1,00 m de altura, e devem existir
pelo menos de um lado para escadas com até 1,20 m de largura; dos dois lados para
escadas com largura maior que 1,20 m e menor que 2,40 m; e intermediários para escadas
com largura maior que 2,40 m, em módulos de no máximo 1,20 m.
As escadas devem ser descontinuadas no pavimento de descarga. Um item
importante é a proibição de considerar escadas em curva para o cálculo do escoamento da
população, embora no item 17.C.5 do DM admita-se considerar tal tipo de escada e até
escadas em leque para esse cálculo para o caso de escadas já existentes. Nesse caso, o
número de pessoas que essas escadas permitirão passar, além dos corredores já existentes,
é corrigido em favor da segurança segundo exposto na Tabela 17.

TABELA 17 - Número admitido de pessoas possível de escoar
Largura efetiva Le de escada Número admitido de pessoas possível de escoar
existente (m)
Horizontal
Vertical (escadas)

(corredores)

Mudança de direção
Com patamar
Em leque

Em curva

0,60 ≤ Le ≤ 0,90

60

60

30

40

0,90 < Le ≤ 1,20

90

90

45

60

Le > 1,20

120

120

60

80

Sobre rampas, o COE limita a inclinação ao máximo de 10%, devendo ser usado
piso antiderrapante para inclinações maiores que 6%. Elas devem existir nos locais de
reunião de público com mais de 100 pessoas.
No item 16.4 do COE é especificada a forma de se dispor as cadeiras ou os bancos
em auditórios, com a finalidade de facilitar a saídas dos ocupantes. Deve haver, no
máximo, 16 assentos em fila quando houver corredor dos dois lados e, no máximo, 8
quando houver corredor apenas de um lado; o número de filas deverá ser limitado a 14,
com corredores transversais entre os setores, e vão livre entre filas de 0,50 m no mínimo.
Os corredores dos auditórios deverão ter largura calculada segundo o método descrito
anteriormente neste item c.
d) Materiais usados nas edificações. O Capítulo 9 do Anexo I do COE,
“Componentes – Materiais, elementos construtivos e equipamentos”, menciona que os
componentes básicos da edificação deverão apresentar, entre outros requisitos, resistência
ao fogo “adequadas à função e porte do edifício” de acordo com as normas técnicas
oficiais. O Anexo 9 do DM especifica que, em edificações de madeira, as distâncias
máximas a percorrer (Tabela 16) deverão ser reduzidas a um terço, conforme apresentado
na segunda parte da mesma tabela.
No Capítulo 12 do COE é feita referência aos materiais empregados em espaços de
circulação protegidos, que deverão apresentar resistência ao fogo de duas horas (RF-120),
e dotados de portas com resistência de uma hora (RF-60). São feitas também considerações

a respeito do revestimento de pisos e paredes desses espaços, em função de sua resistência
ao fogo e da ocupação da edificação.
Quanto aos materiais de decoração e de uso dos ocupantes, eles são considerados
pelo COE no item 17.E.1 como fator agravante de risco se obstruírem os espaços de
circulação ou reduzirem o fluxo de pessoas.
e) Equipamentos de proteção ativa. O COE define duas espécies de sistema de
segurança e qual sistema deve ser adotado segundo o número de escadas de segurança e a
existência ou não de espaços de circulação protegidos.
O sistema básico de segurança é aquele constituído por: a) iluminação de
emergência; b) sinalização de rotas de saída; c) alarme com acionamento manual e d)
“equipamentos móveis e semifixos de operação manual para combate a incêndio”,
interpretados como sendo extintores de incêndio.
O sistema especial de segurança é aquele constituído, em acréscimo ao sistema
básico, de detecção e alarme de acionamento automático e “equipamento fixo de combate a
incêndio” com acionamento automático ou não, ou seja, hidrantes e chuveiros automáticos.
Uma contradição aparece no item 17.L.2 do DM, em que se exige, além do sistema básico,
detecção e alarme de acionamento automático ou equipamento fixo de combate a incêndio.
O COE dispensa de sistemas de segurança as edificações que não necessitem de
espaços de circulação protegidos; exige o sistema básico para edificações com pelo menos
uma escada protegida; e o sistema especial para as edificações com mais de uma escada
protegida. Para outras considerações sobre esses equipamentos o COE remete o leitor para
as normas técnicas oficiais da ABNT e ao DE. Por outro lado, obriga a instalação do
sistema básico de segurança nos estabelecimentos de prestação de serviços de educação, de
prestação de serviços de saúde, e em locais de reunião e de prática de exercício físico ou
esporte.

f) sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Exige-se esse tipo de
instalação em edificações com altura superior a 12 m (item 9.C.4 do DM), dimensionada
de acordo com as normas da ABNT.

2.2.4 NBR 14.276 - “Programa de brigadas de incêndio”
Os dispositivos dos códigos analisados nos itens 2.2.1 a 2.2.3 não discriminam o
procedimento para formação de brigadas de incêndio. Como este quesito foi objeto de
questionamento dos extratos de usuários funcionários e professores, e são considerados de
vital importância para a redução do risco incêndio, são apresentados em seguida os pontos
principais da NBR 14.276/99 – “Programa de brigada de incêndio”.
As atribuições de uma brigada de incêndio são, resumidamente, as seguintes: a)
avaliação dos riscos existentes; b) inspeção dos equipamentos de combate a incêndio e das
rotas de fuga; c) elaboração e envio de relatório de irregularidades constatadas; d)
orientação da população usuária do edifício; e) realização prática de exercícios simulados.
Quando surgir uma situação de incêndio, as seguintes ações deverão ser efetivadas:
a) identificação da situação em curso; b) alarme e abandono da área; c) corte da energia; d)
aviso ao Corpo de Bombeiros; e) prestação de primeiros socorros; f) combate ao princípio
de incêndio; g) recepção e orientação do Corpo de Bombeiros.
Os critérios para seleção dos componentes da brigada são: a) ter responsabilidade
legal (maior de idade); b) ser preferencialmente alfabetizado; c) permanecer na edificação
a maior parte do tempo; d) possuir robustez física e boa saúde; e) possuir conhecimento da
instalação e do prédio; f) possuir experiência anterior.
A brigada será composta de um número que varia de acordo com o número da
população física, da classe de ocupação, dos turnos e da natureza do trabalho efetuado na
edificação. Será determinado um líder e um número de componentes por pavimento ou

compartimento, com um chefe geral e um coordenador, no caso de existir mais de um
edifício (ver Tabela 18).
O treinamento para a formação da brigada de incêndio será constituído de
treinamento de 16 horas, sendo 8 horas de aulas teóricas e 8 horas de aulas práticas, com
periodicidade de 12 meses. Quando for o caso em que mais de 50% dos brigadistas deixem
de ser usuários do prédio, pavimento ou compartimento, deverá ser completado o número e
realizado um novo treinamento.
TABELA 18 – Parâmetros para definição do número de brigadistas (resumida)
População fixa por pavimento
Classe

Subclasse Descrição

Residencial

I-2

Escritórios
IV
Locais
de
reunião
de V-1
público
Educacionais VI
Industriais

VIII-3

Depósitos

IX-2

≤ 10 pessoas

> 10 pessoas

Moradias de estudantes ou religiosos

Todos os empregados do prédio

Agência bancária, escritórios

40%

Templos,
ginásios,
auditórios, bibliotecas

10%

academias,
Toda a população fixa

Escolas de 1.°, 2.° e 3.° graus
Atividades em que, durante o processo,
apresentam grande potencial de risco de 60%
incêndio: gráficas, etc.
Produtos combustíveis com médio
potencial de risco de incêndio: depósitos 50%
de papel, livros, alimentos, roupas.

10%
20%

Obs.: quando o número de empregados for menor que cinco (número mínimo de brigadistas), utilizar moradores para completar este
número.

2.2.5

Novo Decreto Estadual n.° 46.076, de 31 de agosto de 2001

Em face do contínuo desenvolvimento tecnológico, o DE tornou-se passível de
aperfeiçoamento. Durante os últimos anos, iniciou-se o trabalho de revisar o texto do
Decreto Estadual para a introdução das alterações que o adequassem ao atual quadro. O
novo Decreto Estadual, de número 46.076, de 31/08/01, entrou em vigor em 2 de janeiro
de 2002 (INCÊNDIO, 2002, p. 17).
As principais alterações foram: a) apresentar no corpo do Decreto os conceitos
gerais e estabelecer as normas e as exigências básicas das medidas de segurança contra

incêndio a aplicar em cada edificação, segundo seu uso e ocupação, além de apresentar a
classificação das edificações, e b) utilizar as instruções técnicas (ITs) para regulamentar e
detalhar as exigências de cada sistema de proteção ativa e passiva a ser empregado. Muitas
novas Instruções Técnicas foram elaboradas e outras aperfeiçoadas. Nota-se que as ITs
foram grandemente baseadas nas normas técnicas da ABNT e em códigos internacionais,
principalmente as normas da NFPA.
Este Decreto trouxe muitos avanços em relação ao anterior. Diversos usos não
abordados anteriormente são agora contemplados com instruções técnicas específicas. As
restrições e exigências foram ampliadas, de modo que sua efetiva aplicação provê um
maior grau de segurança contra incêndio nos edifícios e nas áreas de risco. As ITs desse
Decreto são as seguintes:
TABELA 19 – Instruções Técnicas do Decreto n.° 46.076, de 31/08/01
N.° da IT Título
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Procedimentos administrativos
Conceitos básicos de proteção contra incêndio
Terminologia de proteção contra incêndio
Símbolos gráficos para proteção de segurança contra incêndio
Segurança contra incêndio – urbanística
Acesso de viaturas na edificação e área de risco
Separação entre edificações
Segurança estrutural nas edificações – resistência ao fogo dos elementos de construção
Compartimentação horizontal; e compartimentação vertical
Controle de materiais de acabamento e revestimento
Saídas de emergência em edificações
Dimensionamento de lotação e saídas de emergência em recintos esportivos e de
12
espetáculo artístico-culturais
13
Pressurização de escada de segurança
14
Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco
15
Controle de fumaça
16
Plano de intervenção de incêndio
17
Brigada de incêndio
18
Iluminação de emergência
19
Sistemas de detecção e alarme de incêndio
20
Sinalização de emergência
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21
Sistema de proteção por extintores de incêndio

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Sistemas de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio
Sistema de chuveiros automáticos
Sistema de resfriamento para líquidos e gases inflamáveis e combustíveis
Sistema de proteção por espuma
Sistema fixo de gases para combate a incêndio
Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis
Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de
petróleo (GLP)
Comercialização, distribuição e utilização de gás natural
Fogos de artifício
Heliponto e heliporto
Medidas de segurança para produtos perigosos
Cobertura de sapé, piaçava e similares
Hidrante de coluna
Túnel rodoviário
Pátios e containeres
Subestações elétricas
Proteção contra incêndio em cozinhas profissionais

No que diz respeito aos edifícios do IAE-c1, o novo Decreto traz novas exigências
em relação ao antigo que, se aplicadas, proporcionarão uma melhoria no nível de
segurança contra incêndio. São as seguintes as áreas em que houve aperfeiçoamento:
O tema compartimentação que era tratada minimamente no texto básico do Decreto
anterior, recebeu uma IT específica (n.º 11). A segurança estrutural e resistência ao fogo
sofreu um processo de desenvolvimento, primeiramente com a IT n.º2 (estruturas de aço),
revogada e substituída pela IT n.º 11 (Segurança Estrutural dos Edifícios) e pela IT n.º 8
anexa ao atual Decreto.
As novas ITs a respeito de controle de materiais e acabamento (n.º 10); de carga de
incêndio (n.º 14); de plano de intervenção de incêndio e de brigada de incêndio (números
16 e 17); de sinalização de emergência (n.º 20) e sistema de chuveiros automáticos (n.º 23);
estabelecem exigências em áreas não contempladas no Decreto anterior.

2.3 Austrália
Na Austrália, por meio de acordo entre o governo central e o governo de cada
estado e território, foi proporcionada a criação do Australian Building Code Board

(ABCB), organismo que tem por missão elaborar os códigos que regulamentam as
atividades das áreas técnicas e construtivas no país. Esse arranjo se dá pela cooperação
entre governos, comunidade e a indústria da construção.
O Building Code of Australia (BCA), editado pelo ABCB, é o código de
edificações nacional, tornado legal por meio de legislação regulatória de cada governo
local. Esses governos podem editar os dispositivos do BCA e adicionar outros, de validade
regional, dentro de certas limitações, desde que seja considerado necessário para a efetiva
aplicação do código em sua área. Tais variações e acréscimos são tratados como emendas
ao texto básico do BCA, e não foram consideradas neste trabalho.
O código é apresentado no formato de fichários, com as seções identificadas por
itens e subitens, e as páginas numeradas da mesma forma, de maneira a permitir o
acréscimo de novas provisões que se julgarem necessárias e a subtração daquelas que se
tornarem obsoletas.
Algumas seções do código são especificamente relativas à segurança contra
incêndio. Os objetivos da seção “Resistência ao Fogo” são:
•
•
•
•
•

Proteger pessoas de dano devido a incêndio em um edifício
Proteger os ocupantes de dano enquanto saindo de um edifício em incêndio
Facilitar as atividades do pessoal que combaterá o incêndio
Evitar o alastramento do incêndio entre edifícios
Proteger outros edifícios de dano físico causado por falência da estrutura em
resultado de incêndio
Desta forma, um edifício deve ser construído para manter a estabilidade estrutural
durante o incêndio para:
•
•
•

Permitir que os ocupantes saiam em segurança
Permitir que as equipes de combate a incêndio intervenham
Evitar danos a outras propriedades

Outras seções apresentam os requisitos mínimos para tornar as edificações seguras
para os respectivos usos.

a) Classificação. O BCA classifica as edificações de acordo com o propósito para
que são designadas ou adaptadas, podendo ter suas partes classificadas diferentemente. São
as seguintes as classes e os usos, conforme item A 3.1, apresentados na Tabela 20:
TABELA 20 – Classificação das edificações de acordo com o BCA13
Classe

Uso

1

1 A – Residência simples isolada; residência geminada e separada por parede resistente ao fogo.
1B – Pensão, hostel etc., com no máximo 300 m″ ou no máximo 12 ocupantes

2

Prédio com duas ou mais unidades residenciais independentes.

3

Edifício residencial que não das Classes 1 e 2:
•
Pensões
•
Parte residencial de hotel ou motel
•
Parte residencial de escola, de presídio etc.
•
Acomodação para deficientes e idosos etc.

4

Residência que é parte de edificação das classes 5 a 9, se é a única residência do edifício.

5

Prédio de escritório com propósito comercial ou profissional, que não os das classes 6 a 9.

6

Loja ou outra edificação para venda e comércio de mercadorias
•
Salão de café, restaurante, refeitório etc.
•
Salão de café ou restaurante de hotéis, motéis etc.

7

Estacionamento, depósito etc.
Laboratório, local de processamento de matérias primas
•
Gráfica etc.
Edifícios de caráter público:
9A – estabelecimentos para cuidado com a saúde
9B – locais de reunião, escolas, ginásios, templos etc.

8
9
10

Edifícios não habitáveis, estruturas etc.

Os prédios com mais de um uso em que um deles ocupe mais de 90% da área do
pavimento têm os demais usos englobados no uso predominante. Prédios unidos entre si
com aberturas interligando-os são considerados com sendo um único edifício, ainda que
tenham diferentes usos.
b) Lotação. O item D1.13 determina como calcular o número de ocupantes de um
pavimento, seção ou ambiente de um edifício, o que deve ser feito levando-se em conta o
propósito para o qual é designado, dividindo-se a área de piso em metros quadrados pelo
índice da Tabela 20 , em que são listados apenas os usos mais comuns e os encontrados no

13

As classes cujas ocupações são encontradas no IAE-c1 estão mais detalhadas que as demais.

IAE-c1. No cálculo excluem-se: elevadores, escadas, rampas, corredores, vestíbulos
(halls), sanitários etc. No caso de auditórios, contam-se os assentos existentes.
TABELA 21 – Relação de área por pessoa de acordo com o uso (BCA)
Ocupação

m″ / pessoa

Galeria de arte, museu

4

Igreja, sala de refeições

1

Danceteria

0,5

Local de estadia para criança, creches e assemelhados

4

Ginásio esportivo

3

Hotel e motel

15

Cozinhas, laboratórios, lavanderias
Biblioteca:
•
Área de leitura
•
Área de prateleiras

10
2
30
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Escritório

10

Restaurante
Escola:
•
Salas de aula
•
Salas multiuso
•
Salas da administração
Loja:
•
No nível de descarga
•
Outros níveis
Piscina: baseado na área da piscina

1
2
1
10
3
5
1,5

Teatro
1
Fábricas em que o número de operários é determinado pelo número de De acordo com o
máquinas
número de máquinas

c) Rotas de fuga, corredores e saídas. De acordo com a seção D do BCA, os
acessos e saídas devem ter um desempenho tal que provejam segurança para os ocupantes
enquanto estiverem evacuando um edifício em situação de emergência.
O prédio deve ter:
•

Superfícies de piso com inclinações seguras

•

Portas que não apresentem risco de impedir ou restringir a saída

•

Escadas com piso antiderrapante

•

Corrimãos seguros

•

Patamares intermediários e na base da escada

•

Largura suficiente para a lotação

As rotas de fuga e sua isolação ao fogo, devem ser condicionadas à:

•

Distância a percorrer

•

Capacidade de mobilidade e outras características dos ocupantes

•

Uso do edifício, sua altura, e se a saída está acima ou abaixo do nível de
descarga

•

Os sistemas de segurança instalados

•

O número de pavimentos que acessam a saída

São estabelecidas as seguintes provisões para a fuga dos ocupantes de um edifício
em situação de emergência:
i) quantidade: todos os edifícios devem ter ao menos uma rota de fuga. Em escolas
primárias e secundárias com mais de dois pavimentos não menos que duas rotas de fugas
devem ser previstas, sendo que cada ocupante deve ter acesso a todas elas (ver item D1.2).
ii) isolamento ao fogo: segundo o item D1.3, os edifícios de classe 3 (por exemplo,
dormitórios de escolas), classe 5 (escritórios), e classe 9 (escolas, igrejas, ginásios) não
necessitam de rotas de fuga isoladas ao fogo quando estas rotas conectam no máximo dois
pavimentos consecutivos.
Quanto às escadas, para que seu shaft seja considerado isolado ao fogo, deve ser
constituído de material incombustível, e ser de tal forma que, se houver ruína da estrutura
local devido a incêndio, esta ruína não afete a estrutura da caixa da escada ou enfraqueça a
resistência ao fogo do shaft. Exige-se que todos os edifícios com mais de dois pavimentos
tenham escadas isoladas ao fogo (item D2.2).
iii) distância a percorrer: nos prédios residenciais de classe 3, nenhum ponto de um
pavimento deve estar a mais de 20 m de uma saída ou de um ponto que esteja no centro da
distância de duas saídas em direções opostas. Para as Classes de 5 a 9, essa distância não
poderá exceder a 40 m. Se o pavimento for de saída, admite-se uma distância de 30 m.
iv) distância entre saídas: É requerido no item D1.5 que as saídas estejam
posicionadas de tal forma que o acesso a pelo menos duas saídas seja prontamente

disponível a todos os pontos de um pavimento, devendo estar afastadas no mínimo 9 m
entre si.
v) dimensões mínimas das rotas de fuga: as dimensões mínimas de uma rota de
fuga ou parte dela devem ser de 2 m de altura e de 1 m de largura. A largura total agregada
de todos os corredores que formam as rotas de fuga de um pavimento devem ter:
•

lotação entre 100 e 200 pessoas: 1,00 m + 0,25 m a mais para cada 25
pessoas ou parte.

•

lotação maior que 200 pessoas: 2,00 m + 0,50 m para cada 60 pessoas ou
parte, se há escada; e 2,00 m + 0,50 m para cada 75 pessoas quando não há
escada.

Admite-se que a largura das portas seja até 0,25 m menor que a largura da rotas de
fuga propriamente ditas, e exige-se que a largura das rotas de fuga não decresça na direção
do fluxo.
vi) rotas de fuga por escadas não isoladas ao fogo: as escadas não isoladas que
forem obrigatoriamente consideradas como rotas de fuga devem ter continuidade de todos
os pavimentos até o pavimento de descarga. A Tabela 22 mostra distâncias exigidas
relacionadas com o trajeto por meio de uma escada não isolada ao fogo.
TABELA 22 – Exigências de distâncias relativas a escadas não isoladas ao fogo
Classe
3
5a9
3 e 9b

Exigências
A distância do quarto até o ponto de saída para espaço aberto deve ser de até 30 m para
dormitórios de escolas e até 60 m nos outros tipos de ocupação.
A distância de qualquer ponto do pavimento até o ponto de saída para espaço aberto deve ser de
até 80 m.
A distância da saída da escada até espaço aberto deve ser menor ou igual a 15 m, ou menor ou
igual a 30 m até um ponto que conduz a duas saídas localizadas em direções opostas.
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5 a 8 e 9b

A distância da saída da escada ou rampa até o espaço aberto deve ser menor ou igual a 20 m.

2e3

Se duas saídas são requeridas e são acessadas por escada ou rampa não isolada ao fogo, cada uma
deverá:
•
prover descarga separada a espaço aberto
•
ser apropriadamente separadas uma da outra quanto à contaminação por fumaça no nível
da descarga

vii) descargas de rotas de fuga: o BCA faz as seguintes especificações quanto às
descargas das rotas de fuga, considerando-se descargas como o ponto em que a rota de
fuga se conecta com o exterior em espaço aberto ou local protegido:
•

as descargas não devem ser passíveis de ser bloqueadas;

•

as descargas alternativas devem ser o mais afastadas possível;

•

se a descarga é em pavimento que não o da via pública, este deve se
comunicar com aquele por rampa com inclinação menor ou igual a 12,5%
ou por escada. Tal situação é permitida em todas as classes de uso com
exceção da classe 9b;

•

para auditórios da classe 9b com capacidade para mais de 500 pessoas, não
poderá haver mais de dois terços das larguras das saídas situadas na entrada
principal (hall).

viii) dimensões de escadas: no item D2.9 é mencionado que as escadas devem ter a
largura medida descontando-se os corrimãos. Se uma mede mais de 2,00 m, ela é
considerada de 2,00 m se não tiver balaústre ou corrimão intermediário, com espaçamento
máximo de 2,00 m. As escadas públicas não podem ter mais de 18 ou menos de 2 espelhos
por lance.
As dimensões dos espelhos devem estar entre 11,5 cm e 19 cm, enquanto que pisos
os devem ter altura entre 25 cm e 35,5 cm, respeitando a relação 55 ≤ (2 Esp. + Piso) ≤ 70.
Na classe 9b não é permitido haver mais de 36 espelhos em lances consecutivos sem
mudança de direção de pelo menos 30°. São requeridos corrimãos dos dois lados em
escadas a partir de 2,00 m. Nos edifícios da classe 9b destinados a escolas primárias, os
corrimãos devem estar a uma altura mínima de 0,86 m, devendo haver um segundo
corrimão paralelo entre 0,66 m e 0,75 m de altura. Todos os corrimãos devem ser
contínuos nos patamares.
ix) trincos e maçanetas: as portas de saídas obrigatórias ou existentes nos caminhos
que conduzem às saídas devem ter a característica de poder ser prontamente abertas pelo

lado interno sem o uso de chave, apenas com o ato de empurrar ou baixar a mão, sobre um
dispositivo localizado a altura entre 0,90 m e 1,20 m. Tais providências são dispensadas
nas seguintes situações:
a) locais em que não há pessoas quando está fechado;
b) locais em que a segurança contra invasões é fundamental, quando as referidas
portas podem ser rapidamente abertas por dispositivo remoto ou por pessoas instruídas
nessa responsabilidade e disponíveis todo o tempo em que há permanência de ocupantes;
c) destravada automaticamente por acionamento do sistema de chuveiros automáticos ou
detetores de fumaça.
d) Materiais constituintes dos edifícios. O BCA, na seção C, classifica os edifícios
em três categorias segundo a resistência ao fogo de seus elementos constituintes, em que o
tipo A tem maior resistência ao fogo e o tipo C menor resistência (Tabela 23).
TABELA 23 – Classificação das edificações quanto à resistência ao fogo
Altura em pavimentos

Classes 2, 3 e 9

Classes 5, 6, 7 e 8

4 ou mais

A

A

3

A

B

2

B

C

1

C

C

Para que um edifício seja classificado como do tipo A, B ou C, ele deve atender
basicamente às condições das Tabelas 24, 25 e 26, respectivamente. Além dessas
condições, há outras exigências que determinados elementos dos edifícios devem atender.
As tabelas apresentam apenas os usos encontrados no IAE-c1 e objetos de estudo.
Nessas tabelas, aparecem três valores em minutos chamados de FRL (fire resistant
level), ou nível de resistência ao fogo, estabelecidos por normas australianas. O primeiro
refere-se ao tempo em que o elemento construtivo deve manter a estabilidade estrutural e a
capacidade de suportar à sobrecarga prevista. O segundo refere-se ao tempo estipulado

para manter a capacidade de resistir à passagem de chamas ou gases quentes. O terceiro
especifica o tempo mínimo requerido para que o elemento construtivo mantenha a
temperatura na face não exposta ao fogo dentro de certo limite.
Um edifício do tipo A terá a resistência ao fogo de seus elementos constitutivos
maior do que os dos tipos B, e este maior que um do tipo C. Para um edifício estar
classificado como tipo A deverá ter cada elemento listado na Tabela 24 e qualquer viga ou
coluna incorporada nele com um nível de resistência ao fogo não menor que aquele listado
na tabela para aquela classe em particular de edifício. As paredes externas, as paredes
comuns a mais de uma unidade e a estrutura do piso e do forro devem ser incombustíveis.
Uma parede portante interna deve ser de concreto ou alvenaria; uma parede não portante
interna resistente ao fogo deve ser incombustível.
TABELA 24 – Edifícios do Tipo A: resistência ao fogo dos elementos construtivos
Classes de edifícios
Nível de resistência ao fogo (em minutos)

Elemento construtivo
Paredes externas ou elementos portantes
construtivos da parede externa, com
distância de fonte de fogo a que não portantes
esteja exposta menor de 1,5m
Paredes corta fogo e paredes comuns
Paredes internas resistentes ao fogo portantes
de caixas de escada
não portantes
Paredes internas
públicos

de

corredores portantes
não portantes

Paredes internas resistentes ao fogo portantes
entre unidades habitacionais ou
não portantes
quartos
Vigas internas, colunas portantes e
outras paredes internas
Pisos
Forros

2, 3

5, 7, 9

8

90/90/90

120/120/120

240/240/240

--/90/90

---/120/120

---/240/240

90/90/90

120/120/120

240/240/240

90/90/90

120/120/120

240/240/240

--/90/90

---/120/120

---/240/240

90/90/90

120/---/---

240/---/---

--/60/60

---/---/---

---/---/---

90/90/90

120/---/---

240/---/---

--/60/60

---/---/---

---/---/---

90/--/--

120/---/---

240/---/---

90/90/90

120/120/120

240/240/240

90/60/30

120/60/30

240/90/60

Em um edifício do tipo B, cada elemento listado na Tabela 25, cada viga ou coluna
incorporada, deve ter um nível de resistência ao fogo não menor que aquele listado na

tabela para aquela classe particular de edificação. Além disto, entre outras condições, as
paredes externas, as paredes comuns a mais de uma unidade e a estrutura de pisos e forros
devem ser incombustíveis.
As paredes portantes internas e as paredes portantes corta fogo devem ser de
concreto ou alvenaria. Uma parede não portante interna caracterizada como resistente ao
fogo deve ser incombustível.
Nos edifícios das classes 2, 3 e 9, um piso separando pavimentos deve ter um nível
de resistência ao fogo ao menos de 30/30/30 ou ter uma camada protetora ao fogo na face
inferior, incluindo as vigas incorporadas no piso, se o piso for de metal ou combustível.
TABELA 25 – Edifícios do Tipo B: resistência ao fogo dos elementos construtivos
Classes de edifícios
Nível de resistência ao fogo (em minutos)

Elemento construtivo

2, 3

5, 7, 9

8

90/90/90

120/120/120

240/240/240

--/90/90

---/120/120

---/240/240

90/90/90

120/120/120

240/240/240

portantes

90/90/90

120120/120

240/120/120

não portantes

--/90/90

---120/120

---/120/120

60/60/60

120/---/---

240/---/---

--/60/60

---/---/---

---/---/---

Paredes externas ou elementos portantes
construtivos da parede externa,
com distância de fonte de fogo a
que esteja exposta menor quee não portantes
1,5m
Paredes corta fogo e paredes comuns
Paredes internas resistentes ao
fogo de caixas de escada

Paredes internas de corredores portantes
públicos
não portantes
Paredes internas entre unidades portantes
habitacionais ou entre quartos e
corredores públicos
não portantes

60/60/60

120/---/---

240/---/---

--/60/60

---/---/---

---/---/---

Outras paredes internas e colunas portantes

60/--/--

120/---/---

240/---/---

Os edifícios que são caracterizados como do tipo C devem ter os elementos
construtivos listados na Tabela 26 ou vigas e colunas incorporadas com um nível de
resistência ao fogo não menor que os listados na tabela 25.

TABELA 26 – Edifícios do Tipo C: resistência ao fogo dos elementos construtivos

Elemento construtivo

Classes de edifícios
Nível de resistência ao fogo (em minutos)
2, 3

5, 7, 9

8

90/90/90

90/90/90

90/90/90

90/90/90

60/60/60

---/---/---

---/---/---

60/60/60

---/---/---

---/---/---

90/--/--

90/--/--

90/--/--

60/--/--

120/---/---

240/---/---

Paredes externas ou elementos construtivos da
parede externa, com distância de uma fonte de 90/90/90
fogo a que esteja exposta menor que 1,5m
Paredes corta fogo e paredes comuns
90/90/90

Continuação da Tabela 26
Paredes internas resistentes ao fogo corredores
públicos
Paredes internas resistentes ao fogo entre
unidades habitacionais ou quartos
Colunas externas não incorporadas numa parede
externa, com distância de uma fonte de fogo a que
esteja exposta menor que 1,5m
Outras paredes internas e colunas

e) Sinalização. O BCA, em seu item D2.23, especifica que as portas que não devem
ser impedidas ou bloqueadas devem dispor de sinalização ao lado ou sobre ela. Esta
sinalização deve ser colocada dos dois lados no caso de portas que conduzem a saídas
horizontais e daquelas que conduzem de uma saída protegida para espaço aberto. A
sinalização estará apenas de um lado no caso de portas que conduzem a locais protegidos
contra o fogo e de portas corta-fogo. As letras dos avisos devem ter no mínimo 2 cm de
espessura, em cor contrastando com a base.
f) Compartimentação. As áreas máximas admitidas para compartimentação de
pavimentos, de acordo com o tipo de edifício, são dadas na Tabela 27. Diferentes
classificações de ocupação em um mesmo edifício devem ser separadas por parede corta
fogo com o maior nível de resistência ao fogo encontrado nas Tabelas 24 e 25, ou o nível
apresentado na Tabela 26.

TABELA 27 – Área máxima de compartimentação
Tipo de edifício
Classificação

5 ou 9b
6, 7, 8 ou 9a

Área e volume
A

B

C

Área máxima de piso (m²)

8.000

5.500

3.000

Volume máximo (m³)

48.000

33.000

18.000

Área máxima de piso (m²)

5.000

3.500

2.000

Volume máximo (m³)

30.000

21.000

12.000

2.4 Estados Unidos
De acordo com MITIDIERI (1998, p. 65), os quatro códigos de segurança contra
incêndio mais empregados nos Estados Unidos atualmente são o National Fire Prevention
Code, o Uniform Fire Code, o Standard Fire Prevention Code, e o Fire Prevention Code,
do NFPA. A estes vêm somar-se o recém publicado International Building Code, editado
em 2000 pelo International Code Council, num esforço desses vários organismos para
padronizar no país os códigos de edificação e de segurança contra incêndio.
Por este motivo, foram selecionados para análise neste trabalho o Uniform Fire
Code e o International Building Code.

2.4.1 Uniform Fire Code e Uniform Building Code
O Uniform Fire Code (UFC) é um dos chamados Uniform Codes, tendo sido
inicialmente publicado pelo International Conference of Buildings Officials (ICBO) e
desde 1994 publicado pelo International Fire Code Institute (IFCI). Tendo aparecido pela
primeira vez em 1971, é adotado por vários estados do oeste americano. É considerado
como o primeiro código modelo para a prevenção e combate a incêndio nos Estados
Unidos (IFCI, 1994, p.1-iii). Sua aplicação se faz juntamente com o Uniform Building
Code (UBC), também editado pelo ICBO, e que é citado nesta seção quando necessário
para esclarecer ou complementar as especificações do UFC.

A edição consultada para a análise a seguir é de 1994, em dois volumes, o primeiro
contendo as provisões para segurança contra incêndio, e o segundo as normas e ensaios
referentes ao tema. O UBC é publicado em três volumes, com o primeiro contendo os
procedimentos administrativos, definições gerais e as especificações gerais quanto a
elementos construtivos e materiais. O segundo volume apresenta provisões para projeto de
estruturas diversas, e o terceiro volume define as normas adotadas pelo código.
a) Classificação de uso e ocupação. A Tabela 28 apresenta os usos principais
classificados pelo UBC e também usada pelo UFC. Somente os usos constantes no campus
do IAE-c1, objeto de análise deste trabalho, constam na tabela.
TABELA 28 - Classificação de uso e ocupação segundo UBC
Código Classe
A

Local de reunião

B

Escritório

E
F

Educacional
Fábrica

R

Residencial

S

Depósito

Descrição
A 2 – restaurante
A 3 – ginásio, biblioteca, templo, auditório
Agência bancária
Escola de 3.° Grau
Escola até 2.° Grau
Gráfica, etc.
R 2 – Dormitórios para pessoas não membros de uma mesma
família (p. e. dormitórios de escolas)
R 3 e 4 – Residências para até duas famílias
S 2 – Grupo de produtos de baixo risco de incêndio

b) Sistema de chuveiros automáticos. É exigido este sistema em todos os edifícios
com exceção daqueles de usos U e R (pensões e dormitórios), sendo necessário em cada
pavimento quando a área de piso ultrapassa 139,4 m″ e não existe pelo menos 1,86 m″ de
abertura diretamente para o exterior a cada 15,24 m de parede externa. Essas aberturas
devem ter dimensão mínima de 0,77m e ser acessíveis ao pessoal de combate de incêndio.
Da mesma forma deve haver esse sistema quando o pavimento possui saídas apenas em
uma face e a face oposta está a mais de 22,86 m. Os estabelecimentos escolares de ensino

fundamental e médio, os palcos de apresentações com suas salas de apoio e os prédios de
dormitórios com mais de 16 quartos devem ter chuveiros automáticos.
c) Sistema de extintores portáteis. O UFC adotou integralmente a norma n.° 10 da
National Fire Protection Association (NFPA), edição de 1990, no que diz respeito aos
extintores de incêndio portáteis (IFCI, 1994, p. 2-24 a 2-134). Este sistema é definido
como sendo “a primeira linha de defesa para lidar com incêndios de tamanho limitado” (p.
2-24). Para funcionar com sucesso, é necessário que este sistema atenda às seguintes
condições:
a) os extintores devem estar apropriadamente distribuídos;
b) os extintores devem ser do tipo adequado para o fogo que vier a ocorrer;
c) o incêndio deve ser descoberto em tempo hábil de ser apagado pelo extintor;
d) o incêndio deve ser descoberto por uma pessoa pronta, desejosa e habilitada para
usar o extintor (p. 2-56).
É feita a distinção dos tipos de extintores apropriados para apagar cada tipo de
incêndio.
•

Classe A: fogo em materiais combustíveis comuns (papéis, madeiras, tecidos, a
maioria dos plásticos etc.);

•

Classe B: fogo em líquidos inflamáveis, óleos e gorduras sintéticos ou vegetais e
gases inflamáveis;

•

Classe C: fogo que envolve equipamento elétrico energizados;

•

Classe D: fogo em metais combustíveis.
Se os extintores forem colocados em cabines, estas deverão permanecer

destrancadas. É necessário que eles sejam mantidos com carga total e em seus lugares
enquanto não estão sendo usados. Se não forem montados sobre rodas, deverão ser
pendurados em ganchos ou posicionados em suportes no chão ou em cabines próprias.

Os extintores devem ser identificados com uma letra referente à classe a que
pertence, precedida de um numeral que indica a efetividade relativa do extintor. Para a
definição do número e posição dos extintores em um pavimento ou ambiente é preciso
definir o nível de risco para cada ocupação. O nível de risco é definido da seguinte
maneira:
Baixo risco: Ocupações de baixo risco são aquelas em que o total de material da
classe A, incluindo material de decoração, móveis, e outros materiais, é de pequena monta.
Nesta categoria estão incluídos os escritórios, salas de aula, igrejas, locais de reunião,
quartos de hotéis. Espera-se que nessa classificação a maioria dos materiais seja
incombustível.
Médio risco: Encaixam-se neste risco as ocupações em que materiais combustíveis
da classe A e materiais inflamáveis da classe B estão presentes em quantidades maiores do
que esperado nas ocupações de risco baixo. Podem ser consideradas de risco médio as
áreas utilizadas para servir refeições, lojas e seus depósitos, pequenas manufaturas e áreas
de serviço e suporte às áreas de ocupação de baixo risco.
Alto risco: As ocupações de alto risco são aquelas em que os materiais das classes
A e B estão presentes em quantidades maiores que nas ocupações de médio risco. Estão
incluídas nesta categoria marcenarias, cozinhas, etc.
A Tabela 29 abaixo mostra os índices para os riscos listados, referentes a extintores
classe A.
TABELA 29 – Índices para dimensionamento de extintores da classe A
Tipo de risco

Ocupações de Ocupações de Ocupações de
baixo risco
médio risco
alto risco

Mínima capacidade extintora

2-A

2-A

4-A

Máxima área (m″) para uma
279
unidade de extintor classe A

139

93

Máxima área por extintor (m²)

1.046

1.046

1.046

Máxima distância a percorrer até
23
um extintor (m)

23

23

Para os extintores da classe B, os índices são os constantes da Tabela 30 (desde que
não devam protegem depósitos com líquidos inflamáveis de profundidade apreciável (mais
de 0,64 cm) e área maior que 0,93 m².
TABELA 30 - Índices para dimensionamento de extintores da classe C
Tipo de risco

Ocupações
baixo risco

Mínima
capacidade
5-B
extintora
Máxima distância
a percorrer até um 9,15
extintor (m)

de Ocupações
médio risco

de Ocupações
risco

de

10-B

10-B

20-B

40-B

80-B

15,25

9,15

19,25

9,15

15,25

alto

Os extintores da classe C são exigidos onde existem equipamentos energizados que
requeiram um meio de extinção não condutor de eletricidade. A existência desse tipo de
extintor em um ambiente não isenta a instalação de extintores dos tipos A ou B, conforme
a necessidade.
d) Sistema de hidrantes. O UFC faz poucas referências a sistema de hidrantes,
definindo que tal sistema atenda ao código de edificações UBC que, por sua vez, adota,
com algumas restrições, a norma NFPA 14-1993. Os sistemas de hidrantes são
classificados em automáticos e manuais14, secos e com água.
É dada a seguinte classificação para os sistemas de hidrantes:
•

Classe III: com diâmetro de mangueira de 38 mm para uso dos ocupantes, e
de 64 mm para uso dos bombeiros;

•

Classe II: com diâmetro de mangueira de 38 mm para uso dos ocupantes ou
dos bombeiros;

14

Sistemas manuais, de acordo com o UBC, são aqueles em que o suprimento de água depende
exclusivamente do corpo de bombeiros.

•

Classe I: com diâmetro de mangueira de 64 mm para uso dos bombeiros ou
da brigada de incêndio

Cada classe deverá ser instalada de acordo com a ocupação, as dimensões do
edifício e se existe ou não sistema de chuveiros automáticos. A tabela 9.2 do UBC (p. 1171) define que, para todos os usos constantes no IAE-c1, sem sistema de chuveiros
automáticos, deve existir um sistema de hidrantes da Classe II. Em seguida são
apresentadas as especificações mais importantes apenas do sistema automático com água
de hidrantes da Classe II, já que os demais sistemas são vedados para esta classe.
Os hidrantes, com mangueira de 38,1 mm, serão instalados de tal maneira que todos
os pontos do pavimento estejam no máximo a 39,7m da conexão da mangueira. A vazão
mínima deve ser de 379 l/min e a pressão mínima de 10,3 bars no hidrante mais remoto,
para conexão de 63,5 mm, e de 4,5 bars para conexão de 38,1 mm. O volume da reserva de
incêndio deve ser suficiente para manter à demanda de pressão e vazão por pelo menos 30
minutos.
As instalações dos hidrantes não devem atravessar áreas de risco e devem ser
protegidas contra danos mecânico e pelo fogo. A seção 4.2 define que o sistema deve
dispor de válvulas e registros que permitam isolar um hidrante sem prejudicar o
funcionamento dos demais. Tais elementos devem ter sinalização que indique que áreas do
sistema são atendidas por eles. Quanto aos hidrantes de recalque, exige-se que estejam a,
no máximo, 30,5 m de um hidrante público, estar livre de interferências, no passeio público
e identificado.
Exige-se que o interessado apresente

um projeto detalhado, contendo plantas

mostrando a localização de cada elemento do sistema, características de todos os materiais
e especificações de cada componente, pelo menos uma elevação das instalações e a
memória dos cálculos hidráulicos.

e) Sistema de alarme de incêndio. As instalações do sistema de alarmes serão
definidas de acordo com a ocupação. Pode ser utilizado no lugar do sistema de alarme um
sistema de chamada ao público em que o som da voz seja audível mesmo com o ruído
normal do ambiente. Nos edifícios com ocupação classe E, deve haver sistema de alarme
de acionamento manual. O mesmo vale para edifícios residenciais com mais de 16
unidades (quartos), em que cada quarto deve ter um acionador manual, a menos que haja
um sistema de chuveiros automáticos. Nos corredores que atendem a mais de 10 pessoas,
deve haver detectores de fumaça ligados ao sistema de alarme.
Os acionadores manuais devem ser distribuídos no pavimento de forma que sejam
rapidamente acessados, não podendo distar mais que 60,96 m, sendo obrigatório existir um
em cada saída.
f) Rotas de fuga. Os edifícios deverão ter suas saídas e rotas de fuga em
conformidade com o código de edificações UBC. Além disto, deverão também atender às
seguintes exigências principais:
Deve haver, no mínimo, duas saídas para edifícios com um número de ocupantes
além do valor designado a seguir:
1) locais de reunião com alta concentração de pessoas (igrejas, auditórios): 50;
2) locais de reunião menos concentrados (ginásios, refeitórios): 50;
3) dormitórios: 10;
4) salas de aula: 50;
5) bibliotecas, salas de leitura: 50;
6) escritórios: 30;
7) espaços para ginástica: 50.
As portas de saída devem sempre ser pivotantes, abrindo no sentido da saída,
quando servindo a uma população de 50 ou mais pessoas. A abertura dessas portas deve ser
sem esforço ou uso de chaves. Caso haja dispositivo antipânico, este deverá ser

posicionado entre 0,76 m e 1,12 m. Quanto às escadas, é proibido a utilização da parte de
baixo como depósito.
g) Sinalização. Segundo a Seção 1212, todas as portas de saída devem ter
sinalização que as distingam das demais portas. Apenas as escadas protegidas que atendem
a mais de quatro pavimentos serão sinalizadas internamente. Se as portas de saída de um
pavimento ou ambiente não são perfeitamente visíveis de algum ponto, deverá haver
sinalização adicional indicando a direção da saída.
h) Iluminação de emergência. No que se refere à iluminação de emergência, o UFC
reporta-se ao UBC. Este código é resumido, especificando que, com exceção de
residências individuais e locais de dormitórios, as saídas deverão ser iluminadas em
qualquer tempo em que o edifício seja ocupado, com lâmpada de intensidade mínima de
10,76 lux. Em auditórios, igrejas etc., o nível de iluminação dessas luminárias poderá ser
reduzido a 2,15 lux.
A fonte de energia para os sistemas de iluminação de emergência será a normal,
que deverá ser acionada automaticamente em caso de falha no fornecimento, atendida por
baterias ou por gerador, e será obrigatória para qualquer ocupação em que haja lotação de
mais de 100 pessoas.
i) Procedimentos em emergência. O artigo 13 define que os planos de emergência
devem ser estabelecidos nas edificações dos grupos A, E, e R, e são dispensados em locais
de culto com menos de 2.000 ocupantes. Nos locais do grupo A e R deverá haver
treinamento de combate a incêndio para funcionários a cada quatro meses, incluindo a
evacuação do prédio. Nos prédios educacionais, os alunos também deverão tomar parte do
treinamento de evacuação. A ordem na saída tem prioridade sobre a velocidade. O plano de
emergência incluirá os seguintes itens:
•

procedimentos para notificar as autoridades;

•

evacuação dos ocupantes;

•

deveres dos funcionários;

•

plantas com identificação da posição dos equipamentos de combate a
incêndio, dos acionadores manuais de alarmes, das rotas alternativas de
emergência etc.

Quando requerido que funcionários tenham treinamento, todos eles deverão ao
menos conhecer a posição e uso dos extintores de incêndio, o uso dos acionadores manuais
de alarme, e das ações necessárias quando de uma emergência. É exigido que sejam
mantidos registros de todos os treinamentos levados a efeito, com data e hora, instrutor,
participantes, etc. Nos edifícios do grupo E (escolas de ensino fundamental e médio), o
registro deverá incluir o tempo levado para a evacuação.

2.4.2. International Building Code
O International Building Code (IBC) foi elaborado para atender à necessidade de
um código moderno e atualizado para projeto e instalação de sistemas construtivos através
de exigências que enfatizassem o desempenho, objetivando a proteção da “saúde pública e
a segurança nas comunidades de qualquer tamanho” (ICC, 2000). É um esforço de diversas
associações e organismos no sentido de padronizar os códigos de edificações existentes. Os
primeiros rascunhos foram elaborados em 1997 por sub comitês do International Code
Council (ICC). Este código está disponível para ser adotado internacionalmente por
qualquer jurisdição governamental.
a) Classificação das edificações: Como os organismos que editam o IBC e o UFC
são associados, a classificação é aquela constante da Tabela 28 do item 2.4.1, letra a deste
estudo.
b) Lotação. Segundo o IBC, a lotação de uma edificação, pavimento ou
compartimento é determinada pelo quociente entre a área em metros quadrados e o índice
da Tabela 31 de acordo com a ocupação. A área líquida refere-se à área efetivamente

utilizada para a determinada ocupação. A área bruta inclui outras áreas anexas, como
corredores, sanitários etc.
TABELA 31- Lotação de edificações em função da ocupação segundo o IBC
Ocupação

Índice (área/ocupante)

Local de reunião com assentos fixos

Número de assentos

Local de reunião sem assentos fixos

0,46 (líquido)

Refeitórios

1,40 (líquido)

Escritórios

9,3 (bruto)

Dormitórios

4,6 (bruto)

Educacional

Área de salas de aula
Outras áreas

1,86 (líquido)
4,6 (líquido)

Locais de ginástica

4,6 (bruto)

Biblioteca

4,6 (líquido)

Palcos e plataformas

1,40 (líquido)

c) Rotas de fuga. O capítulo 10 do IBC diz que as saídas devem atender aos itens
seguintes: Quando há mais de uma ocupação, as saídas serão dimensionadas em função dos
requisitos de cada ocupação. Quando uma saída atende a mais de uma ocupação, será
dimensionada pelo modo mais restrito.
Além disto, a largura mínima das saídas será baseada no número de ocupantes
multiplicado por um dos seguintes fatores, para todos os usos constantes no IAE-c1 objeto
de análise, considerando-se o não emprego de chuveiros automáticos:
•

escadas: 0,76 mm / ocupante

•

outros componentes das saídas: 0,51 mm / ocupante

O número de ocupantes a ser usado para o cálculo das dimensões das saídas será o
maior obtido nos seguintes modos de calcular:
•

número real de ocupantes;

•

número obtido pela Tabela 31 (lotação)

•

quando os ocupantes de uma área são obrigados a passar por outra área, o
dimensionamento da saída desta última levará em conta os ocupantes das
duas áreas;

•

quando uma saída serve vários andares, somente a população de um andar
de cada vez será considerada, sendo proibida a diminuição da capacidade da
saída na direção do fluxo.

•

em áreas com assentos com apoio para braços, o número de ocupantes será
o número de assentos;

•

em áreas com assentos sem apoio de braços, o número de ocupantes é dado
dividindo-se o comprimento dos bancos por 0,46 m.

As portas componentes das rotas de fuga devem ser perfeitamente visíveis, sem
obstáculo ou decorações que a possam disfarçar, e ter largura mínima de 0,81 m. Devem
abrir no sentido da saída quando o local abriga mais de 50 pessoas. Em locais de usos dos
Grupos A, B, E e R-2 (ver Tabela 28), é permitido que as saídas sejam controladas por
sistema que a libere em caso de queda de energia; por sensor de presença interno; por
fechadura que destrava por movimento de empurrar uma barra ou botão; e ativada por
sistema de alarme ou quando do acionamento do sistema de chuveiros automáticos. Devem
ser abertas facilmente, sem uso de chaves ou por emprego de força. Se houver patamar nas
portas de saída, deverão ter comprimento pelo menos igual à da largura da saída.
Nas edificações com usos dos Grupos A e E, com lotação de mais de 100 pessoas,
todas as portas de saída deverão dispor de barras antipânico, sendo vedada a existência de
outro dispositivo de trancamento. Estas barras ocuparão pelo menos metade da largura de
cada folha de porta.
As escadas dos edifícios com no máximo 50 pessoas terão dimensões mínimas de
0,91 m de largura e 2,1 m de altura. Os espelhos deverão ter medida entre 10,2 cm e 17,8
cm e os pisos no mínimo 27,9 cm. Estas dimensões deverão ser uniformes ao longo de toda
a escada. No início e no fim das escadas haverá patamares de comprimento no mínimo

igual à largura da escada. Os lances vencerão no máximo 3,68 m de desnível. As escadas
em espiral são proibidas em todos os edifícios, com exceção das residências unifamiliares
ou em locais em que atende a uma área menor ou igual a 23 m″ e no máximo 5 pessoas. Os
corrimãos deverão ser posicionados dos dois lados da escada, a um altura situada entre 86
cm e 96 cm. Os corrimãos serão contínuos nos patamares, fechando na parede em seu
início e fim.
Quanto ao número de saídas, duas ou mais serão exigidas para os edifícios de usos
dos Grupos A, B, E e F (Tabela 28), quando abrigarem 50 ou mais pessoas, para os
edifícios de uso do Grupo R quando abrigarem 10 ou mais pessoas; e para os edifícios de
uso o Grupo S com lotação igual ou superior a 30 pessoas. A distância máxima até uma
saída é determinada em 22,86 m. O número mínimo de saídas em função da lotação é dado
a seguir:
•

lotação de até 500 pessoas:

2 saídas

•

lotação entre 501 e 1000 pessoas:

3 saídas

•

lotação de mais de 1000 pessoas:

4 saídas

Para que seja permitido apenas uma saída, deverão ser respeitadas as exigências da
Tabela 32.
TABELA 32 – Restrições para edifícios de apenas uma saída
Grupo
ocupação
A, B, E , F
S
B, F, M, S
R-2

de

Altura máxima
1 pavimento

2 pavimentos

Lotação máxima ou número de quartos
e distância de caminhamento
50 ocupantes / 22,9 m
30 ocupantes / 30,5 m
30 ocupantes / 22,9 m
4 quartos / 15,3 m

As saídas verticais devem ser enclausuradas quando internas, com paredes com 2 h
de resistência ao fogo em prédios de mais de 4 pavimentos, e de 1 h em prédios de até 4

pavimentos. Se a saída vertical serve até dois pavimentos e menos de 10 ocupantes, pode
ser aberta. Além disto, deve ser à prova de fumaça, descontínua no pavimento de descarga,
e deve terminar em espaço aberto ou em passagem que finalize em lugar protegido,
construída com componentes com resistência de 2 h ao fogo.
As descargas abrirão diretamente para o exterior, tendo uma capacidade de
descarga maior ou igual ao da saída, e largura mínima de 1,19 m. Em locais de reunião de
público com lotação de 300 pessoas ou mais, a entrada principal (descarga) deve dar
passagem a pelo menos metade dos ocupantes, conduzindo a espaço aberto. A medida
dessa saída será de 0,76 mm para cada ocupante. Escadas que conduzam para essa
descarga terão piso mínimo de 27,9 cm e espelho menor que 17,8 cm. A distância máxima
a percorrer até a porta de saída, medida de qualquer ponto do auditório, seguindo-se pelos
corredores, será de 61 m.
Os corredores dos auditórios deverão atender à população que for utilizá-lo, com,
no mínimo, 1,22 m. Se o auditório for ambiente com no máximo 50 pessoas, o corredor
poderá ter no mínimo 0,92 m. Já os corredores entre filas terão pelo menos 30,5 cm,
atendendo até 14 lugares.
d) Materiais de decoração. Nos usos dos Grupos A, E e R-2, as cortinas, quadros e
outros objetos fixados nas paredes ou tetos devem ser resistentes a chamas ou
incombustíveis. Quando usados materiais resistentes a chamas, devem ter área menor ou
igual à área agregada de tetos e paredes e ser testados pelo método descrito na norma n.°
701 da NFPA.
e) Sistemas de proteção. Com relação aos sistemas de proteção contra incêndio, o
IBC adota, na seção 905, as prescrições da norma NFPA n.° 14 e do IFC. Estas são
semelhantes àquelas descritas no item 2.4.1, letra c deste estudo.

Com respeito ao sistema de proteção com extintores de incêndio, na seção 906 do
IBC são adotadas as especificações do IFC (ver item 2.4.1, letra b).
f) Sinalização de emergência. Não há uma seção específica que trate desse assunto.
As exigências apresentadas em seguida são encontradas dispersas pelo texto do código.
É exigido que todas as portas de saída disponham de placas indicativas visíveis.
Quando as saídas não estiverem ao alcance da visão, os acessos às saídas serão sinalizados.
A distância máxima de qualquer ponto até um placa indicativa será de 30,5 m. As letras
terão altura mínima de 15,2 cm e espessura mínima de 2 cm, e farão contraste com o
fundo. Nas caixas de escada, todos os pavimentos deverão ser identificados.
g) Iluminação de emergência. As rotas de fuga deverão ser sempre iluminadas, com
um mínimo de 11 lux medidos no nível do chão. É feita exceção para os quartos dos
dormitórios e corredores dentro de igrejas e teatros. Em auditórios, aceita-se um nível de
iluminação mínimo de até 2,15 lux durante a apresentação. O sistema de iluminação de
emergência deverá ser ligado automaticamente em caso de queda do fornecimento da
energia elétrica normal. Também as placas indicativas de saídas deverão ser continuamente
iluminadas e, no caso de queda de fornecimento de energia, permanecer iluminadas por, no
mínimo, 90 minutos.
h) Alarme e detecção. Para este quesito (seção 907 do IBC), é adotada a norma
NFPA n.° 72. Adicionalmente, são feitas as seguintes exigências segundo a ocupação:
Deverá haver acionadores de alarme manuais nas seguintes edificações:
•

Grupo A: locais com 300 pessoas ou mais; para auditórios de escolas, ver
Grupo E;

•

Grupo B: edifícios com 500 ou mais pessoas, ou o pavimento logo acima ou
logo abaixo do pavimento de descarga com 100 ou mais pessoas;

•

Grupo E: edifícios com 50 ou mais pessoas;

•

Grupo F: edifícios com 500 ou mais pessoas no pavimento logo acima ou
logo abaixo do pavimento de descarga e com mais de dois pavimentos;

•

Grupo R-2: edifícios com mais de 16 unidades residenciais.

Neste último grupo, devem ser instalados detetores de fumaça em todos os quartos
e nos corredores que se comunicam com os quartos. Um edifício que não possua este
sistema deverá tê-lo instalado tão logo seja submetido a uma reforma.
Os acionadores serão dispostos de modo que uma pessoa não tenha de andar mais
do que 61 m para atingi-lo. Estarão posicionados a uma altura que pode variar entre 1,05 m
e 1,22 m, e pintados na cor vermelha. Pelo menos um deles deverá estar a no máximo 1,5
m da(s) entrada(s). Deverá haver o seguinte aviso junto a cada acionador: “Quando o
alarme soar, chame o Corpo de Bombeiros”.
Os alarmes serão setorizados por zonas, sendo cada pavimento uma zona, desde que
não exceda 2.090 m″ e o comprimento de cada zona não ultrapasse 91,5 m. Cada zona terá
seu painel de comando e controle. Devem ser instalados alarmes visuais e auditivos em um
certo número de quartos, na seguinte proporção:
•

de 6 a 25 quartos:

2 quartos com alarmes

•

de 26 a 50 quartos:

4 quartos com alarmes

•

de 51 a 75 quartos:

7 quartos com alarmes

•

de 76 a 100 quartos:

9 quartos com alarmes

•

de 101 a 150 quartos:

12 quartos com alarmes

2.5 Japão
O The Building Standard Law of Japan (BSL) é uma legislação de âmbito nacional
e foi estabelecido em 1950 com o propósito de proteção da vida, saúde e propriedade das
pessoas, provendo normalização mínima concernente à localização, estrutura, equipamento
e uso das edificações. A primeira edição em inglês é de 1986, pelo Building Center of
Japan. Esta legislação integra os códigos de edificação e de zoneamento, e os
procedimentos administrativos, e é dividida em quatro partes principais: The Building

Standard Law (BSL), The Building Standard Law Enforcement Order (BSLEO), The
Building Standard Law Enforcement Regulation (BSLER), e as Notificatios of Ministry on
Construction. No presente trabalho foram consultadas as duas primeiras partes.
No que se refere à segurança contra incêndio, o BSL faz recomendações gerais
quanto à proteção passiva, como compartimentação, dimensionamento de espaços de
circulação etc. O BSLER apresenta um capítulo que classifica as construções quanto à sua
resistência ao fogo, e outro tratando dos meios de fuga das edificações, dos sistemas de
iluminação de emergência, exaustão de fumaça etc, e da carga de incêndio dos materiais de
acabamento.
a) Classificação. No artigo n.° 2 item 1 de BSL, são denominadas edificações as
estruturas utilizadas como escritórios, depósitos, casas de espetáculos, lojas etc. No item 3,
as edificações especiais são as escolas, os ginásios, hospitais, teatros auditórios, lojas de
departamento, habitações coletivas, dormitórios etc. No item 4, definem-se ambientes
habitáveis como aqueles utilizados continuamente para habitação, condução de negócios,
encontros, diversão, ou similares a qualquer desses usos. Os ambientes não habitáveis são
aqueles em que o acesso de pessoas ao local é esporádico.
Além disso, as edificações são também classificadas pelo grau de resistência ao
fogo de suas partes. As edificações resistentes ao fogo são aquelas cujas partes principais
são feitas com material resistente ao fogo e que têm portas corta-fogo ou outros
dispositivos de bom desempenho ao fogo nas aberturas das paredes suscetíveis a incêndio15
(art. 2, item 9-2).
As edificações “semi-resistentes ao fogo” (MITIDIERI, 1998, p.53) são as que
possuem capacidade de resistir ao fogo inferior às edificações resistentes ao fogo, e
15

O item 6 do artigo 2 do BSL especifica as partes suscetíveis de se incendiarem como sendo as que estão a 3
m ou menos, para o 1.° pavimento, ou 5 m ou menos, para o 2.° pavimento ou superiores, da divisa do lote ou
da linha central entre paredes de edifícios situados no mesmo lote.

1) cujas paredes externas são de material resistente ao fogo e os forros são feitos ou
cobertos de material incombustível, e
2) em que as vigas e colunas são feitas com material incombustível e as outras
partes principais são construídas com material incombustível ou equivalente;
b) Rotas de fuga. As provisões para corredores, escadas, portas e saídas, conforme
especificadas no BSLEO são as seguintes:
i) escadas: no art. 23, é apresentada uma tabela com as dimensões básicas de
escadas em função do uso (Tabela 33):
TABELA 33 – Dimensões básicas de escadas (em cm)
Usos / Tipos de escadas
1
2

3
4

Para uso de crianças em escolas
fundamentais
Para uso de estudantes em outras
escolas, por usuários de teatros,
auditórios etc.
Para servir andares superiores de áreas
habitáveis de mais de 200 m″ ou para
subsolos de áreas habitáveis de mais
de 100 m″
Lojas de departamento, mercados,
espaços de recreação, de dança etc.

Largura
escadas
patamares

de Dimensões dos Dimensões dos
e pisos
de espelhos
de
degraus
degraus

140 ou mais

16 ou menos

26 ou mais

140 ou mais

18 ou menos

26 ou mais

120 ou mais

20 ou menos

24 ou mais

75 ou mais

22 ou menos

221 ou mais

As escadas dos tipos 1 e 2 deverão ter patamares de descanso quando o desnível
vencido por um único lance for maior que 3m (art. 24). Este código admite escadas sem
corrimãos, desde que haja paredes laterais. Em escadas com mais de 3 m, haverá corrimãos
intermediários, sendo dispensados se o desnível vencido for de 1 m. ou menor.
Quanto ao número mínimo de escadas, serão necessárias pelo menos duas escadas
retas em auditórios, locais de reunião etc., com área do pavimento superior a 1.500 m″ e
em dormitórios com área de pavimento superior a 100 m″.
As escadas que conduzem ao nível de descarga deverão estar a uma distância de
qualquer ponto do pavimento igual ou inferior àquela mostrada na Tabela 34. Se o material

do revestimento de paredes e forros dos ambientes e dos corredores, escadas, e outras
passagens que conduzem ao pavimento de descarga, forem incombustíveis ou semiresistentes ao fogo, os valores da tabela poderão ser acrescidos em 10 m.
TABELA 34 – Distâncias mínimas até escadas de saída
Ocupação

Quando
as
partes
principais são a prova de Outros
fogo ou incombustíveis

1

Lojas de departamento, mercados etc

30 m

30 m

2

Hospitais, clínicas, dormitórios etc

50 m

30 m

3

Outros usos

50 m

40 m

ii) corredores: a largura mínima para corredores das edificações com os usos
expostos nas linhas 1 a 4 da Tabela 33, segundo o artigo 120 do BSLEO, é a seguinte:
•

Para escolas fundamentais e de 2.° grau: 1,8 m para corredores com
ambientes habitáveis de um lado apenas; 2,3 m para corredores com
ambientes habitáveis dos dois lados;

•

Para dormitórios, hospitais etc: 1,6 m para corredores com ambientes
habitáveis de um lado apenas; 1,2 m para corredores com ambientes
habitáveis dos dois lados;

iii) portas e descargas: No que diz respeito à distância das escadas para qualquer
saída para o exterior no pavimento de descarga, adotam-se os valores da Tabela 34. Já a
distância máxima de um ambiente habitável do pavimento de descarga até uma saída não
deverá exceder o dobro dos valores da citada tabela (art. 125).
Exige-se que as portas de saída de auditórios, teatros, cinemas, templos etc. não se
abram para espaços fechados, devendo dispor de dispositivo de destravamento que não
exija chave, com as instruções para abertura fixadas em local visível próximo à porta
(exceção é feita para prisões).

iv) iluminação de emergência: o art. 126-4 do BSLEO dá as provisões para a
instalação do sistema de iluminação de emergência. Todas as edificações listadas nas
linhas de 1 a 4 da Tabela 33, além das edificações com três ou mais andares com ambientes
habitáveis e uma área total de mais de 500 m″, edifícios de mais de 1000 m″, bem como
corredores e escadas e outras passagens que conduzem ao pavimento de descarga, deverão
ter esse sistema. Dentre as exceções para esta exigência, encontram-se os quartos para
pacientes, as unidades unifamiliares e as escolas.
Em relação às partes componentes principais do sistema propriamente dito,
especifica-se que sejam incombustíveis ou revestidas com material incombustível. O
sistema de iluminação deverá ser do tipo direto, garantindo um mínimo de 1 lux no nível
do chão. Uma fonte de energia auxiliar deverá ser prevista de modo que o sistema funcione
em caso de falta de energia da fonte convencional.
v) compartimentação: as edificações com suas partes principais consideradas
resistentes ao fogo devem ser compartimentadas com paredes e pisos resistentes ao fogo
em áreas de até 1.500 m″, excluídos locais em que isso não pode ser aplicado, como
auditórios, templos, ginásios etc. Para as construções semi-resistentes ao fogo, conforme
descritas no item 1 (pág. 68), essa área de compartimentação será de 500 m″. As
construções semi-resistentes ao fogo especificadas no item 2 terão área de
compartimentação de 1.000 m″.

2.6 Análise crítica das exigências verificadas (itens 2.1 a 2.5)
Os códigos analisados foram de duas categorias principais: os códigos de
prevenção contra incêndio que tratam da proteção ativa e passiva, enquanto que os códigos
de edificações, que se preocupam essencialmente com a proteção passiva, dedicando uma
seção completa à segurança contra incêndio. A análise demonstrou existir uma certa
semelhança no que diz respeito ao nível de exigência entre esses códigos de países

desenvolvidos, ainda que com diferenças de conceituação. Por outro lado, verificam-se
grandes diferenças quando estes códigos são comparados com os brasileiros.
Berto (1991) diz que a regulamentações contra incêndio devem ser práticas e de
fácil compreensão, deixando os detalhes técnicos para ser definidos nas normalizações. Os
códigos internacionais seguem essa tendência. De um modo geral, as regulamentações
relativas à segurança contra incêndio nos Estados Unidos, tanto de caráter nacional como
regional, obrigam ou recomendam a aplicação de parte ou da totalidade dos códigos e
normas da NFPA, principalmente, além de outras normas diversas. Por exemplo, o UFC,
no que diz respeito às especificações para sistemas de extinção de fogo e de detecção e
alarme, adota integralmente as normas da NFPA
O Decreto Estadual de 1993 começou a seguir esta orientação com a emissão
paulatina das Instruções Técnicas, no que foi aperfeiçoado na versão de 2001, com um
conjunto de ITs mais completo e fazendo referências mais abundantes às normas
brasileiras. Este pode ser considerado um código moderno, seguindo as tendências
daqueles existentes no países mais desenvolvidos. Se o DE n.º 46.076 de 2001 pode ainda
ser considerado incompleto ao ser comparado com os códigos estrangeiros, por outro lado
possui um grau de sofisticação elevado para os padrões brasileiros, especialmente quando
se considera que apenas a legislação não é suficiente para garantir a segurança contra
incêndio, sendo necessários outros itens em que o Brasil não apresenta bom desempenho,
como é o caso da garantia de serviços de fiscalização de qualidade que garantam a
aplicação da legislação.
O código de edificações australiano segue uma organização geral semelhante aos
americanos, porém evidencia um desenvolvimento independente destes, sofrendo
influência maior dos códigos britânicos. Assim como o UBC, grande parte é dedicada às

especificações dos meios de saída. Menos espaço é dado à sinalização e à
compartimentação, remetendo à normalização complementar.
Um aspecto a destacar nos códigos de edificações do Japão, Estados Unidos e
Austrália é a importância dada à resistência ao fogo dos materiais constitutivos dos
edifícios e seus acabamentos, classificando-os em função dos materiais empregados e
definindo diferentes níveis de proteção a ser empregados. O DE também se preocupou com
esse assunto, dedicando uma IT para a segurança estrutural das edificações e outra para a
carga de incêndio nos ambientes. Neste aspecto, o COE, de São Paulo, mostra-se deficiente
ao fazer poucas e genéricas prescrições, mas o DE n.º 46.076/01 representa um grande
avanço (IT n.° 10).
O código de edificações japonês, elaborado no pós guerra, junto com o processo de
modernização do país, é um caso a parte, pois foi elaborado aparentemente sem influência
de outros países, em face, provavelmente, de sua cultura original e, em muitos aspectos,
fechada, e das características próprias do país, como, por exemplo, a ocorrência freqüente
de terremotos e tufões. A tradução para o inglês consultada apresentou um texto complexo,
carecendo de linguagem mais direta e gráfica, talvez refletindo os aspectos culturais e
lingüísticos mencionados.
Este é um código que apresenta uma classificação das edificações inteiramente
original e oferece elevado grau de exigência e detalhamento, especialmente para itens
como provisões para saídas, compartimentação, controle dos materiais de construção
quanto à resistência ao fogo etc.
Um ponto que diferencia em grande medida os códigos nacionais dos estrangeiros,
sejam eles de proteção contra incêndio ou de edificações, é o prazo de sua atualização. No
Brasil, o período de vigência de uma lei ou norma que trata desses assuntos é de 10 anos
ou mais, o que é excessivo em face do presente ritmo do aperfeiçoamento tecnológico. O

atual código de edificações do município de São Paulo é de 1992, e o anterior era de 1975.
A legislação estadual de segurança contra incêndio anterior à atual é de 1993, que
substituiu a de 1983. MITIDIERI (1998) analisou a legislação de algumas capitais
brasileiras no que tange às exigências de reação ao fogo e demonstrou que a maioria delas
vigora ou vigorava há mais de 10 anos.
Os códigos internacionais estudados neste trabalho são reeditados com
aperfeiçoamentos a cada 3 anos, em média. O Building Code of Australia tem a
particularidade de ser editado na forma de fichário para facilitar a inserção das novas
páginas relativas às emendas necessárias em face do contínuo desenvolvimento
tecnológico.
Ainda que na América Latina em geral e no Brasil em particular a aplicação de
normas de segurança contra incêndio através de regulamentos locais seja limitada, como
afirmou MONCADA (2000, p. 6), o aparecimento do DE n.º 46.076/01 é um notável
progresso, ao basear-se nas normas nacionais da ABNT e internacionais da NFPA. É
inegável a influência que a metrópole paulista exerce sobre o restante do pais. Assim, o DE
n.º 46.076/01 deverá influir de forma benéfica nos outros estados no sentido de estes
também elaborarem legislações que promovam uma melhora nos níveis de segurança nas
edificações e nas áreas de risco, principalmente nas grandes cidades, em que os efeitos de
incêndios sobre pessoas e propriedade pode ser maior.

3 DESCRIÇÃO DO CAMPUS E DE SEUS EDIFÍCIOS
3.1 A Estrutura Organizacional da IASD
Segundo MAXWELL (1982, pas.), a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu no
cenário religioso em meados do século XIX, no Nordeste dos Estados Unidos, com forte
influência das denominações protestantes tradicionais, especialmente o Metodismo. Foi
organizada como instituição religiosa com este nome em 1863.
Nas primeiras décadas de sua existência atuou especificamente em território
americano e canadense. Em 1874 os primeiros missionários oficiais foram enviados para a
Europa, iniciando desta forma a fase mundial da organização. Entre 1874 e 1887, a Igreja
Adventista do Sétimo Dia (IASD) estabeleceu presença em muitas nações da Europa, bem
como Austrália e África do Sul. No final da década de 1890, o adventismo estava instituído
em todos os continentes e em muitos arquipélagos do Oceano Pacífico. Com essa ênfase
missionária, a denominação passou de uma igreja essencialmente norte americana para
uma igreja mundial.16
Os primeiros adventistas surgiram no Brasil na década de 1890, no Sul e Sudeste,
especialmente nas colônias alemãs. Este país conta, atualmente, com mais de 1 milhão de
membros, estando em 1.° lugar nesta classificação (KNIGHT, 2000).
Hoje em dia, a IASD está presente em 205 países e conta com pouco mais de 11
milhões de membros, que freqüentam mais de 47 mil igrejas, tendo em seus quadros 14 mil
ministros ativos e 165.000 funcionários (GCCSDA, 2001, p. 4)17.
A publicação e distribuição de literatura têm sido um dos fatores principais do
crescimento da IASD. Existem atualmente 56 casas publicadoras, editando literatura em
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Em 1863, ano da oficialização da denominação, 100% dos membros da IASD estavam nos EUA e Canadá.
Atualmente, mais de 90% estão em outras partes do mundo (KNIGHT, 2000, p.147).
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750 idiomas e dialetos. A ênfase no cuidado com a saúde levou à abertura de 27 indústrias
de alimentos naturais. Além disto, conta com 166 hospitais e algumas centenas de clínicas,
retiros de saúde e assemelhados (ibid.).
TABELA 35 - Distribuição mundial dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em
1º/1/99
Divisão

Número de membros

África Oceano Índico

1.297.398

África Oriental

1.710.862

Euro Africana

498.721

Euro-Asiática

131.445

Inter-Americana (América Central e México) 1.817.431
Norte-Americana (EUA e Canadá)

891.176

Pacífico Norte-Asiático

427.955

Sul-Americana

1.581.227

Sul do Pacífico

317.560

Sul-Asiática

290.209

Pacífico Sul-Asiático

1.038.190

Trans-Européia

85.847

Outros territórios

75.393

Total
Fonte: KNIGHT, 2000, p. 146

10.163.414

Devido ao aumento do número de membros e da área de atuação, foi estabelecida,
nos primeiros anos do século XX, a forma organizacional que prevalece até hoje. A
unidade fundamental deste sistema é a congregação local com o seu rol de membros. As
congregações de uma região são reunidas para formar as chamadas Associações, que
constituem um escritório com pessoal que coordena o trabalho das igrejas locais, dandolhes apoio e orientação. Um conjunto de Associações é reunido para formar as Uniões. Um
conjunto de Uniões é supervisionado por um órgão de nível superior, a chamada Divisão,
que é uma extensão do organismo máximo da organização, a Associação Geral, com sede
em Washington (EUA).

Assim, as nações estão divididas em doze Divisões. A Divisão Sul Americana
congrega as Uniões dos países deste continente, com exceção de Venezuela, Colômbia e
Guianas. O Brasil é dividido em cinco Uniões. A União Central Brasileira, com sede no
município de Artur Nogueira, São Paulo, compreende as Associações dos Estados de São
Paulo, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. O Estado de São Paulo é dividido em seis
Associações, tendo a Associação Paulista Sul a região sul da Grande São Paulo e o Vale do
rio Ribeira de Iguape como território. O IAE-c1, objeto deste trabalho, está localizado no
território desta associação, ainda que esteja sob controle administrativo da União Central
Brasileira.

3.2 O Sistema Educacional da IASD
A primeira escola a ser mantida pela denominação foi inaugurada em junho de
1872, no Michigan, EUA. Na década seguinte, houve um grande desenvolvimento na área
educacional, ilustrado pelos seguintes números: em 1890, existiam 16 escolas adventistas
em nível fundamental, médio e superior. Ao final da década, já eram 245 instituições. Em
1893, foi fundada a Escola Avondale, na Austrália, a primeira a ser instalada em ambiente
rural, com área para cultivo e criação de animais e oficinas diversas. Foi também a
primeira a estabelecer um sistema de internato que tivesse um programa em que os alunos
residiam no campus escolar no período letivo, onde trabalhavam para pagar parte ou o total
do estipêndio escolar. Este sistema influenciou os demais internatos que surgiram depois e
é mantido até hoje (KNIGHT, 2000).
Atualmente, o sistema adventista de educação conta com uma rede escolar
espalhada por quase todos os países em que a IASD está estabelecida. O número total de
matriculados era de 1.053.982 ao final de 1999, sendo 746.919 no nível fundamental,
243.643 no nível médio e 63.248 no nível universitário. Na Divisão Sul-Americana, o

número total de matriculados era de 191.006 (AZEVEDO, 2001, p.28). O Brasil contava,
em 2000, com 418 escolas de todos os níveis, e 95.074 matrículas. (id., p. 4).
No Brasil, a primeira escola particular adventista foi fundada em 1896, no Paraná,
denominada de Colégio Internacional de Curitiba. A primeira escola paroquial foi criada
em Santa Catarina, em 1897. Em 1915, surgiu o então Colégio Adventista Brasileiro, em
São Paulo (conhecido como IAE). Posteriormente, outros foram estabelecidos em diversos
estados (BORGES, 2001, p. 209, 211).
Em 1999, o Ministério da Educação concedeu ao IAE a autorização para estabelecer o
Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), a primeira instituição da IASD no
Brasil em nível de universidade, com dois campus, um no local de origem do IAE, em Santo
Amaro, Capital, e o outro no município de Artur Nogueira, São Paulo18.

3.3 Histórico do IAE-c1
Em 1915 a Igreja Adventista adquiriu uma propriedade rural junto à estrada que
ligava Santo Amaro a Itapecerica da Serra, aproximadamente a nove quilômetros a Oeste
do rio Pinheiros. Naquela época, Santo Amaro era a área urbana mais ao sul do município
de São Paulo. Nesta fazenda foi estabelecido o então chamado Seminário Adventista, uma
escola nos moldes daquela fundada na Austrália, mencionada no item 3.2, em que os
alunos deveriam ter atividades físicas e trabalho prático paralelamente às atividades
acadêmicas, com o intuito de prover-lhes um desenvolvimento integral (acadêmico, físico,
social e espiritual), além de ajudá-los no pagamento do estipêndio.
Nos anos seguintes, estabeleceram-se outros cursos e novos prédios foram sendo
agregados conforme surgia a necessidade. Assim, em 1916 foram inaugurados os primeiros
18

Posteriormente, o município teve a parte de sua área onde foi estabelecido o campus emancipada,
formando o município de Engenheiro Coelho.

dormitórios de alunos; em 1917, as indústrias onde trabalhavam os internos; em 1942 foi
inaugurado o Salão de Atos (auditório); em 1946, o prédio do 1.º grau; em 1955, o atual
dormitório feminino; em 1956, o prédio do conservatório musical; em 1958, o prédio do
refeitório; em 1962, o atual dormitório masculino; em 1973, o prédio da faculdade de
enfermagem; em 1976, o edifício do seminário teológico; e, em 1984, o prédio da igreja. A
Tabela 36 apresenta a relação dos edifícios analisados neste trabalho, com seus dados mais
significativos.
No início dos anos 80, a Prefeitura de São Paulo desapropriou aproximadamente
80% da propriedade para o estabelecimento de um conjunto habitacional popular,
conhecido como COHAB Adventista. Nesta parte estavam localizadas a horta, as
plantações e os pastos de gado leiteiro. A parte restante é a área onde ainda hoje estão
localizados os prédios. Desta forma, as atividades de cunho rural dos internos deixaram de
existir, limitando-se a algumas de caráter industrial e a serviços de manutenção e
limpeza19.
A nova condição da instituição (ser um centro universitário) tem levado sua
administração a promover a construção de novos prédios e a reforma dos demais, de forma
a criar as condições para a instalação de novos cursos e dos equipamentos pertinentes. Os
novos prédios e aqueles já reformados foram contemplados com pequenas melhorias em
alguns aspectos da segurança contra incêndio, embora em outros ainda fique aquém do
necessário, conforme será exposto no Capítulo IV.
TABELA 36 - Relação dos edifícios do campus objeto de avaliação
N°. Edifício
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Campus

Área

N°.

Projeção

População

m²

pavimentos

m²

total possível

(+/-39.000)

---

---

---

Em virtude desta desapropriação, foi adquirida, em 1985, a propriedade rural no município de Artur
Nogueira, SP, onde foi estabelecido inicialmente o Seminário Teológico e posteriormente outras faculdades,
sendo estabelecido, assim, o campus n.º 2.

1

Dormitório Masculino

2.951,15

5

809.57

244

2

Dormitório Feminino

3.132,85

3

1.610,52

248

3

Escola Modelo

1.000,11

2/3

548,79

250

4

Prédio do 1.º grau

3.449,79

2/3

2.207,70

847

5

Prédio do 2.º grau

2.130,75

3

1.213,85

1.150

6

Prédio do 3.º grau

2.125,51

4

609,82

1.323

7

Enfermagem

1.286,70

2

929,12

---20

8

Biblioteca e refeitório

2.305,39

4

1.193,64

553

9

Administração

1.935,07

3

797,97

164

10

Igreja

3.217,73

2

1.612,06

1.757

11

Conservatório (2 edif.)

699,07

2

402,39

304

12

Salão de Atos (Audit.)

1.359,05

3

593,04

1.002

13

Laboratórios

1.324,91

1

1.324,91

466

14

Ginásio

2.904,72

2

2.231,35

1.021

15

Gráfica

522,37

1

484,47

18

16

Almoxarifado

720,90

2

550,00

12

31.066,07

---

17.119,20

9.35921

Total

Depois da desapropriação ocorrida em 1983, restou uma área de quase 300.000 m².
Uma alameda de pedestres corta o campus pelo eixo longitudinal desde a portaria até seu
extremo oposto, ao lado da qual estão os prédios da instituição. Uma rua calçada com
paralelepípedos faz o circuito em torno dos prédios, acompanhando mais ou menos as
divisas. A partir dessa rua, tem-se acesso aos estacionamentos abertos existentes próximo à
maioria dos prédios. Logo junto à entrada principal, localiza-se o estacionamento principal,
com vagas para 320 veículos. O IAE oferece aproximadamente 540 vagas nos bolsões de
estacionamento mais um número indefinido de veículos que podem parar no meio fio das
ruas internas.
A área construída total ultrapassa os 39.000 m². Uma das características marcantes
da instituição é o constante cuidado e manutenção que todo o conjunto do campus recebe.
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Já incluídos no cômputo do prédio do 3.° Grau.
Este número é teórico, pois muitos usuários de alguns prédios são também usuários de outros.

Sua vegetação abundante, com um bosque em um canto do campus e jardins bem tratados
ao longo das vias de circulação e próximos dos prédios, contrastando com os bairros da
região de aspecto árido, comum na periferia, tornam o local ponto de atração da
comunidade circundante e área de lazer nos fins de semana.
A seguir, é apresentada uma planta do campus com o seu núcleo principal, onde se
localizam os edifícios e as vias de acesso de pedestres e de veículos, bem como as áreas de
estacionamento.

FIGURA 1 - Planta do campus do IAE-c1

3.4 Critérios para seleção dos edifícios a avaliar
Nesta seção são definidos os critérios adotados para nortear a seleção dos edifícios
do campus do IAE-c1 a ser analisados, que são listados abaixo:
•

existência de dormitórios

•

área significativa (mais de 700 m²)

•

grande concentração de pessoas (mais de 500)

•

prédios altos (quatro ou mais pavimentos)

•

risco acentuado pela atividade exercida

•

carga de incêndio elevada

Para se proceder à seleção, foi feita uma vistoria preliminar nos locais e a análise
dos projetos arquitetônicos. No total, foram avaliados aproximadamente 27 mil metros
quadrados de construções e selecionadas 17 unidades. Foram deixadas de fora as
residências unifamiliares e outras edificações menores.
De acordo com os critérios acima, foram escolhidos os dois prédios de dormitórios
(masculino e feminino, prédios números 53 e 31 da Figura 1), que são os principais
edifícios objeto do presente trabalho e possuem área significativa. O prédio da gráfica (n.°
60), com menos de 700 m², tem carga de incêndio elevada, além de máquinas. Os dois
edifícios do Conservatório (n.° 35 e n.° 36), com alto emprego de madeira aglomerada e
um auditório de saídas estreitas, apresentam alto risco de propagação de incêndio.
A igreja (prédio n.° 47), o prédio do Salão de Atos (n.° 39) e o ginásio de esportes
(n.° 78) são os locais de maior concentração de público (mais de 1000 pessoas cada). O
prédio do 2.° Grau (n.° 45), possui estrutura horizontal (pisos e apoio dos pisos) e forros de
madeira, além de deficiências nas saídas. O prédio do 3.° Grau (n.° 59) apresenta
deficiências nas vias de saída. O prédio do refeitório e biblioteca (n.° 34), conjugado com a
lavanderia, possui grande carga de incêndio e equipamento a gás e de aquecimento
elétrico, além de grande número de ocupantes.

O prédio do 1.° Grau (n.° 25) e a Escola Modelo (n.° 24) são ocupados por mais de
mil crianças e adolescentes. A administração da instituição (n.° 56), situada em um antigo
prédio reformado, conta com elevada carga de incêndio e deficiências nas rotas de saída. O
prédio dos laboratórios (n.° 85) não possui os equipamentos de prevenção e combate a
incêndio necessários em função de sua área e conformação arquitetônica. O prédio da
Enfermagem (n.° 58) apresenta algumas situações em que a evasão do prédio é prejudicada
pela disposição das salas e saídas. Finalmente, o almoxarifado (n.° 57) dispõe de grande
quantidade de madeira, papéis, alimentos e outros materiais combustíveis, estando
localizado sobre duas residências e ligado ao prédio da administração.
Para se fazer a vistoria e a análise nos edifícios, foram obtidos os arquivos
eletrônicos das plantas de cada um deles no departamento de engenharia da instituição.
Tais plantas foram impressas em folhas A4 e A3, na escala 1:100, para caberem sobre uma
prancheta. Ao se vistoriar o primeiro edifício, verificou-se que havia discrepâncias
significativas entre o registrado e o real. Estas plantas haviam sido elaboradas há pelo
menos cinco anos, para a regularização dos prédios na Prefeitura Municipal, de modo a
obter a aprovação do processo de instituição do Centro Universitário, e não haviam ainda
sido atualizadas para registrar as reformas ocorridas desde então. Portanto, foi necessário
anotar as alterações juntamente com o trabalho de análise, para atualizar o cadastro dos
imóveis, bem como adaptar as plantas para o padrão adotado para este trabalho, o que
tornou o trabalho mais moroso do que inicialmente fora julgado.

3.5 Descrição dos edifícios do campus 22
Nesta seção encontra-se uma breve descrição dos edifícios do campus selecionados
para análise, onde são apresentados a data da construção e de grandes reformas, os usos
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As datas desta seção foram obtidas de RETI ( 1995).

dados aos prédios durante sua existência, o número de pavimentos, a área total, o número
de usuários que efetivamente utilizam os espaços, uma descrição dos ambientes e suas
características mais marcantes, e uma descrição do sistema construtivo e dos materiais
utilizados na construção. O Anexo F traz as plantas baixas e pelo menos um corte dos
edifícios para que o leitor possa acompanhar a descrição.
3.5.1 Dormitório masculino
Este edifício foi inaugurado em 1962 com o objetivo de ampliar o número dos
dormitórios existentes em outro prédio e atender à demanda crescente de vagas para alunos
internos. É composto de cinco pavimentos, sendo um térreo com o acesso principal, um
pavimento superior e um primeiro subsolo com a mesma projeção dos anteriores e duas
saídas para o exterior. Os dois outros subsolos são progressivamente menores e têm acesso
diretamente pelo exterior (Ver planta no Anexo F). O prédio dispõe de 2.951,15 m² de área
total.
Inicialmente, o edifício dispunha de apenas uma escada de 0,98 m de largura para
ligar o pavimento superior ao térreo e ao 1.º subsolo, localizada na parte posterior do
prédio, longe da entrada. Na última reforma, feita em 1998, suprimiram-se alguns quartos
para se acrescentar uma escada de 1,50 m na extremidade anterior, próximo à entrada
principal, ligando o pavimento superior ao 1.° subsolo, passando pelo térreo.
No pavimento superior, no fim do corredor, existe uma capela para 158 pessoas
para uso dos alunos desse prédio. No total, o prédio tem capacidade para 244 alunos
internos em 58 quartos para quatro alunos, e 1 para seis alunos e 3 para dois alunos,
embora dificilmente este número ultrapasse 200 ocupantes no período letivo. A maioria
dos alunos ocupa o prédio apenas no período noturno, saindo durante o dia para as
atividades acadêmicas ou para trabalhar. Dois funcionários (preceptores) trabalham no

prédio. Todas as tarefas rotineiras são realizadas pelos próprios alunos. Apenas a
manutenção mais especializada é feita por membros da equipe de manutenção.
O edifício é constituído de alvenaria de blocos revestidos de argamassa comum por
dentro e por fora, e estrutura de concreto armado (lajes maciças). O piso dos corredores e
da antiga escada é revestido de granilito e os quartos com placas vinílicas. O piso da
recepção e o da nova escada é de granito polido. Na reforma que acrescentou a escada,
substituiu-se o telhado de telhas francesas por outro com telhas onduladas de fibrocimento. As janelas são basculantes de aço, mesmo material das portas externas. As portas
internas são de madeira.
3.5.2 Dormitório feminino
Este é um prédio de dois grandes pavimentos (térreo e superior), ambos com duas
alas principais em ângulo reto, e um pequeno subsolo, com total de 3.132,85 m²,
construído entre 1955 e 1959. A capacidade total do dormitório feminino é de 248 pessoas,
sendo 245 alunas e três preceptoras. À semelhança do dormitório masculino, os quartos
têm capacidade para quatro e seis pessoas, além de dois quartos de duas pessoas. No piso
superior existe um auditório para os cultos das alunas desse prédio, com capacidade para
219 ocupantes.
Existe um acesso principal, onde está a portaria e preceptoria, e um secundário, da
lavanderia ao pátio interno. Dois apartamentos do térreo e os quartos do subsolo possuem
saídas independentes. A escada única que liga os pavimentos principais, com 2,00 m de
largura, está situada no saguão de entrada, na junção das duas alas. No fim de uma das
alas, localiza-se a escada que liga o térreo aos quartos do subsolo. O Subsolo dispõe de
uma saída para o exterior, de uso apenas das ocupantes desse pavimento.
Toda a estrutura é em concreto armado, com paredes de tijolos de barro e blocos
cerâmicos. O piso é de granilito nos corredores, carpete na recepção e placas vinílicas ou

cerâmicas nos dormitórios. O telhado é de telhas de fibro-cimento onduladas, com
estrutura de madeira. As janelas são de correr e basculantes, de aço, mesmo material das
portas externas enquanto que as portas internas são de madeira. O auditório é revestido
com piso de tacos e forro de madeira. Algumas salas de estudo ao lado do auditório, além
do hall do pavimento superior, têm forro de lambril e de chapa dura de madeira, e piso de
tacos.
3.5.3 Prédio da Escola Modelo
Em 1988 foi demolida uma residência ao lado do prédio do 1.º Grau para construirse um novo prédio que abrigaria uma escola fundamental experimental, com filosofia de
ensino diferenciada. Esta construção, de 1.011,00 m², é ligada ao prédio do 1.º Grau (vide
item 3.3.5) por duas passagens, uma coberta e outra descoberta, já que algumas salas deste
edifício foram incorporadas à Escola Modelo. Dezesseis professoras, 7 funcionários e 227
crianças se utilizam diariamente desta edificação, em dois períodos (manhã e tarde).
A Escola Modelo é disposta em dois pavimentos principais, (térreo e superior).
Duas outras áreas foram agregadas depois disto: uma construção de 173,16m², com duas
salas de aula para pré-escola no pavimento superior (capacidade de 44 crianças e 4
professoras), e pátio e sanitários no térreo, ligada ao prédio principal por um toldo; e outra,
de 126,76m², também com dois pavimentos, afastada 4,60 m da principal, e encostada em
um prédio anexo do 1.º Grau, embora sem ligação entre eles, utilizada para sala de audição
de música no pavimento superior (32 pessoas), e cozinha experimental para aulas de
culinária no térreo (20 pessoas).
O prédio principal possui estrutura de concreto armado, paredes de alvenaria de
blocos cerâmicos, piso de placas cerâmicas, forro de laje (térreo) e de madeira (pavimento
superior), e janelas de madeira em sua maioria. A cobertura é em parte de telhas de barro e
em parte de telhas onduladas de fibro-cimento. O dois edifícios acrescentados

posteriormente são semelhantes nos materiais constitutivos, com exceção das janelas, de
ferro.
3.5.4 Prédio do 1.º Grau
Em 1946 foi erguido um prédio destinado ao funcionamento da Faculdade de
Enfermagem. Os planos mudaram e sua utilização foi alterada para residencial de
professores. Posteriormente, sofreu reformas que o adaptaram para receber a atual escola
de 1.º Grau, bem como recebeu o acréscimo de outras construções isoladas que foram
integradas ao uso da escola. Este prédio, ocupado por 815 alunos, 24 professores e 8
funcionários, contém 3.449,79 m² de área, disposto em pavimento térreo e subsolo. O
anexo A, de 165,73m², é uma construção de três pavimentos, com estrutura de concreto e
alvenaria de blocos, com uma sala de aula em cada pavimento. O anexo B é outra
construção de três pavimentos, com componentes construtivos semelhantes ao outro anexo,
abrigando dois laboratórios de ciências e um pequeno auditório para aulas de línguas, e
está encostado no segundo anexo da Escola Modelo.
O prédio principal é constituído de alvenaria estrutural de tijolos de barro, com
cobertura de telhas onduladas de fibro-cimento, apoiadas em estrutura de madeira, com
forro também de madeira. Em sua maior extensão é térreo, com piso de madeira e porão
para ventilação. Outra parte do pavimento térreo tem piso de laje, sob a qual existem duas
salas de aula do pavimento inferior. Neste subsolo fica o pátio coberto, a cantina, dois
sanitários, o acesso aos dois anexos, além do acesso à quadra coberta, cuja arquibancada
comporta aproximadamente 500 pessoas.
3.5.5 Prédio do 2.º Grau
Este edifício foi inaugurado em 1925 e abrigou por muito tempo a administração
central da instituição e a biblioteca. Posteriormente foi instalado aí o colégio. O prédio,
com 2.130,75m², sofreu acréscimos de área, com a construção de um anexo de um

pavimento contendo salas de aula, biblioteca e sanitários. Abriga 16 funcionários, 29
professores e 1.085 alunos .
É uma construção com paredes estruturais de tijolos de barro revestido de
argamassa. O piso dos pavimentos é de tábuas de madeira apoiadas em vigas de madeira,
com duas escadas também de madeira. Os forros são de lambril de madeira e as janelas
basculantes de ferro. Recentemente foi alvo de uma reforma em que as telhas de barro
foram substituídas por outras de fibro-cimento.
As salas de aula têm placas vinílicas coladas sobre o tabuado do piso, enquanto que
na administração existe carpete. Uma nova ala do pavimento subsolo foi acrescentada
posteriormente, onde estão instaladas algumas das salas de aula, a biblioteca, cantina,
sanitários e área de vivência. No subsolo funciona o posto bancário da instituição, isolado
do resto do prédio por paredes, com acesso diretamente pelo exterior.

3.5.6 Prédio do 3.º grau
Este prédio, com área total de 2.125,51m² e formato aproximado de uma estrela, foi
concluído em 1976 para abrigar o Seminário Teológico e outras faculdades. No térreo fica
o auditório com capacidade para 140 pessoas. Somando-se aos demais compartimentos,
considerando-se todos os turnos, chega-se a uma população total de 1.323 ocupantes,
composta por 1.194 alunos, 109 professores funcionários, um número não determinado de
professores aulistas e 20 funcionários.
Dispõe de quatro pavimentos interligados por uma única escada aberta, e salas de
aula com formato hexagonal. Tem sua estrutura em concreto armado, forros em laje
aparente ou revestimento plástico colado. A maioria das salas possui piso em placas
vinílicas, com exceção do 2.º pavimento, com piso todo forrado com carpete, além de uma
ou duas paredes com este material. A recepção e hall de entrada possuem piso de granito

polido. Em seu miolo há um poço de ventilação com iluminação zenital, em torno do qual
circula, em cada pavimento, o corredor que dá acesso à maioria das salas. O auditório do
térreo também tem o piso e nas paredes forrados de carpete.
3.5.7 Prédio da Enfermagem
Em 1972 foi concluído o edifício das Faculdades de Ciências, hoje conhecido como
prédio da Faculdade de Enfermagem. Conta com um total de 1.286,70 m² de área, com um
grande pavimento térreo e dois pequenos subsolos independentes entre si, onde se
localizam algumas salas administrativas das faculdades e salas diversas. Um desses
subsolos tem o acesso diretamente pelo exterior e ou outro comunica-se ao pavimento
principal por meio de escada interna. Sua capacidade total é de 552 pessoas, sendo 531
alunos, 9 funcionários e 12 professores. Na Tabela 37, estes totais estão somados à
população do prédio do 3.° Grau.
Sua estrutura é de concreto armado, com alvenaria de blocos de concreto revestida
com argamassa, lajes de concreto revestidas na sua face inferior com forro de PVC. As
salas de aula possuem piso vinílico e os corredores, piso cerâmico. A cobertura é com
telhas de fibro-cimento onduladas. As janelas são de básculas de ferro. Uma passarela
aérea e coberta liga-o ao primeiro pavimento do prédio do 3.° Grau.
3.5.8 Prédio da biblioteca e refeitório
Este prédio de dois pavimentos principais e um subsolo, além de alguns mezaninos,
foi construído em 5 anos e começou a funcionar em 1958. Inicialmente abrigando apenas o
refeitório e a lavanderia, em determinado momento passou a abrigar também a biblioteca,
após reforma. Hoje, refeitório e cozinha ocupam todo o grande salão do térreo e os dois
mezaninos, destinados à administração da cozinha e a um pequeno depósito. No primeiro
subsolo funciona a padaria, e, separada desta por parede de alvenaria, a biblioteca. No
segundo subsolo ficam os depósitos da cozinha e, separados deles por parede de alvenaria,

a lavanderia. Ao todo são 2.305,39 m² de construção. A população divide-se assim: 103
ocupantes na biblioteca (8 funcionários e 95 consultantes), 425 no salão do refeitório e 15
na cozinha. A padaria tem 5 funcionários e a lavanderia outros 5, com um total de 553
ocupantes.
A estrutura é de concreto armado, as paredes de tijolos de barro e blocos cerâmicos
revestidos com argamassa mista; a cobertura é de telhas onduladas de fibro cimento e
janelas basculantes de ferro.
A lavanderia do 2.° subsolo tem saída somente para o exterior e é independente dos
demais setores. A biblioteca também é acessada diretamente do exterior, e liga-se ao
ambiente do refeitório por meio de escada, com espaço totalmente ocupado pelo setor de
encadernação e recuperação de livros. Essa área é separada do refeitório por divisória leve
de madeira. O refeitório no térreo é acessado pelos freqüentadores diretamente pelo
exterior. Uma caixa de escada aberta e o único elevador da instituição ligam os pavimentos
ocupados pelas instalações de apoio ao refeitório.
3.5.9 Prédio da administração
Este prédio teve seu pavimento térreo inaugurado em 1915 e, em 1937, foi
acrescentado o pavimento superior. Aí funcionou o dormitório masculino original. Ficou
alguns anos sem uso e esteve a ponto de ser demolido, até que, entre 1998 e 1999, foi
inteiramente reformado, transformando-se na atual sede da administração do campus. Sua
população é de 63 funcionários em ocasiões normais, mas pode chegar a 255, quando a
sala de reuniões e o auditório são utilizados simultaneamente, ocupados com pessoas
vindas de outros prédios. Dispõe de 1935,07m² de área.
Esta construção está encostada em outra onde funciona o almoxarifado geral (ver
item 3.5.16), embora não tenham ligação entre si. Existem três subsolos isolados,
independentes dos demais pavimentos, no mesmo nível entre si e com acesso diretamente

pelo exterior. Em um deles funciona uma escola maternal, um outro abriga a barbearia do
campus e o terceiro é uma residência. No pavimento superior há um auditório acarpetado
para 94 pessoas, na extremidade do corredor.
O acesso principal é pelo térreo, passando por recepcionista. Atrás da recepção há
um lance de escada que desce meio nível e termina em uma porta que abre para o pátio
interior do edifício. Esta porta fica permanentemente fechada. Há ainda uma entrada na
lateral direita para acesso ao setor de cobrança, que se liga ao corredor principal do térreo.
Do prédio antigo permanecem apenas a alvenaria estrutural de tijolos de barro com
revestimento de argamassa mista, o piso de tábuas de madeira apoiados em vigas também
de madeira e os forros de lambril. Todo o restante foi renovado: sobre o tabuado do piso
aplicou-se carpete na maioria dos ambientes e corredores; paredes foram demolidas e
outras levantadas; muitos ambientes estão separados por divisórias de madeira. Apenas
uma escada aberta liga seus dois principais pavimentos (térreo e superior).
3.5.10 Prédio da igreja
Além das atividades acadêmicas, dentro do campus sempre funcionou uma igreja,
congregando os usuários da instituição e membros adventistas da região. Até 1985, o Salão
de Atos (ver item 3.3.12) era utilizado para as formaturas, cultos da igreja e dos alunos,
além de outras reuniões. Com a inauguração da nova igreja, as reuniões de caráter
eclesiástico passaram para este edifício, ficando o Salão de Atos reservado basicamente
para reuniões escolares, embora nos sábados a igreja o utilize para culto dos jovens. No
total, este prédio tem 3.217,73 m². A nave, com aproximadamente 1.600 m², conta com
uma capacidade de 1.300 pessoas sentadas, além de 220 em pé nos corredores, já incluídos
os componentes do coro, além de 232 crianças e professores de instrução religiosa nas
salas do subsolo.

O edifício conta com dois pavimentos principais e dois anexos com quatro
pavimentos. Sua estrutura é de concreto armado, e as paredes, de blocos revestidos de
argamassa. A nave dispõe de bancos de madeira forrados com espuma sintética e tecido,
com carpete em todo o piso e em algumas paredes, para fins acústicos. A cobertura é de
telhas de fibro-cimento apoiadas em uma alta estrutura metálica piramidal, com forro
interno de ripas de alumínio.
O acesso à nave, no térreo, é todo feito por rampas internas e externas, estando piso
e paredes das rampas internas revestidas com carpete. No pavimento inferior e no anexo
dos fundos ficam as salas de instrução religiosa para crianças, todas com carpete no piso e
forro de laje, e acesso diretamente pelo exterior. No anexo da frente (fachada), funciona a
administração da igreja, com os mesmos revestimentos. No subsolo há, ainda, um salão de
uso da escola para depósito.
3.5.11 Prédios do Conservatório
As dependências do conservatório musical compreendem dois prédios pequenos ao
lado um do outro. Comportam uma população total de 304 pessoas, sendo distribuídas em
25 professores, 270 alunos e 2 funcionários. O prédio principal, com 398,80 m², é disposto
em pavimento térreo e subsolo, e abriga a diretoria do conservatório, um auditório para 123
pessoas no subsolo e salas para aulas e ensaio. Foi inaugurado em 1956. No térreo localizase a entrada principal para o hall da recepção, de onde parte a escada aberta para o
auditório do subsolo, que tem duas portas para o exterior.
É construído com alvenaria estrutural de tijolos de barro, revestidos com argamassa
mista, com as janelas de ferro, o piso primordialmente de madeira (taco e tábuas) e o forro
do térreo de placas de fibras minerais. O subsolo tem forro de lambril de madeira. O
telhado é de telhas onduladas de fibro-cimento, com estrutura de madeira. Os dois

pavimentos são interligados por uma escada interna, e têm portas abrindo para o exterior.
O hall e a escada são revestidos com piso cerâmico.
O outro prédio, que nas décadas de 30 a 40 funcionou como residência do diretor da
instituição, foi adaptado para as funções atuais, tendo 319,14 m². Sua construção é
semelhante ao prédio mencionado acima nos materiais e na disposição dos pavimentos. Os
dois pavimentos não têm ligação entre si internamente, e o acesso de cada um é feito
diretamente pelo exterior. A sala maior, no térreo, é utilizada até por 50 pessoas para
ensaios musicais. Considerando todos os compartimentos, pode-se ter uma população total
de até 97 pessoas simultaneamente.
O piso do térreo é parte revestido com carpete e parte com placas de borracha,
tendo todos os seus compartimentos inteiramente separados com divisórias de chapas de
fibras vegetais prensadas. O forro é do mesmo material das divisórias. Uma das salas de
aula de música tem suas paredes revestidas com caixas de ovos de papel reciclado, para
efeito de isolamento acústico. O subsolo é formado por um antigo porão transformado em
sala de aula de música, com pé direito de 2,15 m, e uma sala acrescentada posteriormente,
utilizada para aulas para crianças, com pé direito de 2,65 m. O antigo porão tem forro de
lambril, enquanto que o piso de todo o subsolo possui revestimento cerâmico.
3.5.12 Prédio do Salão de Atos
Este edifício foi concluído em 1942 e contém o espaço que foi utilizado como
auditório principal da instituição até 1984, ano da inauguração da igreja. Passou por
grandes reformas em 1972 e 1992. O auditório, que ocupa todo o pavimento térreo,
continua a ser utilizado para eventos religiosos (salão para instrução religiosa de jovens,
casamentos), para atividades acadêmicas, como formaturas e reuniões gerais, e para
eventos culturais. A capacidade deste ambiente é de 598 pessoas, além de possíveis 185 no
palco, quando ocorrem apresentações de corais. Nos dois níveis inferiores, funcionam os

laboratórios de informática, a central telefônica, um estúdio de edição de imagens e o
correio do campus. Todos os pavimentos têm acesso diretamente pelo exterior. O prédio
todo compreende uma área de 1359,05 m².
A estrutura do prédio é de concreto armado e as paredes de tijolos de barro, com
cobertura de argamassa mista. O forro do auditório é de madeira, com janelas de ferro
(vitrôs basculantes). Os bancos, também de madeira, dispõem de almofadas estofadas de
espuma e de divisórias separando os lugares. O piso também é de madeira, apoiado em
estrutura de vigas de peroba, com revestimento de carpete.
3.5.13 Prédio dos laboratórios
Os laboratórios estão instalados em dois prédios térreos compridos e paralelos
recém construídos, ligados em suas pontas, e são utilizados pelas faculdades da área de
biomédicas. A área total é de 1.324,91m², e pode abrigar até 450 alunos e 13 professores,
com três funcionários, totalizando 466 pessoas.
Os prédios dos laboratórios são construídos com estrutura pré-moldada de concreto
armado, com circulação por dois corredores cobertos paralelos existentes entre os prédios.
O espaço entre os corredores é aberto para o exterior. As salas têm o piso revestido de
cerâmica e as paredes de azulejo, existindo bancadas de trabalho em sua área. Os forros
são constituídos de ripas de PVC. As instalações elétricas são bem executadas e na maioria
dos casos aparente, de modo a facilitar a manutenção. A cobertura, como na grande
maioria dos edifícios, é de telhas de fibro-cimento onduladas.
3.5.14 Ginásio de esportes
Este prédio, denominado de CENAPE (Centro Adventista de Aperfeiçoamento de
Práticas Esportivas), foi construído recentemente para atender as exigências do Ministério
da Educação e Cultura (MEC) para o estabelecimento do Centro Universitário.
Compreende uma área de 2.904,72 m². A capacidade da arquibancada é de 923 pessoas

sentadas, mais uma média de 30 ocupantes da quadra. Já a academia de ginástica e
musculação localizada no mezanino comporta 68 pessoas.
Dois professores e três funcionários trabalham fixos no local. O acesso é feito por
ampla porta e corredor sob a laje do mezanino, conduzindo diretamente à área da quadra
poli esportiva. No lado oposto ao da entrada, localiza-se a escada de acesso ao mezanino e
uma saída estreita que dá acesso ao vestiário masculino.
É construído em estrutura de concreto armado pré-moldado, coberto com telhas
metálicas duplas, com preenchimento interno de espuma de poliuretano, apoiadas em
estrutura metálica espacial. A maior área é constituída pela quadra poliesportiva e
arquibancadas de concreto. Sob as arquibancadas ficam salas diversas e os vestiários, com
acesso por fora do edifício. O piso é cerâmico e as divisórias de paredes de blocos de
concreto aparente. Em uma das extremidades do edifício localiza-se o mezanino, onde está
instalada a academia de ginástica e de musculação. Parte da academia possui forro de PVC
e parte é sem forro. O piso desta parte é de placas de borracha sobre laje de concreto. Sob o
mezanino fica a cantina e o escritório do CENAPE.
3.5.15 Gráfica
A gráfica é uma construção térrea em forma de galpão com cobertura de duas
águas, de 522,37m². A parte da frente, de 120,00 m², contém as salas do escritório e, sobre
elas, um mezanino de estrutura e piso de madeira onde fica o refeitório e sala de cultos.
Trabalham neste prédio 16 funcionários, entre a área de escritório e da produção. Ao fundo
do galpão fica o depósito onde são guardadas as matérias primas (papéis, tintas etc.).
O depósito e as paredes do galpão com as máquinas são construídos de alvenaria de
blocos de concreto aparentes e estrutura de concreto armado, coberta com laje. O piso é
vinílico e a cobertura de telhas onduladas de fibro-cimento, apoiadas em estrutura metálica

treliçada. Parte do galpão dispõe de forro de placas de lã mineral, e a outra parte não possui
nenhum forro.
3.5.16 Almoxarifado
Esta edificação, com dois pavimentos, foi construída encostada ao prédio da
administração. No pavimento inferior existem duas residências de funcionários, onde
residem duas famílias. O térreo foi originalmente usado como marcenaria e outras
pequenas indústrias e, atualmente, como almoxarifado principal do campus, onde são
acondicionados papéis, material de limpeza, alimentos a granel para o refeitório etc.
O local conta com 3 funcionários fixos no escritório mais 4 funcionários eventuais
que fazem carga e descarga e que não ficam fixos no local. No subsolo moram duas
famílias, com cinco pessoas ao todo. A área total é de 720,90m².
Sua construção é de alvenaria de tijolos de barro e blocos de concreto, com
estrutura convencional de concreto armado. A cobertura é de telhas onduladas de cimento
amianto, apoiadas em estrutura de madeira. Os escritórios e um dos depósitos são
revestidos de piso vinílico sobre cimentado e forro de madeira. O restante, é de piso de
madeira e de cimentado, sem nenhum forro. Os caixilhos são basculantes de ferro. O
depósito principal dispõe de prateleiras de madeira onde é acondicionado o material.

3.6 Descrição da população do campus
A população que utiliza o campus do IAE-c1 é composta basicamente de quatro
grupos principais: alunos, professores, funcionários e outros usuários.
No primeiro grupo encontram-se alunos desde o maternal até o nível de pós
graduação. No ensino de nível médio estão disponíveis o curso normal e cursos técnicos na
área de enfermagem, processamento de dados e contabilidade. No nível superior são
oferecidos os cursos de Enfermagem, Biologia, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia,

Matemática, e Ciências da Computação. Os cursos de pós-graduação são nas áreas de
educação e saúde.
Até um terço dos alunos são bolsistas, recebendo descontos nos custos escolares.
Muitos desses bolsistas pagam parte ou todo o estipêndio com trabalho pessoal exercido no
campus, nas áreas de manutenção, limpeza, escritório, jardinagem, magistério etc, e são
denominados alunos industriários.
A maioria dos alunos industriários reside nos dormitórios masculino e feminino
disponíveis para este fim. Constituem-se de pessoas provenientes de várias partes do país e
grande parte deles está na faixa etária que vai dos 14 aos 22 anos.
O segundo grupo é formado por professores funcionários e professores aulistas.
Uma pequena parte dos professores funcionários exerce no campus outras atividades que
não apenas o magistério. Alguns são funcionários administrativos, outros são alunos de
faculdades ou pós-graduação. Muitos deles ministram aulas tanto no nível Médio quanto
no Superior. Os professores aulistas, não funcionários, não foram considerados na análise
em virtude da heterogeneidade desse grupo, em que o período de trabalho e o tempo de
permanência no campus é muito variado.
O terceiro grupo é constituído por funcionários de duas áreas principais:
administrativa e de serviços gerais, entre os quais estão a manutenção, a segurança, a
limpeza, a cozinha etc. Conforme mencionado acima, grande parte desses serviços é
executada por alunos.
No último grupo encontram-se os freqüentadores da igreja, tanto membros fixos
como visitantes, e os usuários em geral do campus não encaixados nos grupos anteriores,
como familiares de alunos, habitantes dos bairros vizinhos etc, que comparecem para
participar de eventos cívicos, culturais e esportivos ou visitar a biblioteca etc.

A Tabela 37 mostra a composição da população dos edifícios analisados, dividida
por extratos.
TABELA 37 - Composição da população dos edifícios analisados
População23

n.º
Nome

alunos

profess.

funcion.

total

1

Dormitório Masculino

135

---

2

137

2

Dormitório Feminino

245

---

3

248

3

Escola Modelo

227

16

7

250

4

Prédio do 1.º grau

815

24

8

847

5

Prédio do 2.º grau

1.085

32

(16 + 17)

1.150

6

Prédio do 3.º grau

1.194

109

20

1.323

7

Enfermagem

---

---

---

---25

8

Biblioteca, refeitório e lavand.

52026

---

10

553

9

Administração

9127

528

(63 + 5)29

68

10

Igreja

---

---

5

1.75730

11

Conservatório (2 edif.)

270

25

2

297

2

7

993

3

3

456

12
13

Salão de Atos (Audit.)
Laboratórios

31

984

32

450

24

14

Ginásio

1021

2

3

1.026

15

Gráfica

---

---

16

16

16

Almoxarifado

---

---

(4 + 5)34

9

3.366

218

16936

5.420

Total35

23

33

Número total de usuários, somando-se os três períodos.
16 funcionários da escola e 5 da agência bancária, com até 12 clientes.
25
Já incluídos no cômputo do prédio do 3.° Grau.
26
Soma dos usuários do refeitório e da biblioteca.
27
Quando o auditório do edifício é utilizado para eventos com alunos.
28
Professoras da escola maternal que funciona no subsolo.
29
Inclui 5 moradores da residência do subsolo.
30
Lotação média da igreja no sábado de manhã, com 1.300 pessoas sentadas e 220 em pé, mais 232 pessoas
nas classes de instrução religiosa para crianças nas salas anexas.
31
Número composto por 201 alunos de informática no subsolo e 783 ocupantes do auditório (598 assistentes
e até 185 pessoas no palco).
32
Funcionários fixos no prédio.
33
Incluem-se aqui os assistentes nas arquibancadas, ocupantes da quadra e os que utilizam a academia.
34
7 funcionários e 5 moradores nas residências do subsolo.
35
Número total aproximado dos usuários dos edifícios em análise, soma dos números em negrito de cada
coluna. Os demais números, sem negrito, referem-se a alunos já considerados em outros locais.
36
Inclui alunos bolsistas que trabalham para pagar parte ou o total do estipêndio.
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4 O MÉTODO DE AVALIAÇÃO
A obra de ORNSTEIN & ROMÉRO (1992) serviu em grande parte de base para o
presente trabalho. Tal obra é dividida basicamente em duas partes: primeiramente, uma
introdução à Avaliação Pós-Ocupação (APO), com uma cronologia do desenvolvimento da
APO no exterior e no Brasil e a apresentação das técnicas próprias; em segundo lugar, uma
aplicação dessas técnicas ao caso do edifício da Epusp-Civil37. A segunda parte também
pode ser dividida em duas seções: avaliação técnica dos ambientes construídos por parte
dos arquitetos e avaliação por parte dos usuários desses espaços, com dados colhidos em
questionários. A estrutura do presente capítulo foi fundamentada nessa segunda parte.
Outra obra básica que representa um dos marcos para a APO é a de PRISER
(1988), que constitui em um manual para a elaboração desse tipo de avaliação, aplicável a
diversas áreas. É dividida em quatro partes: a) conceituação, histórico e base prática da
APO; b) o processo da APO, onde é feito a descrição detalhada dos parâmetros de
planejamento, condução e aplicação da APO. Esta é a parte principal da obra; c) estudo de
casos nos níveis indicativo, investigativo e de diagnóstico da APO, do tipo walk-through; e
d) um apêndice com as ferramentas para a condução de uma APO.
Este autor relata (p. 8 e 9) que os primeiros esforços consistentes para a condução
de APOs foi em meados da década de 1960, quando viu-se o crescimento da pesquisa
focando o relacionamento entre comportamento humano e o projeto de edifícios. Depois
disso, verifica-se um aumento do número de publicações na área, com livros, estudos de
caso etc. Nos anos 70, agências governamentais americanas iniciaram a pesquisa ou
mensuração dos critérios para desempenho dos edifícios de escritório.

37

O trabalho descrito resumidamente na segunda parte da obra de ORNSTEIN & ROMERO constituiu a
dissertação de mestrado de ROMÉRO (1990).

Para a realização deste trabalho, foram levantadas duas categorias de dados: 1) a
avaliação dos usuários, onde foi obtida a opinião e o conhecimento dos usuários dos
edifícios relativamente a itens de segurança contra incêndio e à segurança de um modo
geral; 2) a avaliação física dos prédios, onde foi verificada, através de vistoria técnica, a
situação real dos sistemas de segurança e dos riscos de incêndio existentes nos edifícios
selecionados.

4.1 Avaliação dos edifícios
Os dados para esta avaliação foram obtidos através de vistoria nos edifícios
selecionados, preenchendo-se um questionário (vide Anexo E) em que se verificou o
estado geral do prédio, seus componentes construtivos, os materiais estocados, as rotas de
fuga, as saídas, o uso dado pelos ocupantes, o número deles, e a condição dos
equipamentos de proteção contra incêndio, sua localização e distribuição nos pavimentos,
além de se averiguar situações especiais que apresentassem flagrante condição de risco à
integridade da vida e da propriedade. Tal levantamento foi realizado inteiramente pelo
autor deste trabalho.
A análise se deu tomando como base principalmente o Código de Obras do
Município de São Paulo e o Decreto Estadual 38.069, de 14/12/93, que são os códigos
legais que estavam vigorando na época da vistoria técnica. Esta avaliação foi efetuada nos
meses de fevereiro e março de 2001, em várias visitas aos locais selecionados, sempre
feitas nos momentos de efetiva utilização dos ambientes por parte dos usuários. Os
resultados são apresentados no item 5.1.

4.2 Avaliação dos usuários
Nesta seção é informada qual parte da população do IAE-c1 foi selecionada para
análise; como foram elaborados os questionários para coleta dos dados; a metodologia
utilizada para determinação do tamanho da amostra de cada extrato da população; o

cálculo das amostras de cada extrato; como foram tabulados e apresentados os dados; e a
respeito das entrevistas com pessoas chave da instituição.
4.2.1 População selecionada para análise
Da população total do campus foi selecionada uma população em particular para ser
avaliada. Foi definido que, dos quatro grupos apresentados no item 3.6, os três primeiros
seriam avaliados para obtenção do nível de conhecimento e consciência desses usuários
quanto à segurança contra incêndio. O quarto grupo foi excluído devido à dificuldade para
aplicação dos questionários (membros da igreja) e à dificuldade para determinação de seu
número (usuários ocasionais do campus).
A Tabela 38 mostra a população dos edifícios selecionados, considerando-se apenas
alunos, professores funcionários e funcionários.
TABELA 38 - População do campus selecionada para análise
Prédio

Alunos

Professores

Funcionários

Total

Dormitório Masculino

135

---

2

(135 + 2)

Dormitório Feminino

245

---

3

(245 + 3)

Soma dos dormitórios

380

---

5

(380 + 5)

Escola Modelo e 1.º Grau

1.042

40

15

1042 + 55

2.º Grau

103538

32

16

1133

39

3.º Grau/Enfermagem.

864

109

20

1318

Bibliot./refeit./lavand..

---

---

10

10

Administração

---

5

63

68

Igreja

---

---

5

5

Conservatório (2 edifícios)

27040

25

2

(270 + 27)

Salão de Atos

---

2

7

5

Laboratórios

---

3

3

6

Ginásio de esportes

---

2

3

5

Gráfica

---

---

16

16

Almoxarifado

---

---

4

4

Continuação da Tabela 38
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Estão excluídos 50 alunos já contabilizados nos dormitórios (o total é de 1.085).
Estão excluídos 330 alunos já contabilizados nos dormitórios (o total é de 1.194).
40
Não está incluído no total pelos motivos expostos no item 4.2.1.
39

Segurança

---

---

20

20

Manutenção

---

---

37

37

Total

3321

218

225

2.70441

A instituição possui alunos desde o maternal e pré-escola até alunos de pósgraduação. Este é o maior extrato da população total da instituição. São 815 alunos do 1.º
Grau (manhã e tarde), 1085 do 2.º Grau (três períodos) e 1194 de nível superior e pósgraduação, totalizando 3.094 alunos. Entre eles há 380 alunos internos residentes nos
dormitórios, sendo 135 do sexo masculino e 245 do feminino, todos dos níveis médio e
superior. Resolveu-se que seriam pesquisados os alunos dos níveis médio e superior,
excluindo-se os do ensino fundamental, cujas idades vão até os 14 ou 15 anos.
Não foram selecionados os alunos do conservatório musical que, apesar de seu
número (270), permanecem no local por pequeno período de tempo e é constituído em sua
grande maioria por alunos regulares da instituição, já contabilizados no levantamento feito
nos prédios do 2.° e 3.° Graus. Os professores da instituição são divididos em duas
categorias: funcionários e aulistas. Para efeito desta pesquisa, foram considerados apenas
os professores funcionários, que permanecem o período integral no campus, ao contrário
dos aulistas, que comparecem apenas em dias e horários específicos.
Além dos funcionários lotados nos prédios objeto de análise neste trabalho, foram
incluídos na avaliação pessoas de dois grupos que têm participação importante no que diz
respeito à segurança contra incêndio: os funcionários da Manutenção e da Segurança. Os
componentes do grupo da manutenção têm constante acesso a todos os edifícios do
campus, fazendo os consertos e manutenções preventiva e corretiva. Este grupo era
constituído, no momento da avaliação, por 37 funcionários.

41

Soma apenas dos números em negrito, que representam efetivamente a população selecionada.

O grupo da segurança é constituído dos vigias que guardam as entradas e fazem a
ronda pelas alamedas e ruas. Este grupo mantém-se em comunicação por meio de rádios
portáteis, e atua 24 horas por dia, divididos em turnos.
4.2.2 Elaboração e aplicação dos questionários
A avaliação dos usuários foi feita por meio do emprego de questionários elaborados
a partir de questionários existentes, aplicados em situações diversas42.
A população foi dividida em grupos ou extratos, pois estes se mostram mais
homogêneos internamente do que a população como um todo (BARBETTA, 1998). O
extrato de alunos, por ter características exclusivas, teve um questionário próprio. Já os
questionários destinados para professores e para funcionários são bastante semelhantes.
O questionário do extrato “alunos” foi tomado como base e utilizado para ser
testado com uma amostra da população de alunos do segundo grau e dos usuários dos
dormitórios feminino e masculino, para identificar as maiores dificuldades de compreensão
do texto ou de algum item que não estivesse bem claro no questionário original. Foram
distribuídos 15 questionários no dormitório masculino, 15 no dormitório feminino e 10
entre os alunos do 2.° Grau, com total de 40. Destes, foram devolvidos 36, sendo 32
válidos.43
Algumas questões se mostraram dúbias e foram corrigidas ou eliminadas. Depois
disto, o questionário foi aplicado nas amostras selecionadas dos três extratos da população
do campus (vide item 4.2.3). No Quadro III, o texto da questão n.° 1 foi tornado mais
claro; foi acrescentado o texto entre parênteses na questão n.° 7; foram acrescentadas

42

Foram consultados ONO (1997) e os seguintes relatórios elaborados e utilizados pelo IPT para avaliação
de imóveis residenciais:
1. “Avaliação do Programa SH-3 – Avaliação em uso / nível de satisfação dos usuários – aptos”.
2. “Avaliação do Programa SH-3 – Vistoria técnica / exteriores – Apartamentos”.
3. “Avaliação do Programa SH-3 – Vistoria técnica / interiores – Casas e apartamentos”
4. IPT, 2000.

alternativas na questão n.° 9; e foi acrescentada a questão n.° 10. No Quadro III A foi
acrescentado o texto entre parênteses nas questões n.° 2 e n.° 3, e acrescentada uma
alternativa na questão n.° 6.
Os questionários foram divididos em três ou quatro blocos. O primeiro solicitou
alguns dados pessoais e outros que explicitassem a relação do respondente com a
instituição. Em seguida, a título de exemplo, é apresentado o primeiro bloco do
questionário para funcionários.
FIGURA 2 – Modelo do primeiro bloco do questionário para funcionários
Quadro I - Dados Gerais
Nome da Instituição: IAE Campus 1 (São Paulo)
Prédio em que trabalha: 1. º Grau/Modelo ( ) Ensino Médio ( ) Ensino Superior ( )
Idade: ______anos

Estado civil: Solteiro ( ) Casado ( ) Outro ( )

Período predominante em que trabalha:

Manhã ( )

Outro ( )

Sexo: M ( )

Tarde ( )

F( )

Noite ( )

Tempo em que trabalha na instituição: _______anos completos

O segundo bloco, procurou verificar se o respondente ou alguém próximo já esteve
envolvido em ocorrência de incêndio e, caso fosse afirmativo, como isto influenciou em
sua atitude em relação à prevenção contra incêndio.
FIGURA 3 – Modelo do segundo bloco dos questionários para funcionários
Quadro II - Experiências anteriores com ocorrências de incêndio
1. Você ou algum conhecido já esteve envolvido em alguma ocorrência de incêndio?
Não ( )
(Se respondeu Sim, continue com as demais questões
deste quadro; se respondeu Não, passe para o Quadro III);
2. Quem? Você mesmo ( ) Parentes ( )
Amigos ( )
3. Onde?

Residência (

4. Houve vítimas fatais?

)

Trabalho (

Sim (

)

5. Houve danos no edifício?

Não (

)

Lazer (
)

)

Outro (

Se houve, quantas: _________

Pequeno; só no objeto ou seu entorno (

Médio; todo um compartimento (

)

)
)

Grande; diversos compartimentos (

)

6. O acontecimento influenciou-o em suas atitudes de prevenção contra incêndio?
Totalmente (

43

)

Muito (

)

Pouco (

)

Nada (

)

Para ser considerado válido, um questionários deveria ter pelo menos 70% das questões respondidas.

O terceiro bloco visou avaliar o conhecimento da pessoa sobre diversos aspectos
referentes a equipamentos de proteção ativa e seu uso, às rotas de fuga do prédio que mais
usava para trabalhar/estudar, sua primeira atitude em face de um princípio de incêndio, e
solicitou que apontasse, escrevendo, a situação que, a seu ver, maior risco de incêndio
oferece.
Este bloco contém um adendo que deveria ser respondido apenas pelos alunos
internos, com perguntas semelhantes às anteriores, onde ele deveria fazer sua avaliação do
prédio dormitório.

FIGURA 4 - O terceiro bloco dos questionários para funcionários
Quadro III – Sobre os equipamentos de proteção e saídas
N.º Questões
1

2
3
4
5
6
7
8

Notas: 1

Dependendo da espécie de material que estiver queimando (sólidos
combustíveis; materiais elétricos energizados; líquidos inflamáveis) existem
diferentes tipos de extintores a ser usados (classes A,B e C). Avalie seu
conhecimento do tipo de extintor que deve ser usado para apagar o fogo dos
diversos materiais
Como se sairia se um dia precisasse utilizar um extintor para apagar um
princípio de incêndio?
Dê uma nota ao seu conhecimento dos locais em que se encontram os
extintores no(s) prédio(s) que você utiliza no campus.
Dê uma nota ao seu conhecimento sobre o que é um hidrante e do seu uso.
Como se sairia se um dia precisasse utilizar ou auxiliar a alguém a operar um
hidrante em caso de incêndio?
Avalie seu conhecimento a respeito da localização das rotas de fuga (portas,
corredores, escadas e janelas) utilizadas para evasão do edifício que mais
utiliza para estudar.
Avalie as rotas de fuga (portas, corredores, escadas e janelas) quanto à
facilidade de escoar as pessoas do prédio em situação de emergência (largura,
quantidade de saídas, desimpedimento etc).
Como você avalia a segurança contra incêndio, de um modo geral, do edifício
que mais utiliza para estudar?

2

3

4

5

9

Qual seria sua primeira atitude ao saber que um incêndio está se desenvolvendo no prédio em
que você está?
Sairia correndo para fora do edifício ( )
Tentaria reunir meus pertences
para fugir em seguida ( )
Procuraria avisar outros ( )
Faria algo para tentar apagar
o fogo ( )
Ligaria para os bombeiros ( )
Outro ( )

10

Descreva qual é a situação existente no prédio que você mais usa para estudar que ofereça o maior
risco de incêndio, caso haja (se possível, mencione o local)__________________________________
_________________________________________________________________________________

Quadro III A - Estas questões devem ser respondidas apenas
por alunos internos
Notas:
1
2
3
4
5
6

1 2 3

4

5

Dê uma nota referente ao seu conhecimento dos locais em que se encontram os
extintores no prédio-dormitório.
Avalie seu conhecimento a respeito da localização das rotas de fuga (portas,
corredores, escadas e janelas) utilizadas para evasão do prédio-dormitório.
Avalie as rotas de fuga do prédio-dormitório (portas, corredores, escadas e
janelas) quanto à facilidade de escoar as pessoas do prédio em situação de
emergência (largura, quantidade de saídas, desimpedimento etc.)
Como você avalia a segurança contra incêndio, de um modo geral, do prédiodormitório?
Como você avalia a segurança contra incêndio, de um modo geral, do quarto
que utiliza?

Na sua opinião, qual das seguintes situações oferece maior risco de incêndio em um
dormitório?
Uso de velas ( )
Uso de aquecedor elétrico ( )
Fumar na cama ( )
Ferro elétrico ( ) Muitos aparelhos ligados em uma só tomada ( )
Outro ( )

Um quarto bloco não existe nos questionários para alunos, mas está presente nos
questionários para funcionários e professores, e pede que o respondente diga se já
participou de brigada de incêndio, de treinamentos e cursos específicos sobre o assunto,
onde e há quanto tempo.
FIGURA 5 – Modelo do quarto bloco dos questionários, para funcionários e professores
Quadro IV – Sobre a brigada contra incêndio e planos de evacuação
Nº

Questões

1

Você faz parte da brigada contra incêndio

2

Se respondeu Sim à pergunta anterior, qual a data do último curso de instrução?
______/____
Existe um plano de evacuação do edifício em que trabalha?
Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( )

3
4

Sim ( )

Não ( )

5

Você já participou de algum treinamento de evacuação / combate a incêndio? Sim ( ) Não ( )
(Se Sim, responda às perguntas
a
)
Onde?
Nesta empresa ( ) Outra empresa ( ) Condomínio ( ) Outro ( )

6

Qual o conteúdo do treinamento?

7

Teórico ( )

Prático ( )

Quais os riscos de incêndio que você consegue identificar no edifício em que trabalha?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.2.3 Metodologia para determinação do tamanho das amostras
Como a população dos edifícios selecionados para análise do IAE-c1 é
relativamente grande, a avaliação dos usuários foi feita por meio de amostras de cada
extrato da população, de forma a tornar a pesquisa exeqüível em termos de custo e,
principalmente, de tempo.

Segundo BARBETTA (1998, p. 37),
Num levantamento por amostragem, a seleção dos elementos que serão
efetivamente observados, deve ser feita sob uma metodologia adequada, de tal
forma que os resultados da amostra sejam informativos para avaliar
características de toda a população.

O mesmo autor demonstra que o tamanho mínimo n de uma amostra de uma
determinada população é calculado a partir do tamanho N da população e do erro amostral
tolerável Eo, utilizando-se a seguinte fórmula (p. 58):
n =

N . no
N + no

onde

no =

1
E o²

Estas fórmulas aplicam-se para cálculo de amostras de populações que não sejam
pequenas. BARBETTA (1998, p. 40) afirma que uma população de 50 elementos já pode
ser considerada pequena. Nesses casos, a amostra deverá corresponder a aproximadamente
80% da população.
Neste trabalho, o erro amostral tolerável adotado é de 8% ou 0,08 que, no Brasil, é
valor perfeitamente aceitável em pesquisas de caráter social como mostra ORNSTEIN &
ROMÉRO (1992, p. 141, 142). Apresenta-se a seguir um exemplo descritivo do que foi
feito com os demais extratos e subextratos da população em estudo. A Tabela 39 mostra
todas as amostras obtidas. Tomando-se a população dos dois dormitórios, que é de 380
alunos e alunas, temos o seguinte:

no =

1 / 0,08² = 156

n = (380 . 156) / (380 + 156) = 111

Assim, entre os alunos residentes devem ser tomados no mínimo 111 questionários
para manter-se dentro do erro tolerável. Neste caso, foram tomados 197 questionários
considerados válidos, o que está bem acima do mínimo.
Para um questionário ser considerado válido, deveria ter os dados pessoais básicos
do Quadro I preenchidos, bem como a maioria das questões dos demais quadros. Tão logo
os questionários de uma amostra eram colhidos, fazia-se a triagem, descartando os que não
atendiam a estes requisitos.
4.2.4 Determinação das amostras da população em estudo
Para efeitos de cálculo da amostra de cada extrato estabeleceu-se como a população
de um dado edifício ou pavimento, o número de pessoas que efetivamente utilizam o
ambiente ainda que não simultaneamente, somando-se os usuários dos vários períodos.
Assim, para alunos, foi considerado o número de alunos matriculados no ensino médio e
no ensino superior. No que diz respeito aos alunos internos, o número de alunos
estabelecidos nos dormitórios. Para este grupo foi tomada uma amostra independente. Para
funcionários da área administrativa e de outras áreas, contou-se o número de funcionários
lotados nos locais de trabalho selecionados. No caso de professores, o número de
professores funcionários contratados. Tais dados foram obtidos na secretaria geral e nas
secretarias de ensino médio e ensino superior.44
Foi definido para este trabalho que a amostra da população nos seus diferentes
segmentos fosse tomada da população que estivesse presente nos locais escolhidos nas
datas da aplicação dos questionários. Para evitar distorções de maior magnitude, estas datas
foram selecionadas entre os dias em que a rotina da instituição não estivesse alterada por

44

É valido lembrar que, para o cálculo da lotação dos ambientes (item 5.1 deste trabalho), não foram
considerados estes números, mas a quantidade efetiva de pessoas possível de ser abrigada em cada local num
dado instante.

fatos anormais, como dias entre feriado e final de semana ou semanas com eventos
especiais. Desta forma, o número de ausentes estaria dentro da normalidade, não
prejudicando a qualidade dos dados obtidos. Tal trabalho de coleta de questionários foi
executada no final de novembro e início de dezembro de 2000.
Deve-se observar que esta população está localizada também em alguns prédios não
escolhidos para avaliação, porém que exercem atividades relacionadas aos prédios
selecionados, a exemplo do pessoal da segurança e da manutenção.
A Tabela 39 apresenta um resumo por prédio da população selecionada para ser
analisada, e da amostra obtida na tomada dos questionários. Os dados desta tabela são
explicados nos itens 4.2.4.1 a 4.2.4.3.
TABELA 39 - População dos edifícios do IAE-c1 considerada para análise, o tamanho da
amostra mínima calculada e a amostra obtida45
População

amostra
efetiva

amostra
calculada

amostra
efetiva

Dormit. Masculino

135

---

101

---

---

---

2

---

2

137

103

Dormit. Feminino

245

---

97

---

---

---

3

---

0

248

97

Soma dos dormitórios

380

111

198

---

---

---

5

---

2

387

200

27

15

---

---

1097 27

Prédio

Esc. Mod. e 1.º Grau
2.º Grau

1.042
46

1035

amostra
efetiva

amostra
calculada

população

Total

amostra
efetiva

população

Funcionários

amostra
calculada

população

população

Professores

Alunos

---

---

40

---

136

292

32

---

18

16

---

5

1133 315

19

20

---

1

1318 250

3.º Grau/Enfermagem. 864

117

229

109

---

Bibliot./refeit./lavand.. ---

---

---

---

---

---

10

---

6

10

6

Administração

---

---

---

5

---

---

63

---

33

68

33

Igreja

---

---

---

---

---

---

5

---

---

5

0

---

---

25

---

8

2

---

---

25

8

2

---

---

7

---

5

9

5

47

Conservatório (2 edif.) 27048
Salão de Atos

45

---

---

---

Os números em negrito são os que foram utilizados nos cálculos de amostragens.
Estão excluídos 50 alunos já contabilizados nos dormitórios (o total é de 1.085).
47
Estão excluídos 330 alunos já contabilizados nos dormitórios (o total é de 1.194).
48
Não está incluído no total pelos motivos expostos no item 4.2.1.1.
46

Laboratórios

---

---

---

---

---

---

3

---

---

3

0

Ginásio de esportes

---

---

---

2

---

---

3

---

1

5

1

Gráfica

---

---

---

---

---

---

16

---

16

16

16

Almoxarifado

---

---

---

---

---

---

4

---

3

4

3

---

20

---

14

20

14
19

Segurança

---

---

---

---

---

Manutenção

---

---

---

---

---

---

37

---

19

37

Total (excluídos alunos

3321

149

719

218

91

72

225

92

105

4140 897

dos dormitórios)

4.2.4.1 Alunos
O questionário foi tomado em sala de aula, sendo entregue a todos os alunos
presentes, explicando que o preenchimento não era obrigatório para se evitar colher
relatórios preenchidos involuntariamente.
Para o ensino médio, foram selecionadas turmas de todos os cursos, séries e
períodos. Das 32 turmas existentes, selecionaram-se aleatoriamente 16, sendo distribuídos
questionários para todos os alunos presentes no momento da avaliação. Os questionários
foram tomados em 14 das 15 salas de aula do prédio. Dos 330 questionários entregues,
retornaram 309 válidos e 12 inválidos, com 9 não devolvidos. Nos 309 válidos havia 17 de
alunos internos, que foram subtraídos daqui e somados no subextrato “alunos internos”. Os
292 questionários válidos que restaram totalizaram 27,8% do total de alunos matriculados
neste nível, excluídos os alunos internos.
Para os alunos do nível superior, foram aplicados questionários em todos os nove
cursos e em todos os períodos, nos prédios do 3º Grau e da Enfermagem. Nesses locais
foram distribuídos 320 questionários em 7 das 8 salas de aula; no prédio da Enfermagem,
em 4 das 6 salas de aula e nos dois laboratórios, sendo devolvidos 315 questionários, sendo
7 inválidos, além de 2 não devolvidos. Dos 306 restantes, havia 77 de alunos internos, que
também foram transferidos para o grupo “alunos internos”, restando, assim, 229
questionários.

No que se refere aos alunos internos, ao número que respondeu aos questionários
nas salas de aula somaram-se os questionários que, posteriormente, foram aplicados
diretamente nos prédios dormitórios, de duas formas: num primeiro momento, os
questionários foram deixados para os preceptores entregarem aos alunos para
preenchimento nos quartos e posterior devolução. Como o retorno não atingiu o esperado,
a aplicação deu-se pessoalmente na portaria dos dormitórios49. Como este grupo constitui o
objeto principal do estudo, procurou-se obter o maior número possível de relatórios,
entregando-se questionários para todos os ocupantes. Neste grupo, dos 290 questionários
entregues nos dois dormitórios, houve o retorno de 104 questionários válidos e 4 inválidos.
4.2.4.2 Professores
Os questionários deste grupo foram tomados de três formas: a) na sala de aula,
preenchido juntamente com os alunos quando da aplicação a estes; b) na sala de
professores, em contato pessoal; c) deixando com o diretor ou secretário da escola para
entregar aos professores para preenchimento em outro momento e devolução posterior.
Foram avaliados professores de todos os níveis, em todos os prédios em que se
ministram aulas, com exceção do prédio dos laboratórios. Este extrato é composto por 218
professores funcionários. Foram distribuídos 120 questionários, 30 além do tamanho da
amostra calculado (91). Mesmo assim, foram obtidos de volta apenas 69 questionários,
com 66 válidos, 3 inválidos e os demais não devolvidos ou devolvidos em branco ou muito
incompletos.
Como o número foi muito inferior ao tamanho da amostra pretendido, foi feita uma
segunda distribuição, com 20 questionários, nos prédios do 1.° Grau, do 3.° Grau e do
ginásio de esportes, obtendo-se mais 6 válidos e dois inválidos. Assim foi totalizado o

49

Foi vedado o acesso aos alunos diretamente nos quartos.

número de 72 questionários válidos para este extrato. Neste extrato verificou-se o maior
índice de questionários não válidos e não respondidos.
4.2.4.3 Funcionários
Para o prédio administrativo foram levados 40 questionários. Aproximadamente
metade dos funcionários presentes respondeu imediatamente. Os demais solicitaram tempo
para preencher. Ao final foram obtidos 33 questionários, todos válidos. Percentuais mais
ou menos semelhantes foram obtidos nos vários outros locais escolhidos (ver Tabela 39). O
melhor resultado obteve-se na gráfica, onde todos os 16 funcionários responderam a
questionários considerados válidos.
Os questionários para os membros do grupo da manutenção foram aplicados em um
dos cultos matutinos, antes de iniciar o expediente. Havia 28 presentes, que receberam os
questionários. Destes, restaram 19 válidos, número pequeno explicado pelo baixo grau de
escolaridade do grupo. Para os funcionários da segurança, foram entregues questionários
para os 20 integrantes por intermédio do chefe da equipe. Foram devolvidos 14 válidos.
Em resumo, o extrato dos funcionários selecionados foi composto de 220 pessoas, tendo
havido um total de 105 questionários válidos.
Concluindo, ao se observar os dados da linha totalizadora da tabela 39 verifica-se
que os extratos alunos e funcionários tiveram um tamanho de amostra acima do tamanho
mínimo para o erro amostral definido (8%). Entre os alunos, 21,7% do total de 3.321
responderam a questionários válidos; entre os funcionários, 46,7% do total de 220.
Para o extrato professores, não foi atingido o mínimo necessário devido a um baixo
índice de devolução, mesmo com duas etapas de aplicação. Entretanto, o número de 72
questionários (33,0% do total considerado) corresponde aproximadamente à amostra
mínima da população em questão (210) para um erro amostral tolerável de 9%, que está

ainda dentro da faixa aceitável para este tipo de pesquisa. Portanto, o levantamento de
campo foi concluído com esses números.
4.2.5 Tabulação dos dados e elaboração dos gráficos
Os questionários obtidos foram separados por extrato e numerados. Em seguida, os
dados foram lançados em uma tabela de um banco de dados (aplicativo Access, da
Microsoft), que permite fazer com facilidade as classificações necessárias para a análise.
Cada questionário gerou uma linha nessa tabela (vide Anexos H, I e J), em que as colunas
corresponderam às questões. Depois, os dados foram filtrados nas classificações
pretendidas, sendo procedida automaticamente a contagem das quantidades de respostas
para cada alternativa.
Os dados dessas tabelas classificadas foram lançados manualmente em matrizes de
tabulação (elaboradas no programa de planilhas Excel) a partir das quais foram gerados os
gráficos no estilo de barras verticais em três dimensões que ilustram os dados e permitem
que sejam obtidas as conclusões (Ver Cap. 5).
TABELA 40- Exemplo de planilha utilizada como matriz tabulação dos dados dos
questionários
QUESTÃO 4A: AUTO-AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO HIDRANTE E SEU PROPÓSITO
EXTRATO

FREQÜÊNCIA ABSOLUTA

FREQÜÊNCIA RELATIVA (%)CÁLC. ESTAT.

1

2

3

4

5

0

T

X

MD DP

D. MASC.

23

20

24

9

20

5

101 24

1

21 25 9

2

3

4

21 100

5

T

2.82

3-1 1.44

D. FEMIN.

38

18

11

14 12

4

97

41

19 12 15 13 100

2.40

1

1.47

2o. GRAU

92

43

50

41 62

4

292 32

15 17 14 22 100

2.78

1

1.55

3o. GRAU

72

39

41

32 40

5

229 32

17 18 14 18 100

2.68

1

1.49

ALUNOS

225 120 126 96 134 18 719 32

17 18 14 19 100

2.71

1

1.51

PROFESSORES

17

9

13

11 22

0

72

24

13 18 15 31 100

3.17

5

1.57

FUNCION. ADMIN.

11

3

14

12 12

2

54

21

6

3.21

3

1.43

27 23 23 100

OUTROS FUNCION.

15

4

5

12 15

0

51

29

8

10 24 29 100

3.16

5-1 1.64

FUNCIONÁRIOS

26

7

19

24 27

2

105 25

7

18 23 26 100

3.18

5-1 1.53

Como pode ser notado ao examinar as planilhas, optou-se por analisar cada questão
englobando-se os dados dos três extratos para se fazer comparações e verificar o

desempenho de cada um em relação aos demais. Na planilha, o extrato alunos acha-se
subdividido em alunos do dormitório masculino, alunas do dormitório feminino, e alunos
usuários dos prédios do 2.° Grau e do 3.° Grau, sendo que do número destes dois últimos
grupos foram excluídos os alunos ocupantes dos dormitórios, para não haver sobreposição.
Os funcionários também foram divididos em dois grupos: funcionários administrativos e
funcionários de outras áreas (manutenção, segurança etc.). Os professores foram reunidos
em um grupo único.
A primeira parte da matriz contém as freqüências absolutas que indicam a
quantidade de resposta que cada nota recebeu dos respondentes. Os números de 1 a 5
representam as notas, sendo 1 a mais baixa e 5 a mais alta. O número 0 representa o
numero de questões não respondidas. A coluna T dá o total de questionários para cada
extrato.
A segunda parte contém as freqüências relativas, que são as freqüências dadas em
porcentagem. Nesta parte, foram excluídas as quantidades da coluna 0. A terceira parte
mostra os cálculos estatísticos efetuados com os dados.
Assim, X é a média aritmética do desempenho de cada extrato e subextrato, dada
em fração de nota. Para esse cálculo, também foram descartadas as não respostas. MD
representa a moda, ou seja, a nota mais indicada. No caso de distribuição bi-modal, são
apresentadas as duas modas. DP é o desvio padrão, calculado pela fórmula seguinte, onde
n é o conjunto de valores (número de questões respondidas) observados de uma certa
variável x (notas), em que a média aritmética é expressa por X. A seguir é mostrada a
fórmula para o desvio padrão.

DP

=

Σ ( x - X )²
n - 1

A determinação do desvio padrão de um conjunto de dados é importante para
verificar a dispersão dos valores em torno da média. Assim, se uma amostra apresenta um
valor de desvio padrão mais baixo do que outra, isso indica que os valores da primeira
amostra estão distribuídos mais próximos uns dos outros e, portanto, mais próximos da
média.
4.2.6 Entrevistas com pessoas-chave
Além disto, foram feitas entrevistas com algumas pessoas fundamentais na garantia
da segurança dos edifícios e seus ocupantes. Foi selecionado para a entrevista um
funcionário encarregado de cada um dos seguintes prédios: Dormitórios Masculino e
Feminino (preceptor e preceptora chefe), 2.° Grau (assessora administrativa), 3.° Grau
(secretário), Biblioteca/Refeitório (chefe da cozinha) e Administração, totalizando seis
pessoas. Neste último prédio foi entrevistado o engenheiro encarregado pela manutenção,
reformas e novas construções no campus, pelo fato de ter seu escritório neste prédio. Estas
entrevistas visaram obter possíveis informações complementares às verificáveis na vistoria
técnica e nos questionários, bem como a visão do entrevistado sobre segurança contra
incêndio. Para este trabalho seguiu-se o roteiro do Anexo A.

5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
5.1 Avaliação dos edifícios do campus
Nesta seção são descritos os resultados da avaliação técnica feita no campus e nos
edifícios selecionados, tanto por meio de consulta aos projetos como por visitas técnica aos
locais, visando determinar o grau de segurança contra incêndio. Os aspectos considerados
na avaliação são aqueles apresentados na segunda coluna da Tabela 2. Para cada item, as
considerações feitas foram as seguintes:
1) Classificação, uso e ocupação: Foram verificados itens como o número de
pavimentos, a área total e por pavimentos, forma e volume do edifício, se o uso atual dado
aos edifícios corresponde àquele originalmente planejado, as adaptações feitas para a
adequação e se esses fatores contribuem ou não para aumentar a insegurança dos edifícios.
2) Lotação: Foi verificado se a quantidade de pessoas que utiliza efetivamente o
edifício é adequada ao uso do local e à capacidade de evasão das rotas de fuga.
3) Corredores, escadas, rotas de fuga, portas e saídas: Baseado nos números do
item anterior, para os prédios dormitórios e para alguns outros de grande lotação, foram
verificadas as dimensões desses espaços de circulação e sua capacidade de evacuação, a
existência ou não de obstáculos, o sentido de abertura das portas, seu número e localização
e a existência ou não de barras anti-pânico, a rugosidade do material do piso, as dimensões
dos degraus de escadas etc.
4) Material constituinte da edificação: Foi efetuada a descrição dos principais
materiais que constituem o sistema construtivo dos edifícios e dos materiais de acabamento
(revestimentos em geral) e sua reação ao fogo.
5) Material depositado e de uso das atividades exercidas: Análise semelhante ao
item anterior foi feita com os materiais de decoração e os que são trazidos para o interior
das edificações, para uso nas atividades exercidas ou depósito.

6) Extintores: Nesta parte, foram analisados o número e o tipo de extintores
existentes e sua distribuição no pavimento; o acesso a esses equipamentos, a manutenção, a
posição na parede ou no piso, a data da última carga, a sinalização etc.
7) Hidrantes: Neste item, foi feita análise semelhante às dos extintores, com
averiguação da existência ou não de mangueiras, esguichos, botoeira de bombas,
dimensões da reserva de incêndio, estado das bombas, tubulações e demais equipamentos,
etc.
8) Sistema de iluminação de emergência: Foram averiguados a existência ou não
desse sistema, o tipo, o número de pontos, a adequação da localização desses pontos e o
estado das lâmpadas.
9) Sinalização de emergência: foi verificada a existência ou não de sinalização e o
seu estado, conforme previsto pela NBR 13.435/95, para habitações coletivas:
•

de proibição de ações capazes de conduzir ao início do incêndio;

•

de alerta para áreas e materiais com potencial de risco;

•

de salvamento, que serve para indicar as rotas de saída; e

•

sinalização de equipamentos de combate a incêndio e alarme.

10) Sistema de alarmes: Foi examinada a existência ou não do sistema de alarme e
detecção de incêndio, posicionamento de acionadores, detectores, das fontes sonoras e
painéis indicadores, e o estado dos equipamentos.
Adicionalmente, verificou-se brevemente como a compartimentação existente
contribui para minimizar os riscos relacionados a incêndio.

5.1.1 O campus
O campus do Centro Universitário Adventista está localizado no Capão Redondo. O
posto do Corpo de Bombeiros mais próximo está situado a 1 km de distância. Existe

facilidade de acesso de viaturas pelas avenidas da região, que normalmente têm trânsito
livre, com exceção dos horários de rush.
A área do campus dispõe de três acessos, sendo um principal, outro acesso
secundário do bolsão 1 de estacionamentos (acesso 2), e a entrada dos fundos (acesso 3).
Os acessos 1 e 3 e as vias internas são revestidos de paralelepípedos e têm largura e
capacidade de carga suficientes para permitir o acesso e circulação de veículos dos
bombeiros. O acesso 3 é cascalhado. A alameda central de pedestres, de concreto armado,
também pode ser utilizada para esse fim (ver planta do campus na Fig. 1).
Todos os prédios permitem a aproximação de veículos de combate a incêndio por
pelo menos uma de suas faces. A exceção fica por conta do edifício da Enfermagem,
cercado por árvores e pelo prédio do 3.º Grau, com acesso de pedestres, unicamente.
Não existe rede de hidrantes urbanos. As únicas reservas de água disponíveis no
campus para uso do Corpo de Bombeiros em caso de incêndio são duas piscinas e o
reservatório cilíndrico de concreto na área do bosque, todos com acesso de veículos. Uma
das piscinas está localizada junto ao acesso 3 e a outra na extremidade final da rua interna,
nos fundos do ginásio de esportes. O reservatório cilíndrico, elevado, não dispõe de
registro apropriado para fazer conexão com mangueiras para abastecer um caminhão pipa.
Nos itens seguintes, é feita uma análise sucinta da situação da segurança contra
incêndio em cada edifício objeto deste estudo, apontando-se as principais irregularidades e
deficiências, não deixando de destacar os pontos positivos observados.
5.1.2 Prédio do dormitório masculino
Este edifício, de uso exclusivo para estadia de estudantes, possui, além de um
auditório para 158 pessoas no pavimento superior, quartos com capacidade de abrigar 255
pessoas, assim distribuídas:
Superior:
Térreo:

60
78

Subsolo 1
Subsolo 2
Subsolo 3
Total

60
40
16
255

Os corredores de cada pavimento dispostos longitudinalmente no eixo do prédio,
têm largura suficiente para dar vazão aos ocupantes (2,58 m), embora o piso liso de
granilito polido não seja apropriado no caso de fuga. Quem deixa o prédio pelo corredor do
térreo, encontra uma grade ao seu final, já dentro da recepção, obrigando-se a contornar o
obstáculo. Esta grade só é percebida quando se está bem próximo dela.
Com exceção do pavimento superior, todos os demais têm saída diretamente para o
exterior, e poderiam ser considerados como pavimentos de descarga, caso suas portas de
saída ficassem sempre abertas ou dispusessem de dispositivo de destrancamento de fácil
acionamento do lado de dentro. Desta forma, apenas os pavimentos térreo, subsolo 2 e
subsolo 3 podem ser considerados como de descarga. Os quatro pisos em nível mais
elevado comunicam-se por meio de uma escada estreita (0,98 m; Figura 6), antiga,
localizada na extremidade do corredor oposta à entrada principal, com degraus de 22 cm de
altura, sem descontinuidade no pavimento térreo, dispondo de duas portas isolando o
subsolo 2. No dia da vistoria, a porta da escada do subsolo 1 estava aberta e a do subsolo 2
trancada, formando um beco sem saída.
A segunda escada, construída há 3 anos e situada próximo à entrada, melhorou as
condições de circulação do prédio. Esta última é revestida de granito polido, gerando risco
de escorregamento, especialmente no patamar, que faz curva de 180°. Nenhuma das
escadas dispõe de corrimãos.
Quanto às dimensões dos corredores e escadas, aplicou-se a metodologia de cálculo
do COE para verificar se atendem às exigências desse código (ver item 2.2.3, letra c). No
corredor principal do prédio dormitório masculino, no pavimento superior, encontram-se
13 quartos de quatro alunos, e o auditório (158 pessoas). Lembrando que o auditório só é

usado pelos alunos do prédio, pode-se considerar a lotação do auditório como a lotação
máxima desse pavimento. A altura Ho do pavimento é de 3,15 m; K vale 60 para
dimensionamento de corredores coletivos e 45 para escadas coletivas. Dessa forma tem-se:
Y = (3,15 + 3 ) = 0,41 que deve ser maior ou igual a 1 (adota-se 1)
15
Lcesc = 60 x 158 x 1 = 210
45

e

Lccorr = 60 x 158 x 1 = 158
60

Lcesc é a lotação corrigida para efeito do dimensionamento da escada e Lccorr é a
lotação corrigida para efeito do dimensionamento do corredor.
Assim, o corredor deve ser dimensionado para atender à vazão de 158 pessoas. Sua
largura deveria ser maior ou igual que 158 x 0,30 / 30 = 1,58 m. Portanto, o corredor
existente, de 2,17 m, atende a este quesito, o que não acontece com a porta do auditório,
com 0,90 m de largura. Além disto, segundo o DE, esta porta deveria abrir no sentido da
saída, já que o auditório comporta mais de 100 pessoas.

FIGURA 6 - Auditório do dormitório masculino

Quanto às escadas, estas deveriam ter largura conjunta maior ou igual a 210 x 0,30 /
30 = 2,10 m. A escada principal mede 1,50 m e a secundária, 0,98 m (ver Figura 6). A
soma das duas larguras corresponde a 2,48 m, acima do valor mínimo, porém insuficiente
pelas exigências do COE pelo fato de a escada secundária não medir a largura mínima de
1,20 m. Aplicando-se esta metodologia aos demais pavimentos, verifica-se que a largura

do corredor é maior do que o mínimo. O mesmo se dá com a escada que liga o subsolo 1
ao térreo.
FIGURA 7 – Escada secundária do prédio do dormitório masculino

Com exceção da porta principal, todas as demais portas de saída abrem-se para
dentro e são trancadas à noite. Os usuários dos subsolos 2 e 3 ficam com a chave das portas
de saída. Estas portas deveriam ter seu sentido de abertura para fora e dispor de barras de
destravamento por pressão, sem uso de chaves por dentro.
Dos materiais constituintes do edifício apenas as portas internas e o piso do
auditório e de alguns corredores são combustíveis (tacos). Com relação aos materiais de
acabamento e de uso a situação é diversa: todas as janelas possuem cortinas de tecido; os
quartos têm pelo menos quatro colchões de espuma sintética em beliches de concreto. Na
parede do quarto que separa do corredor, nos dois lados da porta, ficam os armários de uso
dos alunos, onde são guardadas as roupas pessoais e de cama. Estes armários têm
ventilação por meio de pequenas janelas com grade de madeira abertas para os corredores
(ver Figuras 7 e 8), eliminando a compartimentação proporcionada pela parede e porta e
aumentando o risco de propagação de um possível incêndio em um armário ou no quarto,
além de permitir o imediato ingresso de fumaça e gases quentes aos corredores.

Um dos maiores riscos de princípio de incêndio é o uso de velas nos quartos à
noite, após o desligamento da energia, por volta da 22 horas, devido à grande carga de
incêndio existente nesses locais.
FIGURA 8 – Luminária de emergência na extremidade de saída do corredor do dormitório
masculino

Em cada parede lateral do quarto, fica o armário de estudo com escrivaninha
embutida. Neste ponto verificou-se um dos maiores riscos de um princípio de incêndio,
pois sob as escrivaninhas encontram-se algumas poucas tomadas, boa parte delas soltas de
suas caixas, onde os alunos ligam diversos aparelhos com o uso de benjamins. Este, por
sinal, é o ponto considerado como de maior risco por 31% dos alunos internos masculinos
(ver o Gráfico 20).
FIGURA 9 – Planta e corte de quarto do dormitório masculino padrão

Quanto aos equipamentos de proteção, a avaliação deste prédio causou surpresa,
pois não existe sistema de hidrantes e apenas um extintor descarregado foi encontrado,
depositado no chão do corredor do subsolo 2.
Apesar de não existir um sistema de alarmes convencional, o prédio dispõe de altofalantes utilizados pelo preceptor para chamar estudantes à portaria. O DE, no item 6.4.1, e
alguns códigos internacionais, permitem que em edificações residenciais este tipo de
sistema substitua o sistema convencional.
Apenas os corredores dos pavimentos superior, térreo e subsolo 1 possuem um
ponto de iluminação de emergência cada um, localizado na extremidade anterior do
corredor, em situação desfavorável por iluminar contra o fluxo de saída (ver Figura 7).
Seria mais adequado haver mais luminárias dispostas ao longo dos corredores. Tais

luminárias são necessárias também no auditório do pavimento superior. No que se refere à
sinalização, esta é totalmente inexistente, restringindo-se apenas àquela sobre a tampa do
quadro de distribuição de energia elétrica existente na recepção, indicando perigo de
choques.
A instalação elétrica está em bom estado, com exceção da fiação e tomadas fora das
caixas nos quartos, como mencionado anteriormente. Já a instalação de proteção contra
raios é deficiente. Sobre um prédio com área de cobertura de aproximadamente 40 m x 16
m existem somente dois captores sobre mastros de 2 m de altura acima da cumeeira do
telhado. Um cabo interliga estes mastros, de onde parte um único condutor de descarga, o
que não atende à NBR 5419/95.
5.1.3 Prédio do dormitório feminino
Semelhantemente ao dormitório masculino, este é dedicado exclusivamente ao uso
residencial. No pavimento superior há um auditório para 219 pessoas, e os quartos
comportam 245 alunas. No momento da vistoria, todas as vagas estavam ocupadas. O
acesso de visitantes é restrito, constituindo a capacidade do prédio a população total.
A forma do prédio é de um L, com duas alas mais ou menos iguais, com corredores
centrais e quartos nas laterais. Tais corredores, com 2,00 m de largura, conduzem para a
única escada, com 2,15 m, situada no ponto de união das duas alas. Essas dimensões são
suficientes para dar vazão para os ocupantes em situação de emergência. Para este uso, o
DE não exige escadas adicionais, em virtude de o prédio ter menos de 12 m de altura. Da
base da escada até a única porta de saída que permanece aberta à noite (a principal), o
trajeto perfaz uma distância de 9 m. O COE estabelece que a máxima distância a percorrer
em um pavimento que não o de saída até a escada é de 25 m quando coletivo ou aberto (ver
Tabela 16). Nos dois corredores do pavimento superior, um usuário poderá ter de andar
pelo menos 40 m até alcançar a escada. Isso exigiria escadas auxiliares próximo das

extremidades dos dois corredores. A largura total dessas escadas é calculada conforme
letra c do item 2.2.3:
Lc = 60 x Lo x Y
K

Onde Lc é a lotação corrigida
Lc é a lotação corrigida para efeito do dimensionamento da escada
Lo = 219 pessoas (ocupantes do auditório: lotação máxima do pavim.)
K = 45 (escada coletiva em uso residencial)
Ho = 3,15 m (altura do prédio)
Y = ( Ho

+
15

3) ≥ 1 ⇒

Y = 3,15 + 3 = 0,41 (adota-se 1)
15

Lcesc = 60 x 219 x 1 = 292
45
Portanto, a largura necessária será 292 x 0,30 / 30 = 2,92 m, medida não atendida
pela escada existente, de 2,15 m, mas que seria atingida por duas escadas de 1,20 m
adicionais.
Quanto à porta de saída, é constituída de duas folhas de ferro com vidro, abrindo
para dentro, não dispondo, portanto, de barra antipânico. Além disto, no período noturno
uma das folhas é fechada, restando um vão de apenas 0,75 m, o que constitui um
estrangulamento das rotas de fuga exatamente no ponto final do trajeto. O auditório dispõe
de porta de folhas duplas de madeira que também abrem para dentro, ficando normalmente
uma delas fechada, oferecendo uma saída de 0,90m.
FIGURA 10 - Porta de saída do auditório do dormitório feminino

Os materiais constituintes do prédio são quase todos incombustíveis, com exceção
dos forros do auditório e das duas salas de estudo, (lambris de madeira e de chapas duras
de madeira prensada), dos pisos desses ambientes, de taco, e do carpete da sala de estar.
Quanto aos materiais de decoração e de uso, todos os quartos têm cortinas de tecido
e quatro ou seis colchões, além dos armários com roupas pessoais e de cama. Na parte
central dos quartos, existe um armário com estantes e escrivaninhas conjugadas, que
servem de bancada de estudo, onde são guardados papéis em geral.
Nos quartos se apresentam as situações de maior risco de incêndio, a exemplo do
que acontece no dormitório masculino, que é o uso de velas após o desligamento das luzes.
As alunas acendem velas para estudar à noite, justamente no ambiente que tem a maior
carga de incêndio, com materiais de rápida combustão. Além disto, também aqui ocorre a
utilização de vários aparelhos em uma só tomada, que muitas vezes está solta da caixa e
com emendas nem sempre bem feitas. A planta desses quartos é semelhante à dos quartos
do dormitório masculino (ver a Figura 7).
Não existe no prédio rede de hidrantes. O número de extintores é deficiente,
havendo quatro de água pressurizada no pavimento superior, e no térreo dois de água
pressurizada e um de gás carbônico. Todos os extintores estavam com pressão insuficiente.

Neste aspecto, o prédio pode ser considerado como extremamente inseguro, pois não existe
nenhuma forma de os ocupantes combaterem um princípio de incêndio.
FIGURA 11 - Suporte de extintor vazio no prédio dormitório feminino

No que diz respeito à iluminação de emergência, há em cada pavimento uma caixa
com bateria e duas luminárias, localizadas em frente da escada. Elas são direcionadas para
um dos corredores, iluminando contra o sentido de fluxo de saída. O outro corredor fica no
escuro. Deveria haver lâmpadas de iluminação de ambiente dispostas ao longo dos
corredores e no auditório.
O prédio não dispõe de sinalização de equipamentos de combate a incêndio e de
orientação de saída. O mesmo em relação a sistema de alarmes, havendo, entretanto, o
sistema de avisos às alunas por meio de auto falantes. A instalação elétrica, de uma
maneira geral, é boa, exceto nos quartos, conforme mencionado mais acima. O sistema de
proteção contra raios é constituído de três captores tipo Franklin, instalados no topo de
mastros de dois metros. O único cabo de descida está distanciado de quase 70 m do captor
mais extremo, estando muito aquém da configuração que melhor se aplicaria para o caso,
que seria uma gaiola de Faraday.
5.1.4 Prédio da Escola Modelo
Neste edifício funciona a pré-escola, que atende a crianças de três a seis anos.
Funciona nos períodos da manhã e da tarde, podendo abrigar até 250 pessoas

simultaneamente, sendo 227 crianças. É um prédio compacto, com um largo e curto
corredor central, e três saídas em três faces diferentes, sendo uma no subsolo, com acesso
por escada.
O pavimento superior é utilizado por duas pessoas diariamente e ocasionalmente
por até 65 pessoas na sala de vídeo. A maioria das janelas é de madeira e vidro, de duas
folhas de abrir para fora, oferecendo várias opções de saída. Todas as portas permanecem
abertas durante o período de uso. A maioria das janelas são pivotantes horizontais,
oferecendo abertura suficiente para a passagem de uma pessoa.
Há muito papel e madeira em todas as salas de aula, além de cortinas de tecido do
tipo painel. No pavimento superior são empregados largamente madeira (forro e piso) e
carpete.
Quanto a extintores, há três no térreo e dois no pavimento superior, de vários tipos,
todos com carga, ainda que alguns com prazo de recarga vencido. Falta um extintor na
cantina e pelo menos um de água pressurizada no pavimento térreo do bloco anexo. Não
foi localizada nenhuma luminária de emergência.
Embora à noite o prédio seja utilizado por pessoal reduzido e apenas
ocasionalmente, seria apropriado haver algumas luzes de emergência no corredor principal
do térreo, no hall do pavimento superior e junto às escadas. Os extintores são sinalizados
mas não há indicação para as saídas. Da mesma forma, também não há sistema de alarme.
A instalação elétrica é revisada periodicamente e encontra-se em bom estado, não
apresentando nenhum problema aparente. No ponto mais alto do telhado, existe um mastro
de dois metros com um captor para raios e uma descida. Este captor protege apenas
parcialmente o prédio, havendo a necessidade de pelo menos mais um na outra
extremidade.
5.1.5 Prédio do 1.º Grau

Esta escola é composta de um prédio principal de pavimento térreo e inferior e dois
outros blocos menores. O número de 429 pessoas que o utilizam simultaneamente é
adequado à sua capacidade assim como às saídas existentes, distribuídas por várias faces
do prédio, e mantidas abertas em sua maioria durante o uso mais intenso. A maior carga de
incêndio ocorre nas salas da administração, que são constituídas de piso e forro de madeira,
sustentados por estrutura do mesmo material. Muitas das salas estão forradas com carpete.
O número e o tipo dos extintores existentes no pavimento térreo e sua distribuição é
adequada. O problema é o fato de os extintores dispostos no corredor do setor
administrativo estarem descarregados e dentro de caixas de madeira fixadas na parede,
com tampa frontal de vidro fixo, havendo a necessidade de se quebrar esse vidro para
acessá-los.
Os extintores do corredor perpendicular à fachada, também acondicionados da
mesma forma que os outros, estão carregados. No subsolo e nos outros blocos nota-se falta
de mais unidades: um perto da cantina, outro no Anexo A e outro na cozinha do Anexo B
(ver planta correspondente). No armário localizado sob a pia e ao lado do fogão, foram
encontrados dois litros de álcool de limpeza, em local sujeito ao calor do forno e do fogão.
Além disto, o botijão de gás de 13 kg situa-se dentro do ambiente da cantina, fazendo desse
local o de maior risco de surgimento de incêndio.
As dimensões do prédio e o uso como escola fundamental exigem instalações de
hidrantes, que não existem. Também não foram encontradas luminárias de emergência,
necessárias nos corredores, escadas, pátio coberto e pelo menos uma em cada sala de aula,
conforme exigido pela NBR 10.898 (ver item 2.2.2, letra g, deste estudo).
Quanto à sinalização, apenas três dos dez extintores a possui, e não existe
sinalização indicativa de saídas. Além da campainha sinalizadora de início e fim de aulas,

não existe sistema de alarme, que é necessário em vista do número e da faixa etária de
ocupantes, e do comprimento das alas.
Esses mesmos fatores implicam na necessidade da existência de uma adequada
instalação de proteção contra raios, o que não é o caso, pois sobre a cumeeira que está
paralela com a fachada principal visualizam-se três mastros de aproximadamente dois
metros de altura com captores, ligados a três descidas. Os outros dois anexos e a cobertura
da quadra permanecem desprotegidos.
5.1.6 Prédio do 2.º Grau
Este prédio tem dois usos: escola de 2.° Grau e posto bancário, no subsolo e com
saída independente. Quanto à lotação, as salas, escadas e corredores atendem ao número de
pessoas que os utilizam. Entretanto, a porta de saída do pavimento térreo que liga o
corredor à recepção é estreita (0,70 m), insuficiente para atender à população que vem do
pavimento superior, se estes resolverem utilizar esta rota, o que pode ocorrer,
principalmente pelo fato de não existir sinalização nas rotas de fuga.
FIGURA 12 - Acesso principal da recepção para corredor administrativo

Outro ponto deficitário é a saída dos ocupantes da biblioteca e da sala contígua, que
devem percorrer mais de 40 m para atingir a porta saída. Seria necessário haver uma saída
de emergência com dispositivo de destrancamento interno sem necessidade de chave. As

duas escadas dispõem de corrimãos dos dois lados, embora não exista nenhum na escada
ao lado da cantina.
O bloco principal, onde está a administração e as duas escadas, é constituído de
paredes estruturais de tijolos de barro, com piso, forro e estrutura horizontal de madeira.
Todas as salas e corredor da administração são forrados com carpete sobre piso de
madeira; as escadas principais são do mesmo material; todas as salas do prédio possuem
cortinas de tecido nas janelas. Desta forma, o 2.° Grau apresenta uma grande carga de
incêndio, sendo este o fator de maior risco de propagação de incêndio de um pavimento
para outro.
As medidas de proteção ativa encontradas são extintores e iluminação de
emergência. O número de extintores é insuficiente, havendo apenas dois por pavimento,
sendo um de água pressurizada e um de outro tipo. Os extintores encontram-se
acondicionados em caixas de madeira com tampo fixo de vidro.
FIGURA 13 - Extintores acondicionados em caixas de madeira com tampo de vidro fixo,
sem identificação

O posto bancário, que pode abrigar em dias de movimento até 20 pessoas e é
independente do resto do prédio, não dispõe de nenhum extintor. A gerente da agência, ao
ser entrevistada, ficou surpresa quando se deu conta do fato, e considerou a situação como

extremamente preocupante. Outro setor carente desse tipo de equipamento é a biblioteca. O
extintor de água mais próximo está a mais de 45 m de distância.
Quanto à iluminação de emergência, existem pontos com bateria e duas luminárias
no corredor do 1.° pavimento e do térreo, e no corredor que conduz à biblioteca. O
corredor da administração deveria possuir um ponto de iluminação, bem como cada sala de
aula e a biblioteca. O local não dispõe de rede de hidrantes, de sinalização de espécie
alguma e de sistema de alarme, fatores que contribuem para o aumento do risco
alastramento de incêndio e de dano aos ocupantes em situação de abandono em face de
uma emergência.
A instalação elétrica foi revisada recentemente e encontra-se em bom estado. O
sistema de proteção contra raios é deficiente, pois dispõe de dois captores do tipo Franklin
no bloco principal (parte mais alta), com condutor de descida percorrendo os telhados até a
fachada dos fundos por uma distância de quase 60 m, onde é aterrado.
5.1.7 Prédio do 3.° Grau
Este edifício é utilizado exclusivamente para aulas e administração dos cursos
superiores do IAE-c1. É constituído por grandes salas de aula, com lotação média de 45
pessoas, tendo uma delas lotação de até 96 alunos, contando-se as carteiras existentes no
momento da vistoria, embora já tenha sido presenciado pelo autor deste trabalho o local
sendo ocupando por uma turma com 120 alunos. Para tal lotação, a porta única de 0,80 m
de largura e abrindo para dentro é insuficiente e estabelece um alto risco de dano para os
ocupantes em caso de pânico.
Além das salas existe um auditório para 140 pessoas sentadas, além de
aproximadamente mais 50 pessoas em pé, e que dispõe de três portas de saída: duas de
0,66 m, com sentido de abertura para fora, e uma de 0,80 m, com sentido de abertura da
folha para dentro. Estas dimensões estão abaixo do mínimo exigido em qualquer código

consultado. As duas portas mais estreitas não são visíveis e abrem nas extremidades de um
corredor de 0,80 m de largura por 3,64 m de comprimento, fazendo com que o fluxo de
uma porta dê de encontro com o fluxo da outra.
O auditório dispõe de uma porta de emergência que conduz para o exterior e que
poderia praticamente resolver o problema de evacuação emergencial desse espaço.
Entretanto, tal porta mede apenas 0,80 m, tem sentido de abertura para dentro, está
camuflada pelo carpete da parede, sem sinalização e sempre trancada, não tendo nenhum
propósito prático.
Os pavimentos são ligados por uma escada com 1,50 m de largura, em leque. Tal
configuração é mais acentuada nos lances do térreo para o 1.° pavimento e deste para o 2.°
pavimento. Em um espaço de 40 cm a partir do centro da escada é praticamente impossível
posicionar-se o pé, especialmente para descer, reduzindo dramaticamente o espaço útil da
escada (ver Figura 9). Levando-se em conta a população do 2.° pavimento, de 203 pessoas,
em números conservadores, tem-se que existe alto risco de acidentes nesta escada em
situação de emergência.
FIGURA 14 – Escada em leque do prédio do 3.° Grau

Um fator atenuante é a passagem horizontal de 1,32 m de largura, construída para
ligar o 1.° pavimento com o prédio da Enfermagem, que é uma rota de fuga alternativa.

Outro ponto deficiente nas rotas de fuga deste edifício é o corredor em labirinto
existente no térreo, ligando a caixa de escada ao vazio central. Alem disto, as três portas
duplas de saída do pavimento térreo têm sentido de abertura para dentro, sendo que duas
permanecem constantemente fechadas. É comum que uma das folhas da porta que é
normalmente utilizada permanecer também trancada. O pátio logo após a passagem pela
porta de vidro, seguido pela escadaria externa, são de granito polido, extremamente
escorregadio quando molhado. A existência de dois corrimãos atenua esta falha.
O edifício tem estrutura de concreto armado e paredes de alvenaria revestida dos
dois lados com argamassa, oferecendo barreira para propagação de fogo entre pavimentos.
Porém, grande parte do prédio tem suas paredes e pisos revestidos com carpete, a exemplo
da maioria das salas de aula, das salas da administração, e do auditório. A face inferior da
laje é coberta com um forro de plástico que pode propagar chama.
No que diz respeito às medidas ativas de proteção contra incêndio, verificou-se que
o número de extintores é insuficiente. Deveria haver mais unidades no auditório, no
corredor em torno do vazio central do 2.° e do 1.° pavimento, e na área da secretaria. Os
dois extintores ao lado da cantina estavam, no momento da vistoria, obstruídos por mesas
empilhadas. O ponto positivo neste quesito é o fato de todos estarem recentemente
carregados.
Foram encontradas duas caixas de mangueiras de hidrantes, uma na caixa de escada
próximo ao nível do 2.° pavimento, e a outra junto à saída do subsolo, no nível do chão.
Porém, a tubulação não é ligada a bomba ou um reservatório de água.
FIGURA 15 – Caixa de hidrante na caixa de escada

Existem apenas três pontos de iluminação de emergência do tipo bloco autônomo,
no corredor do 2.° pavimento, na saída da escada no térreo e na secretaria do subsolo.
Faltam pontos nas caixas de escada, nos corredores, nas salas de aula e no auditório.
Só existe sinalização de emergência em alguns extintores. No interior da cantina
foram encontrados dois botijões de gás de 13 kg, sendo um de reserva. As instalações
elétricas encontram-se em razoável estado, o mesmo ocorrendo com o sistema de proteção
contra raios.
5.1.8 Prédio da Enfermagem
Este prédio é constituído por duas alas paralelas ligadas por um bloco em que estão a
rampa de circulação e os sanitários. Os dois blocos possuem subsolos, um com salas de
administração, ligado ao térreo por escada interna, e o outro com laboratório, com acesso pelo
exterior.
A lotação do prédio como um todo pode ser considerada média. Porém, pelo menos
duas salas possuem capacidade elevada. Uma delas, com 83 lugares, dispõe de porta de folhas
duplas com 1,80 m de largura total, abrindo no sentido da saída. A outra, é um miniauditório
com capacidade para 120 pessoas, com as carteiras colocadas em degraus, e contando com
apenas uma porta de 0,80 m de largura, que abre para dentro da sala. Este ambiente deveria ter

também porta com folha dupla, com dispositivo de destravamento automático, segundo exigido
pelo DE.
Existem duas saídas no prédio: uma principal levando ao exterior, e outra na fachada
oposta, que conduz ao prédio do 3.° Grau por meio de passarela. Todavia, o acesso a esta
última saída é através de uma ante-sala que se atinge passando por uma porta de 0,80 m de
largura, insuficiente para funcionar como rota de fuga. Não foi detectado o motivo para a
existência dessa porta, que permanece aberta o tempo todo. Seria melhor que a parede que
envolve a porta fosse demolida, deixando todo o corredor livre. Outro desrespeito à legislação
estadual e municipal é o decréscimo da largura da saídas em direção à descarga: na saída
principal, o corredor mede 1,75 m de largura e a porta de saída fica com uma lateral sempre
trancada, oferecendo apenas 1,20 m de passagem.
Outro local que oferece risco aos usuários em caso de abandono em emergência são os
três laboratórios que ficam contíguos uns aos outros e que comportam até 126 alunos, três
professores e três monitores. A evacuação do laboratório mais ao fundo deve ser feita pelo
meio dos outros, sendo a saída para o corredor feita por meio de duas portas de 0,80 m.
Os elementos constitutivos do edifício são não combustíveis, em sua maioria. Quanto
ao material de uso e de acabamento, existem cortinas de tecido em quase todas as janelas, além
das carteiras de madeira. Nos laboratórios são utilizados produtos químicos, alguns deles
inflamáveis, bem como bicos de gás dispostos sobre as bancadas. Os cilindros de
armazenamento de gás ficam em local apropriado no exterior do prédio.
Os extintores são em número reduzido. No térreo foram encontrados apenas três, além
de dois suportes vazios, provavelmente referindo-se a extintores em manutenção. Os dois
extintores localizados nos laboratórios estavam no chão, sem suporte, um deles quase
escondido por objetos. O subsolo 1, com um extintor de água pressurizada e um de PQS, está
bem atendido. O subsolo 2 não possui nenhum.

Apenas um ponto de iluminação de emergência foi encontrado em um ângulo do
corredor, inteiramente insuficiente para as dimensões do edifício e para o uso educacional. Os
corredores deveriam ser iluminados em todo o seu comprimento, além da escada interna, das
passagem para o outro prédio e dos corredores dos subsolos. Cada sala deveria ter um ou mais
pontos, especialmente as salas maiores.
Não há rede de hidrantes, sistema de detecção e alarmes e de proteção contra raios. A
sinalização de emergência resume-se na identificação parcial de alguns extintores. Já as
instalações elétricas encontram-se em bom estado.

5.1.9 Prédio da biblioteca e refeitório
Este prédio teve sua utilização modificada ao longo do tempo, sendo atualmente
utilizado como refeitório e cozinha no térreo; depósito no sótão e administração da cozinha
no mezanino; depósito de livros em parte do térreo; padaria e biblioteca no 1.° subsolo; e
lavanderia no 2.° subsolo.
O refeitório, dividido em dois ambientes, tem capacidade para 425 pessoas, número
adequado para os 580 m″ disponíveis, segundo o COE. Os espaços da biblioteca também
atendem ao requisito da lotação.
As saídas do prédio não são apropriadas para uma evacuação rápida e segura e
constitui um dos pontos de maior insegurança aos ocupantes. O refeitório dispõe de duas
portas de folhas duplas com abertura para dentro do ambiente. A porta que fica na
extremidade esquerda de quem entra pela porta principal permanece sempre trancada. A
porta principal, com 2,00 m de largura, freqüentemente tem uma de suas folhas fechadas.
Os usuários da biblioteca, que podem ser até 95 pessoas, dispõem de apenas uma porta de
0,80 m de saída, com abertura no sentido contrário de saída. A outra porta existente, de
folhas duplas, fica permanentemente fechada.

A biblioteca possui uma carga de incêndio elevada, constituída pelo acervo de
livros e revistas e de fitas de vídeo. O depósito de livros velhos e a sala de restauração,
com acesso junto ao balcão na entrada principal da biblioteca, ocupa uma antiga caixa de
escada que foi adaptada para esse fim, com a introdução de pisos intermediários de
madeira. Este é um local de alto risco de incêndio devido à enorme massa de papéis
concentrada em uma pequena área, com espaço de circulação de 0,60 m e à inexistência de
equipamentos de combate a princípios de incêndio. No local há caixas de papelão e papéis
acumulados pelos cantos, com separação do ambiente do refeitório por divisórias de
madeira aglomerada. Além disso, existe um estoque de materiais inflamáveis como álcool
e cola de papel a base de resina. Nesse Ambiente, o número e o tipo de extintores é
adequado.
A lavanderia também dispõe de grande carga de incêndio constituída pelas peças de
roupa pessoal e de quarto secas, que ficam estocadas à espera de serem retiradas. As
prateleiras com esses tecidos estão localizadas a aproximadamente 5 m das secadoras
elétricas, que apresentam aquecimento excessivo dos cabos elétricos de alimentação, além
de bornes de conexão desprotegidos. Este local dispõe de apenas três extintores de gás
carbônico, inadequados para o tipo de material existente no local.
O refeitório dispõe de apenas dois extintores ao lado da porta principal. No dia da
vistoria não havia extintores na cozinha, apenas dois suportes vazios. O encarregado do
setor informou que estavam sendo recarregados, mas não soube dizer qual o tipo deles.
Não havia sinalização na parede com essa informação. A padaria também não possui esse
equipamento, os quais são necessários devido ao grande forno com aquecimento com óleo
diesel e à presença de material combustível (farinha de trigo).
O depósito da cozinha no 2.° Subsolo também não dispõe de extintores. O sótão
sobre a cozinha funciona como depósito de copos de plástico, lenços de papel, caixas de

plástico e de papelão, com piso, forro e divisórias de madeira. Existe apenas um extintor de
água vazio. Neste aspecto, a biblioteca está bem atendida, com seis extintores.
Não há sistema de hidrantes ou de iluminação de emergência. A biblioteca dispõe
de uma lanterna manual para atender aos usuários em caso de falta de energia elétrica à
noite. Esta é uma ausência grave devido ao fato de todas as dependências deste prédio
funcionarem à noite, com número de usuários semelhante ao do período diurno. Não existe
tampouco nenhuma sinalização indicando as saídas, bem como sistema de alarmes,
necessários devido ao número de usuários, à carga de incêndio elevada e ao fato de existir
tipos de ocupação de risco, como é o caso de uma biblioteca ao lado de uma cozinha e
sobre uma lavanderia.
A instalação elétrica do edifício encontrava-se parcialmente reformada, restando
ainda muitos pontos deficientes, especialmente na lavanderia, com fios de alimentação de
máquinas de alta potência

parcialmente desencapados, quadros de madeira com

disjuntores antigos e fios soltos por sobre o forro. Não existe sistema de proteção contra
descargas atmosféricas, ainda que necessários em função do uso, da localização e das
dimensões do edifício.
5.1.10 Prédio da administração
Este prédio, originalmente concebido para uso como dormitório masculino, foi
recentemente adaptado para abrigar a administração da instituição em seus dois pavimentos
principais (térreo pavimento superior). Três subsolos, todos no mesmo nível, são ocupados por
uma pré-escola, uma barbearia e uma moradia unifamiliar.
O número de ocupantes do edifício é compatível com a área dos ambientes, porém não
com as dimensões das saídas, especialmente com o fato de existir apenas uma escada que
conduz do térreo ao pavimento superior, localizada a 30 m de uma das extremidades do
corredor desse pavimento. Na eventualidade de um incêndio começar a se desenvolver na

escada ou próximo a ela no térreo, poderá bloquear a saída dos ocupantes do pavimento
superior.
O patamar inferior da escada é separado do corredor do pavimento térreo por porta de
vidro de duas folhas, sendo que uma permanece fechada, estrangulando a passagem para
0,80m.
O auditório desse pavimento, com capacidade de 95 pessoas, dispõe de apenas uma
porta de 0,80 m, abrindo contra o fluxo de saída. Os pisos e sua estrutura e o forro de todo o
prédio é de madeira. Isso, aliado ao fato de a maioria das salas ser revestida de carpete sobre o
piso de madeira e da existência de grande quantidade de papéis e de cortinas de tecido em
todas as janelas, faz com que o edifício apresente um alto risco de rápida propagação de
incêndio, especialmente entre pavimentos.
Quanto aos extintores, não há um número adequado deles, além de não apresentarem
indicação da data de carga e de sua validade. O arquivo morto no pavimento superior contém
imensa quantidade de papéis, dispostos em altas prateleiras. Os extintores mais próximos, no
corredor, são de pó químico seco e de gás carbônico, inadequados para fogo em materiais
combustíveis sólidos. Além disso, no pavimento superior eles estão localizados em posições
que os tornam invisíveis a quem está no corredor principal. O CPD, no térreo, deveria ter pelo
menos um extintor de CO2.
A ausência de rede de hidrantes e de sinalização de emergência aumenta o risco de
desenvolvimento de incêndio e dificulta o abandono do prédio. Quem desce a escada em
direção ao térreo depara-se com um corredor escuro e portas fechadas, sem saber que direção
tomar para a saída.
As poucas plaquetas de indicação de saídas têm o mesmo padrão de acabamento que as
de identificação das salas, tornando sua percepção difícil, mesmo em situações normais. Esta
escada não termina no pavimento térreo, continuando mais meio nível abaixo em direção a um
espaço que dá acesso a um sanitário e um depósito, com uma porta que conduz para o exterior,

mas que fica continuamente fechada. Esta porta deveria dispor de dispositivo de destravamento
interno, pois constitui rota de fuga mais curta e melhor do que pela entrada principal.
Os únicos pontos de iluminação de emergência existentes no prédio localizam-se na
escada, um em cada pavimento. Quando falta a energia elétrica à noite, os corredores e as salas
ficam às escuras. Outro item de grave deficiência é a ausência de sistema de alarme e detecção,
necessários devido às dimensões do edifício, ao número de usuários e à elevada carga de
incêndio.
Um local de particular risco para os ocupantes é a pré-escola maternal existente no
subsolo C. Esta parte possui duas portas abrindo para um espaço livre e não tem comunicação
com o restante do prédio (vide Anexo F). Neste local são abrigadas crianças de até cinco anos,
sob a assistência de três professoras. Nos dois dormitórios e na sala de descanso existem
colchões no chão onde as crianças dormem, além de grande quantidade de tecidos e madeira. E
entre essas salas localiza-se a cozinha, com botijão ao lado do fogão. Um princípio de incêndio
na cozinha pode inviabilizar uma das saídas para o exterior e bloquear os ocupantes dos dois
dormitórios. Tal fato é agravado pela inexistência de extintores no local.
As instalações elétricas foram reformadas e encontram-se em bom estado. O sistema de
proteção contra raios é deficiente, pois existem três captores no telhado da ala principal e na
ala da direita e apenas duas descidas. A ala da esquerda, onde ficam o arquivo morto e o CPD
não estão protegidos.

5.1.11 Prédio da igreja
A igreja é o edifício de maior lotação no campus. A nave, com 1.032 m², comporta
mais de 1.500 pessoas e apresenta lotação acima da estipulada pelo COE e pela NBR 9077,
que é de 1 pessoa por metro quadrado. Os corredores secundários da nave contam com 1,10 m
e 1,15 m de largura, suficiente segundo o DE e mais estreitos que o mínimo, segundo o COE.
Utilizando-se a metodologia de cálculo da NBR 9077, adotada pelo DE na sua IT n.° CB

007/33, para definir a largura mínima dos elementos das rotas de fuga, obtêm-se os seguintes
resultados:
•

Largura total dos acessos ou corredores da nave e das portas:
N = P / C onde:
N é o número de unidades de passagem (1 unidade = 0,55 m)
P é a lotação (1.520 pessoas) e
C é a capacidade da unidade de passagem, de acordo com o uso (Tabela 7:
C = 100 para corredores e portas).
N = 1.520 / (100 x 2) = 7,60 m
A largura de corredores total disponível é de 6,75 m, aquém do mínimo exigido, e a

largura total das portas é de 10,70 m, número que atende à exigência.
•

Largura total dos corredores em rampa que conduzem à área livre (C = 75):
N = 1.520 / (75 x 2) = 10,15 m
A largura total dos corredores em rampa é de 11,70 m, valor que atende à exigência. A

disposição das saídas da nave não é a melhor pois, das seis faces que constituem o polígono de
que é formada o ambiente, praticamente apenas duas faces contíguas dispõem de saídas.
A disposição dos bancos não respeita o especificado pelo item 16.4 do COE no que diz
respeito ao número máximo de assentos por fileira, que é de 16 quando existem corredores de
ambos os lados. Há vários bancos com até 30 assentos contínuos. Também se verifica
deficiência no número máximo de filas sem corredor intermediário delimitando os blocos, que
deve ser de 14 filas, segundo o mesmo item do COE. Nos dois blocos centrais da nave da
igreja existem 26 filas de bancos sem divisão com corredor.
No que diz respeito aos equipamentos de proteção contra incêndio, inexiste uma rede
de hidrantes50. O número de extintores na nave é razoável, muito embora vários deles estejam
posicionados atrás de grades e afastados destas 1,10 m, de forma que um usuário teria muita
dificuldade para retirá-lo de seu suporte (ver Figura )

O pavimento subsolo dispõe de apenas um de CO2 junto à escada dos fundos. As
grandes salas de instrução religiosa para crianças desse pavimento, com lotação de até 150
pessoas, não dispõem de nenhum extintor. O mesmo se dá com os demais pavimentos dos
anexos. Este é um fato preocupante, devido ao elevado número de usuários, sua faixa etária,
especialmente nas salas, e à elevada quantidade de material combustível em todos os ambientes
(madeira, tecidos, carpetes, papéis etc.).
FIGURA 16 – Extintores na nave da igreja posicionados atrás de grades

Em todo o prédio existem apenas dois pontos de iluminação de emergência, localizados
no alto da parede de entrada da nave, insuficientes para o tamanho do ambiente. As escadas,
rampas, salas anexas e corredores não contam com esse equipamento. Há também completa
ausência de sinalização de saídas e rotas de fuga.
As instalações elétricas, de maneira geral, estão em bom estado. Porém, verificou-se na
nave fiação solta e desorganizada, disjuntores pendurados em fios etc, demonstrando descaso
com a manutenção elétrica (Ver Figura 10).
FIGURA 17 – Fiação solta na nave da igreja

50

Foram encontrados dois armários de mangueira com registro no 1.° e 2.° pisos (frente), porém não ligados
a algum reservatório ou sistema de bombas (ver planta no Anexo F).

De particular gravidade é a inexistência de sistema de alarme no prédio, e treinamentos
periódicos de abandono dos usuários do templo. O sistema de proteção contra raios é bem
distribuído sobre a cobertura, com várias descidas, formando uma gaiola de Faraday, além de
um captor sobre a torre de 18 m de altura na fachada.

5.1.12 Prédios do Conservatório
Os dois edifícios onde funciona o conservatório musical são pequenos, com área total
de 700 m², e têm como maiores deficiências no que diz respeito à segurança contra incêndio os
seguintes pontos:
Prédio 1: a) o auditório, com uma lotação de 123 pessoas, conta com duas portas de
saída para o exterior, de 0,80 m de largura cada uma, com a folha abrindo para dentro, sendo
que uma delas permanece sempre fechada; b) os extintores mais próximos estão na escada que
conduz do auditório para o térreo, colocados diretamente sobre o piso do patamar, fora da vista
de quem está no auditório; c) não há iluminação de emergência no prédio, sendo especialmente
necessária no auditório; d) o térreo dispõe de apenas um extintor de pó químico seco, logo na
entrada, faltando no corredor pelo menos um extintor de água pressurizada. Isso é
especialmente grave devido ao revestimento acústico existente nas paredes de todas as salas,
constituído de placas de fibras vegetais; d) o quadro de distribuição de energia elétrica, na base
da escada, é de madeira e conta com apenas três disjuntores para atender a todo o prédio,
inexistindo uma chave geral; e) não existe sistema de iluminação de emergência.

Prédio 2: a) o pavimento térreo é dividido com divisórias leves de madeira e tem o
forro de madeira e o piso de madeira com carpete. No entanto, há somente um extintor de pó
químico seco logo na entrada, inadequado para os materiais constituintes do local; b) o
pavimento subsolo, utilizado para educação musical de crianças de pequena idade, não conta
com nenhum extintor; c) não existe sistema de iluminação de emergência.
Os dois edifícios não dispõem de sistema de alarme, que seriam dispensáveis em
função de suas pequenas dimensões. Entretanto, deveria haver um sistema de alarme instalado
de forma a avisar os brigadistas dos prédios próximos a respeito de um princípio de incêndio.

5.1.13 Prédio do Salão de Atos
O prédio do salão de atos, de três pavimentos, dispõe de salas diversas nos dois
pisos inferiores e de um dos dois grandes auditórios existentes no campus, este utilizado
para formaturas e outros eventos. Sua área útil para bancos é de 376 m², com bancos
oferecendo 598 assentos individuais, com um índice de 1,59 pessoa/m², bem acima do
índice exigido pelo COE, de 1 pessoa/m².
As quatro alas de bancos são servidas por um corredor central de 1,58 m de largura
e dois de 0,80 m, estes com largura inferior ao mínimo de 1,10 m exigido pelo DE. Esses
corredores medem 22 m de comprimento, não havendo corredores transversais para separar
os blocos de bancos em no máximo 14 fileiras (existem 23 fileiras contínuas).
FIGURA 18 – Aspecto do auditório do Salão de Atos

Os corredores terminam em três portas de 2 m de largura que dão para um hall
estreito e por sua vez conduz para outras três portas, com 1,40 m de largura, estas com
sentido de abertura contra o fluxo de saída, gerando um estreitamento em direção da saída.
Como estas são as únicas saídas do auditório, verifica-se que não há largura suficiente para
a saída segura e rápida dos ocupantes, agravado pelo fato de elas estarem em uma mesma
face do quadrilátero formado pelo ambiente. Calculando a lotação corrigida do auditório
para dimensionamento das larguras mínimas de corredores e portas, de acordo com
metodologia demonstrada no item 2.3.2, letra c deste estudo, tem-se:
Y = ( Ho + 3 ) ≥ 1
15
Y = 1

(Ho é a altura do prédio, no caso igual a zero)

Lo = 783 e K = 100
Lc = 60 x 783 x 1 = 470 pessoas
100
Dessa forma, a largura total mínima dos corredores e das portas deveria ser de 470
pessoas x 0,30 m / 30 pessoas = 4,70 m. A soma das larguras dos corredores é de 3,18 m e
a das portas da fachada 4,20 m, ambos valores insuficientes. Existe uma escada nos fundos
do prédio que não pode ser considerada saída de emergência por não permanecer aberta em
todos os eventos. É necessário abrir uma saída próximo ao primeiro banco em pelo menos
um dos lados do auditório.
Não são incomuns as programações que atraem grande público, gerando
superlotação do auditório, com pessoas em pé nos fundos, sentadas pelos corredores. Há
situações em que o próprio palco recebe grande número de pessoas, quando da
apresentação de corais. Tais ocasiões são responsáveis pelo elevado risco por dificultar a
saída rápida e segura dos ocupantes em face de uma situação de emergência.
Há grande quantidade de material combustível no auditório: o piso e sua estrutura
são de madeira, bem como os bancos, o forro e o palco; o piso é revestido de carpete, os

bancos são estofados; e há cortinas de tecido nas janelas. No depósito à esquerda do hall
localiza-se o quadro de distribuição de energia elétrica do pavimento, que se encontra em
más condições de instalação, como se vê na Figura 11. Há vários circuitos sendo atendidos
por disjuntor único e os fios de alimentação têm grandes porções desencapadas e sem
proteção contra toque indevido Além disso, nesse depósito encontram-se acumulados
materiais combustíveis diversos, como madeira, caixas de papelão, papéis, plásticos etc.
FIGURA 19- Aspecto do quadro de luz do auditório do Salão de Atos

Verifica-se que várias luminárias com lâmpadas de alta potência da iluminação
cênica, fixadas no forro de madeira, geram calor suficiente para carbonizar a madeira do
forro logo acima delas. Tais luminárias deveriam ser fixadas em uma placa protetora de
material incombustível ou em nível mais abaixo (Figura 12).
FIGURA 20 - Iluminação cênica fixada no forro de madeira do Salão de Atos

Quanto aos equipamentos de proteção contra incêndio, não há rede de hidrantes e o
número de extintores é deficiente, sendo esta falta um dos itens de maior risco de
desenvolvimento de um princípio de incêndio. Todo o auditório possui apenas quatro
extintores, sendo dois no hall e os demais nas saletas atrás do palco, todos eles fora do
ambiente e, portanto, das vistas dos ocupantes do auditório.
Em entrevista com um freqüentador do local, este relatou que foi testemunha de uma
situação de alto risco, durante uma reunião religiosa em um sábado pela manhã, quando o local
estava lotado com a juventude da igreja. Foi realizada uma encenação em que se produziu uma
fogueira com lenha no meio do palco. O fogo adquiriu proporções inesperadas, e foi combatido
com os dois extintores de água das saletas do palco, porém sem sucesso. Um terceiro extintor
teve de ser trazido, que foi suficiente para apagar o fogo. Nesse meio tempo, o ambiente
encheu-se de fumaça, obrigando os ocupantes a abandonar o local.
A ocorrência foi provocada principalmente por imprudência dos organizadores do
evento, mas foi agravada pela deficiência do número de extintores no local, e deveria ter
servido como advertência para os responsáveis pelo local para sanar as deficiências.
Infelizmente isso não ocorreu, e o número de extintores continuou o mesmo até a data da visita
técnica efetuada para propósito deste trabalho. De acordo com o UFC, os palcos de
apresentações e as salas de apoio devem dispor de chuveiros automáticos.
No pavimento Subsolo I, onde estão os laboratórios de informática, o correio e outras
salas de usos diversos, com quantidade sólido razoável de material combustível, os extintores
estão relativamente bem distribuídos, mas são de tipo inadequado, pois não há nenhum de água
pressurizada. Além disso, alguns estão postos no chão atrás de objetos ou servindo de escora
de portas. No mezanino existe um extintor de PQS, quando deveria ser de água pressurizada,
pelo fato de não haver equipamentos ou quadros elétricos no local, apenas papéis e madeiras.
No que diz respeito às luzes de emergência, este é o único prédio em que esse sistema
está instalado em salas de aula (os seis laboratórios de informática do Subsolo 1). Em

compensação, nos outros ambientes inexiste o sistema, ou é deficiente, como no caso do
auditório, que dispõe de somente um ponto logo acima da porta de entrada. Verificou-se
também completa ausência de sinalização de emergência.

5.1.14 Laboratórios
Este é o prédio mais novo do campus, construído com estrutura pré-moldadas de
concreto. Suas instalações refletem a preocupação da direção da instituição de renovação e
modernização dos prédios e instalações para atender aos requisitos para o estabelecimento
de novos cursos universitários.
As instalações elétricas estão em ótimo estado, bem como a instalação de gás, feita
com tubulação de cobre, com os botijões posicionados fora do prédio, em abrigo ventilado.
Não foram empregados na construção materiais combustíveis. Os únicos existentes são os
móveis (carteiras e mesas) e os armários embutidos. Em cada saleta de apoio existente ao
lado dos laboratórios foram encontrados entre 5 e 10 litros de líquidos inflamáveis,
acondicionados em vasilhames de plástico ou de vidro.
Há extintores posicionados nos corredores em número e do tipo adequado. A
ventilação entre os dois corredores praticamente divide o edifício e isola os riscos. Esta
disposição, somada à boa compartimentação e à baixa carga de incêndio, fazem deste um
dos prédios com menos riscos no campus.
Os pontos negativos observados são a porta de emergência existente na base da
escada interna, sem barra de destravamento automático e permanentemente trancada, e o
fato de ela estar localizada muito próximo da entrada principal, quando seria melhor ser
posicionada na outra extremidade do corredor. Além disso, inexistem pontos de luz de
emergência nos laboratórios, necessários em virtude do uso noturno e da existência de
bancadas e banquinhos.
5.1.15 Ginásio de esportes

Quando da disputa de esportes ou de eventos culturais, este edifício pode atingir
lotação de até mil pessoas, contando aqueles assentados nas arquibancadas e os ocupantes da
quadra. Existe uma entrada principal de 2,80 m de largura, e outras três, sendo duas de 3,00 m,
próximo à principal, e uma de 1,80, na extremidade oposta. Estas portas auxiliares são de
correr e costumam ficar fechadas, e a entrada principal é constituída de duas portas pivotantes,
porém com folhas abrindo contra o fluxo de saída.
Os materiais constituintes do edifício são predominantemente incombustíveis. Na área
de lazer e na academia do mezanino existem grandes quantidades de materiais combustíveis
próprios da ocupação, como alimentos (na cantina), colchões, objetos de madeira e aparelhos
de musculação com materiais sintéticos. O mesmo ocorre nas salas do pavimento subsolo.
Estes são os únicos locais em que poderia haver um princípio de incêndio.
Ainda que um incêndio começasse a se desenvolver no subsolo, este não se propagaria
às áreas adjacentes por existir boa compartimentação. Entretanto, as salas desse pavimento não
dispõem de nenhum extintor, que deveriam estar instalados nas paredes externas.
No térreo verifica-se razoável quantidade e distribuição de extintores (5), porém do tipo
inadequado havendo apenas um de água pressurizada, necessários devido aos materiais citados
acima. Junto á cantina há dois extintores de PQS, sem identificação. No mezanino, a
quantidade é adequada e a distribuição poderia ser melhor: há dois no topo da escada e dois na
sala mais ao fundo, e nenhum nas duas salas intermediárias.
Os dois extintores da sala dos fundos estão colocados diretamente no piso, e servem
para escorar a porta. No dia da vistoria, estavam cobertos por materiais escolares e roupas. Os
dois próximos à escada estavam sobre suporte de piso, porém semi-obstruídos por um armário.
Um deles não tinha a plaqueta de identificação (Ver Figura 13).
FIGURA 21 - Extintores no CENAPE semi-obstruídos e com identificação parcialmente
destacada

De todos os extintores do prédio, apenas dois possuem sinalização de identificação, e
muitos têm a etiqueta adesiva sobre o cilindro soltando ou já completamente arrancadas,
tornando impossível sua identificação para uma pessoa leiga, conforme visto na Figura 22.
FIGURA 22 – Extintor sem identificação e com o selo rasgado

Não existem sistemas de hidrantes, de iluminação de emergência e de alarme. O DE
dispensa o sistema de alarme em ginásios de esporte (item 6.4.4.b do DE). A norma NFPA n.°
72, adotada pelo IBC na sua seção 907, exige alarmes de incêndio com acionamento manual
em prédios de ocupação do Grupo A com mais de 300 ocupantes, onde se enquadram os
ginásios esportivos

5.1.16 Gráfica

Este á um edifício de pequenas dimensões, com 16 funcionários, mas de um uso
que envolve riscos em função do material depositado em grandes quantidades e das
máquinas impressoras.
As paredes laterais, o piso e a cobertura são incombustíveis. Na área administrativa,
há divisórias, forro e o piso do mezanino de madeira. O mezanino é dividido em duas
áreas: um local maior com cadeiras onde os funcionários fazem o culto matutino, e uma
outra parte onde funciona uma cozinha com fogão e o botijão de gás, onde são feitas as
refeições. No depósito são estocados os papéis para impressão, tintas, solventes e outro
produtos químicos, alguns inflamáveis. No departamento gráfico, além das máquinas,
ficam depositados os materiais impressos aguardando a retirada.
No mezanino não há nenhum extintor. Na área administrativa há um extintor de
PQS na sala de artes gráficas, onde ficam os computadores, e outro de CO2 na recepção.
Nessa área deveria haver pelo menos um de água pressurizada. No departamento gráfico
existe um extintor de PQS e um de água, e nos depósitos, um de PQS e dois de água, sendo
que um desses é de carreta com capacidade de 100 litros. Todos eles estavam com a data
de recarga há muito vencida, e vários sem a pressão mínima. O extintor de carreta estava
vazio.
As instalações elétricas do prédio encontravam-se em boas condições, com exceção
de dois quadros de distribuição de madeira com chaves de faca. Não há iluminação de
emergência, necessária por haver turno à noite em época de acúmulo de trabalho. Não
existem detectores de fumaça ou de calor nos depósitos, nem sistema de alarme que avise
uma central.
5.1.17 Almoxarifado
Este prédio, que abrigava anteriormente a marcenaria, é constituído de dois
pavimentos: o almoxarifado no térreo e duas residências unifamiliares no subsolo. Foi

reformado para funcionar como almoxarifado central do campus. Aí são estocados em
prateleiras de madeira e de aço os alimentos utilizados na cozinha do refeitório, papéis,
embalagens, plásticos, material de limpeza etc. Parte desse material está embalada em sacos
que são empilhados em estrados de madeira. Há um total de seis extintores, todos com prazo
de validade da carga vencido. A quantidade de material estocada exige a presença de mais
extintores de água pressurizada. Parte do depósito do almoxarifado tem piso de madeira que
constitui o teto da residência 1, não havendo, portanto, compartimentação no sentido vertical.
Ainda que o edifício tenha menos de 750 m², limite a partir do qual o DE exige
hidrantes, é necessária a existência desse sistema junto das duas portas de acesso em vista da
alta carga de incêndio. É também necessário a existência de sistema de detectores de fumaça
ou de calor, associado a alarmes que alertem os funcionários da administração do
almoxarifado, do prédio da administração que é contíguo, e uma central de brigadistas.

5.1.18 Resumo
Em seguida, é apresentada a Tabela 41, contendo um resumo dos resultados da
avaliação. Na primeira coluna encontram-se os diversos itens de segurança contra incêndio
que foram considerados. Na primeira linha, aparecem os prédios objeto de análise. O
significado dos códigos da legenda é o seguinte:
•

X

•

X – I equipamento ou instalação inexistente e necessário, constituindo, portanto,

equipamento ou instalação inexistente e não necessário;

em deficiência;
•

A

equipamento e instalação existente e adequado;

•

PA

equipamento ou instalação existente e parcialmente adequado;

•

I

equipamento ou instalação existente e inadequado;

•

E

lotação elevada;

•

M

lotação média

•

B

lotação baixa

•

Código em vermelho: equipamento ou instalação ou parte da edificação inexistente
ou existente e parcialmente adequado ou inadequado, que por essa condição gera
um alto risco aos ocupantes e à propriedade.

TABELA 41 - Resumo da avaliação técnica nos prédios selecionados do IAE-c1

5.2 Avaliação dos usuários e avaliação dos edifícios do campus pelos
usuários
Neste item são apresentados, por meio de gráficos e das planilhas que os geraram,
os resultados do trabalho de processamento dos dados obtidos nos questionários aplicados
nas amostras da população do campus.
Como mencionado anteriormente, esses dados foram lançados em uma tabela do
banco de dados Access, em que cada questionário corresponde a uma linha ou registro,
com as colunas referindo-se às questões propostas (ver Anexos H, I e J). Fazendo uso deste
aplicativo foi feita a contagem das quantidades de respostas para cada alternativa, sendo
em seguida preenchidas manualmente as matrizes de tabulação visualizadas adiante, que
resumem e classificam os dados de maneira a atender aos objetivos da pesquisa. Foi
construída uma planilha para cada questão.
O extrato alunos apresenta-se discriminado em usuários dos dormitórios masculino
e feminino, alunos do 2.° e do 3.° Grau, sendo que destes dois últimos grupos foram
excluídos os alunos internos. Da mesma forma, o extrato funcionários aparece dividido em
funcionários do setor administrativo e funcionários de outros setores. Os professores foram
englobados em um único grupo, por ser um grupo homogêneo.
5.2.1 Resultados dos Quadros I e II dos questionários: todos os extratos
Estes quadros (ver Figuras 2 e 3) solicitaram do respondente alguns dados pessoais
e informações referentes ao envolvimento anterior com incêndio (deles próprios ou de
pessoas de seu relacionamento).
Com relação ao sexo, nota-se um número aproximadamente 45% maior do sexo
feminino nos extratos alunos e professores, enquanto que entre os funcionários o sexo
masculino é três vezes maior. No total, houve predominância do sexo feminino.
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36,1

38

52,8

8

11,1

72

100

FUNCION.

63

60,0

24

22,9

18

17,1

105

100

TOTAL

356

39,7

427

47,7

113

12,6

896

100

ABS

freqüência absoluta

NR.................não respondeu

GRÁFICO 1 –Sexo dos componentes dos extratos da população selecionada
Em relação ao período em que predominantemente se estuda ou trabalha,
praticamente dois terços das pessoas consultadas freqüentam o compus de manhã ou de
tarde, sendo o restante do período noturno.

TABELA 42 – Período predominante de freqüência dos componentes dos extratos da
população selecionada
PERÍODO
EXTRATO
ALUNOS

DIURNO

NOTURNO

NÃO RESP.

TOTAL

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ABS

%

412

57,3

307

42,7

0

0,0

719

100

PROF.

52

72,2

19

26,4

1

1,4

72

100

FUNC.

94

89,5

11

10,5

0

0,0

105

100

TOTAL

558

62,3

337

37,6

1

0,1

896

100

ABS

freqüência absoluta

No que diz respeito ao envolvimento com incêndio, das pessoas abordadas pela
pesquisa, aproximadamente um quinto dos alunos e professores

tiveram algum

envolvimento, enquanto que entre os funcionários este número sobe para quase 30%.
ENVOLVIMENTO COM INCÊNDIO
80.0
70.0
60.0
50.0

% 40.0

SIM

30.0

NÃO

20.0

NÃO RESP.

10.0
0.0
ALUNOS

PROF.

FUNC.

TOTAL

EXTRATO

ENVOLVIMENTO COM INCÊNDIO
EXTRATO

SIM

NÃO

NÃO RESP.

TOTAL

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ALUNOS

154

21,4

556

77,3

9

1,3

719

100

PROF.

14

19,4

57

79,2

1

1,4

72

100

FUNC.

30

28,6

73

69,5

2

1,9

105

100

TOTAL

198

22,1

686

76,6

12

1,3

896

100

GRÁFICO 2 – Envolvimento com incêndio dos componentes dos extratos da população
selecionada
O quesito idade, tabulado em seguida, demonstra que o extrato alunos tem mais de
50% de seus componentes posicionados na faixa etária de até 20 anos. Nas duas primeiras
faixas, encontram-se 88% do total de alunos. Já os professores e os funcionários estão
localizados em sua maioria entre os 21 e 40 anos. Portanto, a grande maioria da população
tomada para estudo é constituída de pessoas jovens, com menos de 30 anos, estando quase

metade localizada na faixa de menos de 20 anos, quadro que deve se refletir na população
como um todo, o que é de se esperar de um local onde são oferecidos os três níveis de
educação.
IDADE
60.0
50.0
40.0

ALUN.

N 30.0

PROF.

20.0

FUNC.
TOTAL

10.0
0.0
1

2

3

4

5

6

FAIXA ETÁRIA

FAIXA ETÁRIA
1

2

3

4

5

6

14-20

21-30

31-40

41-50

> 50

NÃO RESP.

IDADE
14 – 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

> 50

NR

TOTAL

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ALUNOS

385

54,7

236

33,5

70

9,9

11

1,6

1

0,1 1

0,1 704

100

PROFESS.

2

2,7

18

24,0

29

38,7

14

18,7

6

8,0 6

8,0 75

100

FUNCION.

7

6,7

28

26,7

34

32,4

16

15,2

10

9,5 10

9,5 105

100

TOTAL

394

44,6

282

31,9

133

15,0

41

4,6

17

1,9 17

1,9 884

100

NR

não respondeu

EXTRATO

ABS

freqüência absoluta

ABS

%

ABS

%

GRÁFICO 3 –Idade dos componentes dos extratos da população selecionada

5.2.2 Resultados das questões do Quadro III dos questionários: todos os
extratos
O Quadro III é exposto na Figura 4 e nos Anexos B, C e D. Algumas questões
desse quadro solicitaram que o respondente fizesse uma avaliação de seu conhecimento do
correto emprego de equipamentos de proteção contra incêndio, a posição desses
equipamentos no edifício que mais utiliza para trabalho ou para estudo, assim como seu

conhecimento das rotas de fuga desse edifício e a avaliação que faz delas; além disso, a
provável atitude que teria em face da notícia de que um incêndio estaria se desenvolvendo.
Também foi requisitado ao respondente apontar situações de risco que conseguisse
identificar.
As matrizes de tabulação levaram em conta os resultados dos alunos, separados por
subextratos e total, do total de professores e dos funcionários divididos em duas categorias.
Os gráficos apresentam apenas os totais de cada extrato.
5.2.2.1 Auto-avaliação do conhecimento do uso de cada tipo de extintor
A primeira questão deste quadro solicitou que fosse avaliado o seu conhecimento a
respeito da forma de utilização de cada tipo de extintor em situações de emergência.
Existem no campus os três tipos mais comuns de extintores: água pressurizada, gás
carbônico e pó químico.
A análise do gráfico demonstra que o desconhecimento da utilização desses
equipamentos por parte dos alunos e dos professores é grande. Entre os professores, 55%, e
entre os alunos, 44% deram a si mesmos a nota mais baixa. Já entre os funcionários, as
notas 5 e 3 foram as mais anotadas. Percebe-se que a média dos alunos resultou baixa
devido aos alunos do 2.° Grau, composto de pessoas mais jovens e menos experientes
(51% apontaram a nota 1).
Tal fato é agravado ou pode ser explicado pelo fato de a maioria dos extintores do
campus não dispor de sinalização adequada mostrando o tipo de equipamento, muitas
vezes não dispondo nem de indicação no corpo do extintor. Quando existente, é de
pequenas dimensões ou está danificada.

AUTO-AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TIPO DE EXTINTOR A SER
USADO EM CADA CLASSE DE FOGO
%
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50
40

ALUNOS

30

PROFESSORES

20

FUNCIONÁRIOS

10
0
1

2
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5

NOTAS

QUESTÃO 1A: AUTO-AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TIPO DE EXTINTOR
A SER USADO EM CADA CLASSE DE FOGO
FREQÜÊNCIA
FREQÜÊNCIA ABSOLUTA
(%)
EXTRATO
1

2

3

4

D. MASC.

29

18

16

D. FEMIN.

28

25

2o. GRAU

144

42

5

T

1

16 18 4

101

19

9

97

46

22 27 11 292

9

0

7

2

RELATIVA

CÁLC. ESTAT.

3

4

5

T

X

MD DP

30 19

16

16

19

100

2.75 1

31 28

21

10

10

100

2.40 1

1.30

51 15

16

8

10

100

2.10 1

1.36

1.50

3o. GRAU

101

33

45

18 21 11 229

46 15

21

8

10

100

2.20 1

1.36

ALUNOS

302

118

126

65 75 33 719

44 17

18

9

11

100

2.26 1

1.39

PROFESSORES

36

8

8

9

5

6

72

55 12

12

14

8

100

2.08 1

1.38

FUNCION. ADMIN.

18

5

12

7

5

7

54

38 11

26

15

11

100

2.49 1

1.41

7

5

12

9

13 5

51

15 11

26

20

28

100

3.35 5-3 1.40

OUTROS FUNCION.
FUNCIONÁRIOS
1 – nota mais baixa
5 – nota mais alta

25
10
24
0 – não respondeu
T – total

16 18 12 105 27 11 26 17 19 100 2.91 3
MD – moda
DP – desvio padrão
X – media aritmética

1.46

GRÁFICO 4 – Auto-avaliação do conhecimento do uso de cada tipo de extintor

5.2.2.2 Auto-avaliação da capacidade de uso de extintores
Nesta questão as médias foram um pouco melhores do que na questão anterior. Os
alunos internos masculinos tiveram média 3,3 e a nota 4 como a mais indicada. Entre as
alunas internas, a média foi um pouco inferior. Outra vez, o extrato professores teve
desempenho inadequado, com quase metade declarando-se pouco capazes de operar esses
equipamentos, que são praticamente os únicos de proteção ativa existentes nos prédios
analisados capazes de combater um princípio de incêndio.

AUTO AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE USO DE EXTINTORES
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QUESTÃO 2A:

AUTO-AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DO USO DE EXTINTORES

EXTRATO

T

FREQÜÊNCIA
(%)
1
2
3
4

20 7

101

16 12

24

9

97

26 18

27

FREQÜÊNCIA ABSOLUTA

CÁLC. ESTAT.

1

2

3

4

5

D. MASC.

15

11

23

25

D. FEMIN.

24

16

25

17

2o. GRAU

87

50

64

42

42 7

292

31 18

22

15

15

100 2.66 1

1.42

3o. GRAU

71

43

54

28

23 10 229

32 20

25

13

11

100 2.49 1

1.34

ALUNOS

197

120

166

112

94 30 719

29 17

24

16

14

100 2.69 1

1.39

PROFESSORES

30

13

13

9

6

1

72

42 18

18

13

8

100 2.27 1

1.35

FUNCION. ADMIN.

18

7

8

15

6

0

54

33 13

15

28

11

100 2.70 1

1.46

OUTROS FUNCION.

9

5

16

12

6

3

51

19 10

33

25

13

100 3.02 3

1.28

27
12
24
0 – não respondeu
T – total

27

FUNCIONÁRIOS
1 – nota mais baixa
5 – nota mais alta

0

RELATIVA

6

5

T

X

MD

27

21

100 3.26 4-3

1.35

19

10

100 2.68 3-1

1.32

12 3 105 26 12 24 26 12 100 2.85 4-1
MD – moda
DP – desvio padrão
X – media aritmética

DP

1.38

GRÁFICO 5 – Auto-avaliação da capacidade do uso de extintores

5.2.2.3 Auto-avaliação do conhecimento da localização dos extintores no edifício
que mais utiliza
Na avaliação técnica, verificou-se que a quantidade de extintores e sua distribuição
nos pavimentos são parcialmente adequadas, existindo locais em que eles estão em número
e localização razoável, e outros onde se apresentam em quantidade insatisfatória. Apesar
disso os extratos alunos e professores tiveram um número de notas baixas (1 e 2) elevado,
com aproximadamente 50% em ambos os casos, revelando pouca consciência em relação
ao posicionamento dos extintores nos locais de trabalho e de estudo. O melhor desempenho
foi verificado no extrato funcionários, que apresentou distribuição bi-modal, com notas 5 e
3 como as mais indicadas, além de uma média pouco acima da nota média.

AUTO-AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA LOCALIZAÇÃO DOS
EXTINTORES NO EDIFÍCIO QUE MAIS UTILIZA
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QUESTÃO 3A:
AUTO-AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES NO EDIFÍCO
QUE MAIS UTILIZA
FREQÜÊNCIA ABSOLUTA

FREQÜÊNCIA RELATIVA (%) CÁLC. ESTAT.

1

2

3

4

1

D. MASC.

22

22

29

13 12 3 101

22

22

30

13

12

100

2.70

3

1.29

D. FEMIN.

16

13

31

23 12 2 97

17

14

33

24

13

100

3.02

3

1.25

2o. GRAU

95

51

63

42 41 0 292

33

17

22

14

14

100

2.60

1

1.42

3o. GRAU

82

55

46

21 23 2 229

36

24

20

9

10

100

2.33

1

1.32

ALUNOS

215

141

169

99 88 7 719

30

20

24

14

12

100

2.58

1

1.37

PROFESSORES

23

13

16

11 9

0 72

32

18

22

15

13

100

2.58

1

1.40

FUNCION. ADMIN.

11

9

12

7

14 1 54

21

17

23

13

26

100

3.08

5

1.49

OUTROS FUNCION.

9

10

14

6

11 1 51

18

20

28

12

22

100

3.00

3

1.40

5-3

1.44
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1 – nota mais baixa
5 – nota mais alta

20
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T – total
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T

X
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3.04
MD – moda
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X – media aritmética
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GRÁFICO 6 – Auto-avaliação do conhecimento da localização dos extintores no edifício
que mais utiliza

5.2.2.4 Auto-avaliação do conhecimento do hidrante e do seu propósito
No que diz respeito ao conhecimento do que é um hidrante e da sua utilidade,
verificou-se uma média baixa entre os alunos e um pouco melhor entre professores e
funcionários, com uma predominância de notas 5 nos grupos professores e funcionários
não administrativos. Quase metade deles anotou as notas 4 e 5. O pior resultado foi
observado no grupo das alunas internas, em que 60% se avaliou com notas 1 e 2.

AUTO-AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO QUE É UM HIDRANTE E DE
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QUESTÃO 4A:

AUTO-AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO HIDRANTE E DE SEU PROPÓSITO

EXTRATO

FREQÜÊNCIA ABSOLUTA

FREQÜÊNCIA RELATIVA (%)CÁLC. ESTAT.

1

2

3

4

5

0

T

1

D. MASC.

23

20

24

9

20

5

101

D. FEMIN.

38

18

11

14 12

4

97

2o. GRAU

92

43

50

41 62

4

3o. GRAU

72

39

41

32 40

5

ALUNOS

225

120

126

PROFESSORES

17

9

13

FUNCION. ADMIN.

11

3

OUTROS FUNCION.

15

4

FUNCIONÁRIOS
1 – nota mais baixa
5 – nota mais alta

3

4

5

T

X

24 21

25

9

21

100

2.82 3-1 1.44

41 19

12

15

13

100

2.40 1

1.47

292

32 15

17

14

22

100

2.78 1

1.55

229

32 17

18

14

18

100

2.68 1

1.49

96 134

18 719

32 17

18

14

19

100

2.71 1

1.51

11 22

0

72

24 13

18

15

31

100

3.17 5

1.57

14

12 12

2

54

21 6

27

23

23

100

3.21 3

1.43

5

12 15

0

51

29 8

10

24

29

100

3.16 5-1 1.64

24 27
2 105 25 7
18 23 26 100
MD – moda
DP – desvio padrão
X – media aritmética

3.18 5-1 1.53
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0 – não respondeu
T – total
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GRÁFICO 7 – Auto-avaliação do conhecimento do hidrante e de seu propósito

5.2.2.5 Auto-avaliação da capacidade de utilização de um hidrante
Esta questão, ainda que estendida a todos os extratos, visava mais professores e
funcionários, de onde são selecionados os membros que formam a brigada anti-incêndio,
os quais deveriam receber treinamento e instrução para operar um hidrante em caso de
emergência. O Gráfico 8 mostra que a maioria dos alunos e dos professores não se
sentiriam seguros para utilizar este equipamento. No extrato funcionários há um número de
pessoas que se julga capaz de operá-lo, especialmente os funcionários não administrativos.
Observa-se na coluna da moda da planilha que houve predominância de notas 1 em todos
os extratos, com exceção dos funcionários não administrativos.
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QUESTÃO 5A: AUTO-AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DA UTILIZAÇÃO DE UM HIDRANTE
FREQÜÊNCIA ABSOLUTA
EXTRATO

FREQÜÊNCIA RELATIVA (%)CÁLC. ESTAT.

1

2

3

4

5

0

T

1

2

T

X

MD DP

D. MASC.

35

18

21

15 6

6

101

37

19 22

16 6

100

2.36

1

D. FEMIN.

45

19

17

10 2

2

95

48

2o. GRAU

118

48

61

30 30 5

292

41

20 18

11 2

100

1.98

1

1.14

17 21

10 10 100

2.32

1

1.37

3o. GRAU

92

48

42

22 15 10 229

42

22 19

10 7

100

2.18

1

1.27

ALUNOS

290

133

141

PROFESSORES

32

17

8

77 53 23 717

42

19 20

11 8

100

2.24

1

1.30

10 5

0

72

44

24 11

14 7

100

2.15

1

1.32

FUNCION. ADMIN.

12

17

10

11 2

2

54

23

33 19

21 4

100

2.50

3

1.18

3

OUTROS FUNCION.

13

5

11

11 8

FUNCIONÁRIOS

25

22

21

22 10 5

1 – nota mais baixa
5 – nota mais alta

0 – não respondeu
T – total

3

4

5

1.30

51

27

10 23

23 17 100

2.92

1

1.46

105

25

22 21

22 10 100

2.70

1

1.33

MD – moda
X – media aritmética

DP – desvio padrão

GRÁFICO 8. – Auto-avaliação da capacidade da utilização de um hidrante

5.2.2.6 Auto-avaliação do conhecimento das rotas de fuga do edifício que mais
utiliza
Os resultados desta questão demonstram que professores e funcionários têm bom
conhecimento dos caminhos que conduzem ao exterior dos prédios (médias altas e
predominância de notas 5). O inverso ocorre no extrato dos alunos. Destacam-se os
resultados entre os alunos do 3.° Grau, onde 50% apontaram notas 1 e 2.
A avaliação técnica levou à conclusão de que o prédio do 3.° Grau tem a mais
desfavorável disposição de corredores, escadas e saídas entre os prédios do campus. Não é
difícil, mesmo para alguém acostumado com o prédio, se confundir em relação a que andar

está ou com os labirintos existentes. A escada em leque, principal meio de circulação no
edifício, contribui para essa avaliação negativa.

AUTO-AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DAS ROTAS DE FUGA DO EDIF. QUE
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QUESTÃO 6A:
UTILIZA
EXTRATO

AUTO-AVAL.IAÇÃO DO CONHECIMENTO DAS ROTAS. DE FUGA DO EDIFÍCIO QUE MAIS
FREQÜÊNCIA ABSOLUTA

FREQÜÊNCIA RELATIVA (%)CÁLC. ESTAT.

1

2

3

4

5

0

T

1

D. MASC.

23

17

20

9

29

3

101

D. FEMIN.

28

18

17

10 20

4

97

2o. GRAU

85

46

46

37 73

5

292

2

3

4

5

T

X

MD

DP

23 17

20

9

30

100

3.04 5

1.55

30 19

18

11

22

100

2.74 1

1.52

30 16

16

13

25

100

2.89 1

1.58

3o. GRAU

79

32

37

31 43

7

229

36 14

17

14

19

100

2.67 1

1.54

ALUNOS

215

113

120

87 165

19 719

31 16

17

12

24

100

2.82 1

1.56

PROFESSORES

14

13

5

10 28

2

72

20 19

7

14

40

100

3.36 5

1.62

FUNCION. ADMIN.

4

3

12

8

26

1

54

8

6

23

15

49

100

3.92 5

1.28

OUTROS FUNCION.

7

2

8

10 22

2

51

14 4

16

20

45

100

3.78 5

1.43

FUNCIONÁRIOS

11

5

20

18 48

3

105

11 5

20

18

47

100

3.85 5

1.35

1 – nota mais baixa
5 – nota mais alta

0 – não respondeu
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GRÁFICO 9 – Auto-avaliação do conhecimento das rotas de fuga do edifício que mais
utiliza

5.2.2.7 Avaliação das rotas de fuga do edifício que mais utiliza
A avaliação feita pelos usuários das rotas de fuga coincidiu com os aspectos
observados na avaliação técnica. Sessenta por cento dos professores e quase isso dos
alunos deram notas 1 e 2 neste quesito. Entre os alunos houve apenas 8% de notas 5 e
nenhuma entre os professores. Do total de alunos, apenas 19% apontaram notas 4 ou 5. A
avaliação das rotas de fuga do prédio do 3.° Grau, com média 2,3 e 40 % de notas 1 refletiu

a situação mencionada no item 5.2.2.6 anteriormente. Percebem-se as baixas notas dadas
pelos alunos para os quatro principais prédios utilizados por eles, denotando as condições
desfavoráveis desse item segundo verificado nos prédios.
No prédio do 2.° Grau, as saídas também são deficientes, especialmente o acesso
principal, em que a passagem do hall de entrada para o corredor da administração se faz
por uma porta de 0,70 m de largura e a saída da biblioteca se faz por um longo corredor de
mais de 40 m. Tal fato foi percebido pelos usuários.
A porcentagem mais elevada de notas altas (4 e 5) dos funcionários não
administrativos pode ser justificada pelo fato de que grande parte desses funcionários
trabalha em prédios menores (exemplo da Gráfica,) ou não trabalham fixamente em um
edifício, como é o caso do pessoal da Segurança e da Manutenção. Pode ser que parte
desses funcionários tenha avaliado o galpão onde está baseada a equipe da Manutenção,
uma edificação simples e com vária saídas.
Os funcionários administrativos, que utilizam em sua maioria o prédio da
Administração, deram notas mais baixas do que os do grupo anterior, evidenciando,
também aqui, a situação verificada na avaliação técnica. Estes resultados são apresentados
no Gráfico 10.
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QUESTÃO 7A:
EXTRATO

AVALIAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA DO EDIFÍCIO QUE MAIS UTILIZA
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GRÁFICO 10 – Avaliação das rotas de fuga do edifício que mais utiliza

5.2.2.8 Avaliação da segurança contra incêndio do edifício que mais utiliza
Esta é uma questão em que o respondente deveria sintetizar todos os aspectos
relativos à segurança contra incêndio levantados nas questões anteriores e dar uma nota à
segurança do edifício que mais utiliza para o trabalho ou para o estudo.
As notas dadas pelos alunos foram baixas, com quase 60% deles apontando notas 1
e 2, para todos os subgrupos, e média igualmente baixa (2,3) para o extrato alunos como
um todo. A avaliação feita pelos professores foi pouco melhor; a dos funcionários teve
média situada na nota média 3. Significativa foi a pequena porcentagem de notas 5 dadas
por todos os extratos, em todos os casos abaixo de 10%.
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QUESTÃO 8A: AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO EDIFÍCIO QUE MAIS UTILIZA
EXTRATO
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3
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4
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1.11
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5

100

2.31 1

1.16

4
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GRÁFICO 11 – Avaliação da segurança contra incêndio do edifício que mais utiliza

5.2.2.9 Primeira atitude a tomar em situação de incêndio
Esta questão teve caráter mais ilustrativo, pois a maioria das pessoas não pode
afirmar antecipadamente com toda a certeza que atitude tomaria em uma situação de
emergência antes que se veja diante dessa situação. Isso é válido especialmente se tal
pessoa nunca passou pela experiência, o que é o caso da grande maioria dos usuários,
conforme foi visto no item 5.2.1, Gráfico 2.
Na Tabela 43, as linhas de 1 a 6 representam as seguintes alternativas sugeridas,
que aparecem nas colunas do Gráfico 12.
TABELA 43 – Alternativas para a questão “primeira atitude que tomaria ao saber da
ocorrência de um incêndio”
n.° coluna do
alternativa
Gráfico 12
1
sairia correndo para fora do edifício
2

Tentaria reunir meus pertences para fugir em seguida

3

Procuraria avisar outros

4

Faria algo para tentar apagar o fogo

5

Ligaria para os bombeiros

6

Outro

0

Não respondido

A seguir, é apresentado o Gráfico 12:
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QUESTÃO AT: PRIMEIRA ATITUDE QUE TOMARIA AO SABER DA OCORRÊNCIA DE UM INCÊNDIO
FREQÜÊNCIA ABSOLUTA
EXTRATO

5
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GRÁFICO 12 – Primeira atitude que tomaria ao saber da ocorrência de um incêndio
Observa-se que a atitude predominante entre os alunos seria a fuga imediata do
prédio, seguida pela atitude de avisar outros ocupantes. Os professores ficaram divididos
entre essas duas atitudes e a quinta. Entre os funcionários, além de avisar outros e ligar
para os bombeiros, 27% disseram que tentariam apagar o fogo. A opção n.° 2 foi pouco
mencionada em todos os extratos.
5.2.2.10 Situação de risco de incêndio verificada no edifício que mais utiliza
Neste item, as pessoas eram solicitadas a espontaneamente, dar sua opinião a
respeito de qual situação existente no prédio que mais utiliza para o trabalho ou o estudo
que maior risco de incêndio oferece. As respostas foram classificadas em seis categorias,
conforme exposto na Tabela 44.

TABELA 44 – Classes das respostas obtidas na questão “situação de risco verificada no
edifício que mais utiliza”
n.° coluna do
alternativa
Gráfico 13
1
Problemas com a instalação elétrica
2

Carga de incêndio elevada com proximidade de fonte de calor

3

Dificuldade de abandonar o prédio

4

Ausência de equipamento de combate a incêndio

5

Ausência de sinalização ou de iluminação de emergência

6

Outro

0

Não respondido

Pode-se ver na coluna 0 das freqüências absolutas que o número de questionários
com esta resposta em branco foi alto. De uma maneira geral, em todos os extratos, metade
ou pouco mais das pessoas optou por não responder. As colunas de freqüências relativas
consideram apenas o total dos que responderam.
A maioria das respostas em todos os grupos encaixa-se na segunda categoria (por
volta de 55%). Houve observações referentes ao uso abundante de madeira no prédio (caso
do prédio do 2.° Grau), largo emprego de carpete (o que ocorre no prédio do 3.° Grau),
cortinas e colchões (caso dos dormitórios). A segunda categoria mais indicada (em torno
de 15%) se referia à dificuldade de abandonar o prédio, especialmente entre os alunos.
Entre as alunas, 32% deram respostas dentro desta categoria. Problemas com instalação
elétrica (por volta de 10%) e ausência de equipamento de proteção contra incêndio (por
volta de 6%) foram pouco lembrados. Curiosamente, não houve nenhuma resposta que
pudesse ser agrupada na categoria que menciona deficiências na iluminação e na
sinalização de emergência.
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GRÁFICO 13 – Situação de risco de incêndio verificada no edifício que mais utiliza

5.2.3 Resultados das questões do Quadro III-A dos questionários: alunos
internos
As questões deste quadro foram direcionadas para os alunos internos, pedindo que
eles avaliassem, nos edifícios dos dormitórios, os mesmos quesitos avaliados nos edifícios
acadêmicos, conforme visto no item 5.2.2.
5.2.3.1 Auto-avaliação do conhecimento da localização dos extintores do edifício
dormitório

AUTO-AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA LOCALIZAÇÃO DOS
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QUESTÃO 1B:
DORMITÓRIO

AUTO-AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES NO EDIFÍCIO
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GRÁFICO 14 – Auto-avaliação do conhecimento da localização dos extintores no edifício
dormitório

A primeira questão objetivou determinar a que ponto os alunos internos sabem onde
estão os extintores no edifício dormitório. A nota 1 foi a que mais indicações recebeu dos
alunos masculinos. Isto se deve, provavelmente ao fato de praticamente não existirem
extintores no dormitório masculino. O único existente está no subsolo 2, um pavimento
isolado dos demais e que abriga menos alunos. Entre as alunas, 29% dizem saber bem onde
estão posicionados, tornando a nota 5 a que mais recebeu indicações.
5.2.3.2 Auto-avaliação do conhecimento das rotas de fuga do edifício dormitório
Esta pergunta solicitou que o aluno se avaliasse com respeito ao conhecimento das
rotas de fuga dos edifícios dormitórios. A análise das plantas dos dois edifícios mostra que
são de concepção arquitetônica simples, com corredores centrais e quartos nas duas
laterais, uma escada e uma saída principal. Portanto, esperava-se uma freqüência bem

maior de notas mais altas do que apresenta a matriz do Gráfico 15. Afinal, os alunos
circulam freqüentemente por todo o prédio, utilizando banheiros, lavanderia, visitando
outros quartos, indo ao auditório do prédio, portanto devem conhecer os caminhos de saída
bem mais do que relatado nos questionários. É provável que parte dos alunos avaliou aqui,
senão o seu conhecimento das rotas de fuga, as próprias rotas de fuga, tornando o resultado
desta questão em grande parte coincidente com o resultado da questão seguinte.
Nota-se um predomínio de notas 1 entre os alunos do sexo masculino e um empate
entre notas 1 e 5 para as alunas. A média de todos os alunos (2,8) ficou abaixo da nota
média. Isso pode sugerir um problema de interpretação não percebido na elaboração do
questionário, mesmo depois da fase do pré-teste, em que os resultado das quatro dezenas
de questionários para alunos internos exibiram notas mais altas para esta questão.
AUTO-AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA LOCALIZAÇÃO DAS ROTAS DE
FUGA DO EDIFÍCIO DORMITÓRIO
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QUESTÃO 2B: AUTO-AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA LOCALIZAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA DO
EDIFÍCIO DORMITÓRIO
EXTRATO
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1

2

3

4

5

T

X

MD

DP

D. MASC.

35 20 12 11 20 3 101

36

20

12

11

20

100

2.60

1

1.56

D. FEMIN.

24 13 16 14 25 5 97

26

14

17

15

27

100

3.03

5-1
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GRÁFICO 15 – Auto-avaliação do conhecimento das rotas de fuga do edifício dormitório
5.2.3.3 Auto-avaliação das rotas de fuga do edifício dormitório

Como mencionado no item anterior, provavelmente muitos alunos viram nesta
questão uma repetição da questão precedente. De qualquer forma, o resultado apresenta
uma avaliação negativa deste item. A nota mais freqüente foi 1 para as saídas dos dois
prédios.
Os pontos negativos das rotas de fuga dos dois edifícios são a existência de apenas
uma escada larga e de uma saída aberta durante a noite. Quando se observa a matriz do
Gráfico 13 referente à questão do item 5.2.2.10, em que os alunos espontaneamente
escreveram qual o fator que gera maior risco de incêndio, segundo sua observação, dos
16% que apontaram o item 3 (dificuldade de abandonar o prédio), a maioria mencionou
como especialmente problemático a existência de grades em todas as janelas. Isto pode dar
a entender que as rotas de saída normais (corredores, escadas e portas) são deficientes o
suficiente para tornar a fuga pelas janelas em caso de emergência uma alternativa viável,
mesmo considerando que a maioria dos quartos está em piso com cota elevada em relação
ao solo (especialmente no dormitório masculino).
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QUESTÃO 3B: AVALIAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA DO EDIF. DORMITÓRIO EXTINT. NO EDIF. DORMITÓRIO
EXTRATO
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GRÁFICO 16 – Avaliação das rotas de fuga do edifício dormitório
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5.2.3.4 Avaliação da segurança contra incêndio no edifício dormitório
Esta questão pediu que os alunos avaliassem o edifício dormitório com relação à
segurança contra incêndio de uma maneira geral. Verifica-se que a avaliação foi negativa:
71% dos alunos do dormitório masculino e 57% das alunas indicaram as notas 1 e 2. A
média dos resultados dos alunos do dormitório masculino foi uma das mais baixas entre
todas as questões (1,82). As notas 4 e 5, receberam apenas 9% das indicações considerando
todo o extrato dos alunos internos.
AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO EDIF. DORMITÓRIO
60
50
40
% 30

D. MASC.

20

D. FEMIN.

10

TOTAL ALUNOS INT

0
1

2

3

4

5

NOTAS

QUESTÃO 4B:

AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO EDIFÍCÍO DORMITÓRIO
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3

4

T

X

MD DP

D. MASC.

53 17 23 3

2

3

101

54

17

23

3

2

100

1.82

1

1.03

D. FEMIN.

25 27 26 7

6

6

97

27

30

29

8

7

100

2.36

2-3

1.16

78 44 49 10 8

9

198

41

23

26

5

4

100

2.08

1

1.12

TOTAL ALUNOS INT
1 – nota mais baixa
5 – nota mais alta

1

2

0 – não respondeu
T – total

3

4

5

FREQÜÊNCIA RELATIVA (%)CÁLC. ESTAT.

MD – moda
X – media aritmética

5

DP – desvio padrão

GRÁFICO 17 – Avaliação da segurança contra incêndio no edifício dormitório

5.2.3.5 Avaliação da segurança contra incêndio no quarto que utiliza
A avaliação que os alunos fizeram da segurança contra incêndio do quarto que
utilizam mostrou-se muito semelhante à avaliação que fizeram do prédio dormitório (item
5.2.3.4). Quase 80% de todos os alunos internos dos dois sexos apontaram notas 1 e 2,
enquanto 9% registraram notas 4 e 5. Tal resultado provavelmente deve-se à existência dos
colchões de espuma (quatro na maioria dos quartos), dos armários contendo roupas

pessoais e de cama, e dos armários de madeira localizados no centro com material de
estudo, conjugados com o uso de velas à noite, além das tomadas presentes nos armários,
onde são ligados diversos aparelhos ao mesmo tempo (ver item 5.2.3.6).
AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO QUARTO QUE UTILIZA
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QUESTÃO 5B: AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO QUARTO QUE UTILIZA

1

2

5 0

T

FREQÜÊNCIA
RELATIVA
CÁLC. ESTAT.
(%)
1
2
3
4 5 T
X
MD DP

D. MASC.

60

15 11 7

2

6

101

63

16

12

7

2

100

1.69 1

D. FEMIN.

52

17 12 4

4

8

97

58

19

13

4

4

100

1.78 1

1.13

TOTAL ALUNOS INT

112
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61

17

13

6

3

100

1.73 1
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3
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T – total

4

14 198
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GRÁFICO 18 – Avaliação da segurança contra incêndio no quarto que mais utiliza

5.2.3.6 Opinião a respeito do maior risco de incêndio no quarto que utiliza
(induzida)
Os alunos foram solicitados a escolher entre seis itens a alternativa que julgassem
de maior risco de incêndio no quarto. As alternativas estão expostas na Tabela 45. A
grande maioria apontou a opção 1 (uso de velas), seguida das opções 5 (muitos aparelhos
ligados em uma tomada) e 4 (uso de ferro de passar). A opção que menciona o ato de
fumar ficou com o menor índice de indicação, certamente pelo fato de ser isto proibido no
interior do campus.
TABELA 45 – Código do cabeçalho das colunas da matriz do Gráfico 19
n.° coluna
1

Alternativa
Uso de velas

2
3
4
5
6
0

Uso de aquecedor de ar elétrico
Fumar na cama
Uso de ferro de passar roupa
Vários aparelhos ligados em uma tomada
Outro
Não respondido

OPINIÃO SOBRE O MAIOR RISCO DE INCÊNDIO NO QUARTO QUE
UTILIZA
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QUESTÃO R I: OPINIÃO SOBRE O MAIOR RISCO DE INCÊNDIO NO QUARTO QUE UTILIZA (INDUZIDA)
FREQÜÊNCIA ABSOLUTA
EXTRATO
D. MASC.

FREQÜÊNCIA RELATIVA (%)

1

2

3

4

5

6

0

T

1

2

3 4

5

6

T

MD

28

10

6

17

21

10

9

101

30

11

7

18

23

11

100

1

D. FEMIN.

49

5

4

11

14

5

9

97

56

6

5

13

16

6

100

1

TOTAL ALUNOS

77

15

10

28

35

15

18

198

43

8

6

16

19

8

100

1

MD – moda

DP – desvio padrão

T – total

X – media aritmética

GRÁFICO 19 – Opinião sobre o maior risco de incêndio no quarto que utiliza (induzida)

5.2.3.7 Situação de maior risco de incêndio no dormitório apontada
espontaneamente
Esta questão é idêntica à questão do item 5.2.2.10, porém voltada para os edifícios
dormitório. É interessante notar que a disposição dos dois gráficos é muito parecida,
indicando que os diversos prédios têm problemas semelhantes, que são percebidos pelas
pessoas de maneira também semelhante.
O código dos números que encabeçam as colunas da matriz de tabulação (1 a 5 e 0)
são dados na Tabela 46.

TABELA 46 – Código do cabeçalho das colunas da matriz do Gráfico 20
n.° coluna
1
2
3
4
5
6
0

Alternativa
Problemas com a instalação elétrica
Carga de incêndio elevada com proximidade de fonte de calor
Dificuldade de abandonar o prédio
Ausência de equipamento de combate a incêndio
Ausência de sinalização ou de iluminação de emergência
Outro
Não respondido

A classe de observações mais apontada foi a de número 2 (41% do total de
internos), devido à presença de grande quantidade de materiais combustíveis (colchões,
tecidos e plásticos) conjugada com o fato de velas serem usadas à noite por parte dos
alunos, em vista da necessidade de estudar e do fato de a energia das lâmpadas ser
desligada após as 22 horas. Além disto, é costume dos alunos passar roupas no quarto,
sobre a cama ou sobre a escrivaninha.
Outra situação bastante lembrada pelos alunos foi a número 1, motivada pela
situação existente nos quartos, de poucas tomadas com muitos aparelhos ligados ao mesmo
tempo, fios soltos pelo piso, conexões mal isoladas etc.
De forma semelhante à questão do item 5.2.2.10, referente à situação de risco de
incêndio verificada no edifício que mais utiliza, nenhuma pessoa lembrou-se de mencionar
como situação de risco a ausência ou deficiência de iluminação e de sinalização de
emergência, o que pode demonstrar que não existe uma consciência formada pelos
usuários a respeito da importância desses itens de segurança. Pelo menos quanto à
iluminação de emergência, esse resultado pode ser atribuído ao fato de a maioria das
pessoas que respondeu ter atividades apenas no período diurno.
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(ESPONTÂNEA)
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SITUAÇÃO APONTADA DE MAIOR RISCO DE INCÊNDIO NO EDIFÍCIO DORMITÓRIO
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0

2

105

198

28

41

16

13

0

2

100

2

MD – moda

DP – desvio padrão

T – total

X – media aritmética

GRÁFICO 20 – Situação apontada de maior risco de incêndio no edifício dormitório
(espontânea)

5.2.4 Resultados das questões do Quadro IV dos questionários: professores e
funcionários
Nas tabelas dos dois itens seguintes, é utilizada a seguinte convenção:
•
•
•
•
•

S
N
NR T ou P Ambos

sim
não
não respondeu
teórico ou prático
teórico e prático

5.2.4.1 Resultados das questões do Quadro IV referentes ao extrato professores
Este quadro pode explicar, em parte, o motivo de os componentes do extrato
professores terem tido o pior desempenho na maioria das questões do Quadro III. Um
número muito pequeno declarou fazer parte da brigada anti-incêndio (4%), sendo que
apenas um professor se lembrou do ano da última instrução. Quatorze por cento declararam

já ter participado de algum tipo de treinamento, sendo 3% no IAE-c1 e 11% em outro
local.
Nas questões a respeito da existência de plano de evacuação, e se este envolve os
alunos, houve 4% de resposta sim e 26% e 15% respectivamente de resposta não. Se o
grande número de questões não respondidas for interpretado como “não sabe”, tem-se um
total de 96% de professores que não têm nenhum conhecimento desses assuntos.
Pode-se considerar esta situação como grave, em virtude da influência que o
professor possui sobre uma classe de alunos (principalmente os mais jovens), que deve se
fazer sentir no momento de efetuar a evacuação com calma e segurança frente a de uma
situação de emergência.
TABELA 47 – Resultados das questões do Quadro IV dos questionários referente ao
extrato professores
EXTRATO PROFESSORES
FREQÜÊNCIA ABSOLUTA
CÓD.

FREQÜÊNCIA RELATIVA

QUESTÃO
S

N

NR. Total

S

N

NR. Total

BR

É BRIGADISTA?

3

68

1

72

4

94

1

100

AN

SABE O ANO DA ÚLTIMA INSTRUÇÃO?

1

67

4

72

1

93

6

100

EV

EXISTE PLANO DE EVACUAÇÃO?

3

19

50

72

4

26

69

100

EA

ENVOLVE OS ALUNOS?

3

11

58

72

4

15

81

100

TR

JÁ PARTICIPOU DE TREINAM.?

10

56

6

72

14

78

8

100

FREQÜÊNCIA ABSOLUTA

FREQÜÊNCIA RELATIVA

T ou P AMBOS N R TOTAL T ou P AMBOS NR TOTAL
CT

LO

CONTEÚDO DO TREINAMENTO

LOCAL DO TREINAMENTO

3

7

62

IAE

OUTRO
NR
LOCAL

TOTAL IAE

OUTRO
NR
LOCAL

TOTAL

2

8

72

11

100

62

72

4

3

10

86

86

100

5.2.4.2 Resultados das questões do Quadro IV referentes ao extrato funcionários
Quanto aos funcionários, a Tabela 48 mostra que um número maior do que de
professores declarou ser brigadista (6%) e já ter participado de alguma forma de

treinamento (19%), sendo 7% no IAE-c1 e 12% em outro local. Apenas dois funcionários
declararam saber o ano da última instrução para brigadistas. Quanto a esse dado, não foi
possível determinar quando efetivamente ocorreu o último treinamento51.
TABELA 48 - Resultados das questões do Quadro IV dos questionários referentes ao
extrato funcionários
EXTRATO FUNCIONÁRIOS

CÓD.

FREQÜÊNCIA ABSOLUTA

FREQÜÊNCIA RELATIVA

S

N

NR T

S

N

NS T

QUESTÃO

BR

É BRIGADISTA?

6

94

5

105

6

90

5

AN

SABE O ANO DA ÚLTIMA INSTR.?

2

5

98

105

2

5

93 100

EV

EXISTE PLANO DE EVACUAÇÃO?

10

24

71

105

10

23

68 100

TR

JÁ PARTICIPOU DE TREINAM.?

20

77

8

105

19

73

8

FREQ. ABSOLUTA

CT

LO

CONTEÚDO DO TREINAMENTO

LOCAL DO TREINAMENTO

100

100

FREQ. RELATIVA (%)

T ou P AMBOS

N R TOTAL T ou P AMBOS

NR TOTAL

13

7

85

81 100

IAE

OUTRO NR TOTAL IAE

OUTRO NR TOTAL

7

13

12

85

105

105

12

7

7

81 100

Se for levado em conta o que especifica a NBR 14.276 (“Programa de brigadas de
incêndio”) quanto a edifícios educacionais, moradias de estudantes e locais de reunião de
público, que toda a população fixa deve fazer parte da brigada de incêndio (ver Tabela 16,
p. 41), tem-se que o IAE-c1 apresenta um quadro deficiente. Por exemplo, o prédio do 2.°
Grau, que dispõe de 16 funcionários fixos, conta com apenas uma pessoa fazendo parte da
brigada; o prédio do dormitório feminino, com três funcionárias, tem apenas a preceptora
chefe fazendo parte da brigada. As outras duas funcionárias deveriam também fazer parte,
tendo o número mínimo de 5 completado com moradoras. Este quadro repete-se no
dormitório masculino e nos prédios do 1.° e 3.° Graus.

51

As pessoas que responderam à entrevista não tinham certeza da data, sabendo apenas que ocorreu há

Segundo informado por algumas pessoas entrevistadas, no mês de novembro de
2001 foi efetuado o treinamento para a formação de uma nova brigada, fato que não
ocorria havia muitos anos. Este grupo foi formado de forma a haver pelo menos um
funcionário por prédio de tamanho considerável. A norma determina que para cada prédio
seja formada uma equipe com no mínimo 5 pessoas, com um líder, que se reporte a um
coordenador geral.
Quanto ao prazo de renovação do treinamento, deve ser anual pela exigência da
norma brasileira. O UFC exige para locais de reunião e dormitórios coletivos treinamento a
cada quatro meses para os funcionários desses locais, e especifica que nas escolas os
alunos devem tomar parte nos treinamentos de abandono.
5.2.5 Resultados das entrevistas
As entrevistas foram feitas pelo autor deste trabalho, preenchendo-se o formulário cujo
modelo pode ser visto no Anexo A. O objetivo foi obter, para cada prédio de maior porte, a
entrevista de uma pessoa com função de responsabilidade pelo prédio, de modo a verificar o
nível de conhecimento dessa pessoa com relação a diversos itens de segurança contra incêndio
e o seu preparo para atender a uma emergência.
Assim, foram entrevistados um total de 6 pessoas dos seguintes locais: o prédio do
refeitório/biblioteca, o prédio do 3.° Grau, o dormitório masculino, o dormitório feminino, o
prédio do 2.° Grau e o prédio da administração. Seria desejável que essas pessoas fizessem
parte da brigada anti incêndio, porém esse não era o caso dos representantes dos três primeiros.
O que se notou nas entrevistas é que as pessoas estão razoavelmente cientes das
condições do prédio pelo qual é responsável, das deficiências mais evidentes e da necessidade
de urgentes intervenções por parte da administração do campus no sentido de fazer as
correções devidas. Por outro lado, foi possível detectar uma certa conformação da maioria dos

muitos anos.

entrevistados com a situação existente, devida em parte, talvez, pela falta de treinamento e
conscientização freqüentes.

5.3 Conclusões sobre a avaliação
Nesta seção, são descritas as conclusões a respeito da avaliação técnica feita nos
prédios do campus por este pesquisador, onde se apontam os maiores riscos de incêndio
observados; a avaliação dos usuários; e a avaliação dos prédios pelos usuários. Duas tabelas
resumem os resultados obtidos dos questionários.
5.3.1 Avaliação técnica dos prédios
De uma maneira geral, os prédios do campus do IAE-c1 são de baixa altura e de área
pequena ou média, segundo a classificação adotada pelo DE. Já a população pode ser
considerada, em sua maioria, média ou elevada. Conclui-se que os seguintes riscos são
relevantes:
•

risco de surgimento de incêndio: é relativamente nos alto nos prédios do prédio
do Refeitório (cozinha e lavanderia) e do Salão de Atos, devido à elevada carga
de incêndio associada com a proximidade de fontes de calor e deficiências nos
sistemas de proteção;

•

risco de desenvolvimento do fogo no ambiente de origem e de alastramento
para outros ambientes: é alto nos prédios do 2.° Grau, da Administração, do
Salão de Atos e do Conservatório, devido ao grande emprego de madeira e
outros materiais combustíveis e à falta de compartimentação, somado à
deficiência nos sistemas de proteção;

•

risco aos usuários dos prédios da igreja, do Salão de Atos, do 3.° Grau e da
Administração, que apresentam elevada ocupação, deficiências nas rotas de
fuga e nos sistemas de prevenção e combate a incêndios;

A avaliação física revelou um quadro preocupante: todos os prédios apresentaram
algum tipo de deficiência, algumas graves. A ausência da rede de hidrantes e do sistema de
alarme e detecção, que induz ao risco nos prédios maiores e de ocupação mais elevada, é total.
A deficiência no número, tipo, distribuição e carga dos extintores também é grave,
especialmente nos prédios com grande quantidade de material combustível, especialmente por
serem esses equipamentos os de primeiro emprego em um princípio de incêndio.
5.3.2 Avaliação dos usuários e dos prédios pelos usuários
Quanto à avaliação dos usuários, verificou-se que: a) a maioria dos usuários é do sexo
feminino; b) o período de utilização predominante de manhã e à tarde; c) um quinto dos
usuários já tiveram experiência anterior com incêndio e d) dois terços deles têm idade inferior
a 30 anos.
Praticamente todas as questões respondidas nos questionários referentes à segurança
contra incêndio apresentaram um quadro crítico de desinformação e despreparo. A maioria dos
usuários de todos os extratos demonstrou pouco conhecimento dos diversos tipos de extintores
e sua localização. Professores e funcionários apontaram baixa capacidade de utilização de
extintores, justamente o grupo que se esperaria que tomasse a iniciativa no uso desse
equipamento face a uma emergência.
Quanto aos hidrantes, as notas baixas relativas ao conhecimento de sua localização são
justificadas pelo fato de não existirem em nenhum lugar do campus. Já as notas mais altas
dadas por alunos para o item capacidade de uso do hidrante não podem ser levadas em
consideração, pois são muito poucas as pessoas que já tiveram instrução e treinamento sobre
hidrantes e a oportunidade de operar um, podendo, desta forma, dizer que sabe operar esse
equipamento.
Prédios considerados na avaliação física como inseguros foram reconhecidos pelos
usuários da mesma forma, especialmente os dormitórios e os prédios acadêmicos, no que diz
respeito às rotas de fuga e à falta de sistemas de segurança. Os maiores riscos apontados

tinham a ver com fontes de calor, como velas, fogões e ferro de passar roupa, próximas do
material combustível abundante encontrado em grande parte dos ambientes.
A grande maioria de professores e funcionários não é e nunca foi brigadista, na
instituição ou fora dela, e apontaram não ter participado de treinamento de evacuação ou de
uso de equipamentos de proteção contra incêndio. Essa falta é especialmente grave nos
professores, que têm sob seu encargo a remoção de seus alunos, principalmente aqueles de
menor idade.
As tabelas a seguir resumem o resultados das questões 1A a 8A do Quadro III, e 1B a
5B do Quadro III-A dos questionários, apresentando a média, a moda e o desvio padrão do
total de alunos, professores e funcionários. Chama-se a atenção para as médias das médias de
alunos e professores, abaixo do valor médio 3, e a predominância da nota mais baixa 1 (coluna
da moda: MD).
Estes valores estão aquém do que se esperaria em uma situação em que os usuários
tivessem conscientização e treinamento freqüente, especialmente no que diz respeito aos
professores.

TABELA 49 - Resumo das questões 1A a 8A, mostrando médias (M), modas (MD) e desvios
padrão (DP)
Alunos

Questões

Professores

Funcionários

M

MD

DP

M

MD

DP

M

MD

DP

1A

2,26

1

1,39

2,08

1

1,38

2,91

3

1,96

2A

2,69

1

1,39

2,27

1

1,35

2,85

4-1

1,38

3A

2,58

1

1,37

2,58

1

1,40

3,04

5-3

1,44

4A

2,71

1

1,51

3,17

5

1,57

3,18

5-1

1,53

5A

2,24

1

1,30

2,15

1

1,32

2,70

1

1,33

6A

2,82

1

1,56

3,36

5

1,62

3,85

5

1,35

7A

2,36

1

1,29

2,27

1

1,17

3,18

5-3

1,41

8A

2,29

1

1,14

2,63

1-3

1,29

2,98

4-3

1,26

2,49

---

---

2,56

---

---

3,08

---

---

Médias
médias

das

Quando se consideram os resultados apenas dos alunos internos (Quadro III-B),
verifica-se um quadro semelhante ao exposto na coluna alunos da tabela anterior. A média das
médias ficou próxima de 2, denunciando não só a falta de instrução periódica para
conscientização a respeito dos riscos de incêndio e dos conceitos de segurança, como também
o estado deficitário dos edifícios, fato amplamente percebido pelos alunos.
TABELA 50 - Resumo das questões 1B a 5B, mostrando médias (M), modas (MD) e desvios
padrão (DP)
Dormitório masculino

Dormitório feminino

Total

M

MD

DP

M

MD

DP

M

MD

DP

1B

2,09

1

1,34

3,21

5

1,49

2,63

1

1,52

2B

2,60

1

1,56

3,03

5-1

1,57

2,81

1

1,57

3B

2,09

1

1,21

2,42

1

1,35

2,26

1

1,29

4B

1,82

1

1,03

2,36

2-3

1,16

2,08

1

1,12

5B

1,69

1

1,04

1,78

1

1,13

1,73

1

1,10

2,05

---

---

2,56

---

---

2,30

---

---

Questões

Médias
médias

das

CONCLUSÕES
Com o fenômeno da globalização iniciado a partir dos anos 90, e o incremento da

concorrência em âmbito mundial, produtos e tecnologias tiveram seus preços reduzidos e
começaram a circular de maneira extraordinária, de tal modo que até mesmo os países do
chamado terceiro mundo passaram a ter acesso a itens antes exclusivos dos países
desenvolvidos.
O desenvolvimento dos meios de comunicação e a facilitação do acesso à
informação têm contribuído para que o aperfeiçoamento dos códigos de prevenção e
proteção contra incêndio em várias partes do mundo seja uma realidade. Se o governo
federal do Brasil ainda não elaborou uma legislação abrangente nesse assunto, para
aplicação em todo o território nacional, como é na Austrália, por exemplo, pelo menos
observa-se que alguns estados da federação têm procurando preencher esta lacuna, sendo
paulatinamente secundados por outros. Nesse aspecto, o Estado de São Paulo serve como
modelo. Desde a década de 1970, a legislação concernente à segurança contra incêndio
vem sendo aperfeiçoada, culminando com o atual Decreto Estadual 46.076, de 31/08/01,
um código em muitos aspectos semelhante aos existentes nos países mais desenvolvidos.
Como citado anteriormente (item 2.6 deste estudo), a proteção da vida humana e da
propriedade contra os efeitos do fogo deveria ser abordada pelo poder público através de
ações incentivadas em seis áreas distintas: regulamentação, normalização, fiscalização,
educação, combate e pesquisa.
Aos responsáveis pelas edificações cabe principalmente atuar em duas áreas: a) na
aplicação da legislação, baseados nas normas e com o auxílio de profissionais habilitados,
para projetar os espaços e as instalações necessários para garantir o melhor nível de
segurança, e b) no desenvolvimento de um processo contínuo de educação que vise
estabelecer aos usuários uma consciência ativa quanto ao assunto, de tal forma que pensar

em segurança contra incêndio se torne em uma atividade natural, e mesmo automática,
manifestando-se em outros locais além do ambiente em que recebeu a instrução.
Para que o nível da segurança contra incêndio no campus do IAE-c1 seja
aprimorado, melhorias deveriam ser estabelecidas pelos seus administradores nessas duas
áreas citadas acima. Com relação aos aspectos físicos dos prédios, recomendam-se as
seguintes medidas, com aplicação em três fases: curto, médio e longo prazo.
As medidas de curto prazo, de caráter emergencial, de baixo custo e facilmente
executáveis são:
•

instalar extintores em todos os prédios em que o número, distribuição e tipo
estão deficientes. Isso deveria ser feito não apenas procurando atender à
legislação, mas procurando efetivamente proteger os ambientes em função
do volume de material combustível existente. Esta providência é
especialmente necessária nos dois prédios de dormitórios e nos prédios com
grande

quantidade

de

material

combustível

(madeira

e

papel,

principalmente): prédios do 2.° Grau, da Administração, do Salão de Atos,
da Gráfica e do Refeitório/biblioteca;
•

instalar sistema de alarme em todos os prédios analisados, com ação local,
para aviso dos ocupantes do prédio, e com aviso em uma central do campus,
de modo que em uma emergência, pessoas de outros prédios possam ser
acionadas e informar o Corpo de Bombeiros;

•

instalar sinalização de rotas de fuga em todos os prédios que tenham mais
de um pavimento, elevada lotação e área grande ou média (acima de 750
m²);

•

instalar corrimãos em todas as escadas em que não exista esse equipamento,
especialmente nas de uso público.

As medidas de médio prazo propostas são as seguintes:
•

instalação de rede de hidrantes associados ao sistema de alarme em todos os
prédios

analisados,

dispensando-se

apenas

nos

dois

prédios

do

Conservatório, em face de suas pequenas dimensões;
•

instalação de sistema de iluminação de emergência em todos os prédios,
contemplando corredores, salas de aula, escadas e outros ambientes em que
a ausência de iluminação possa causar dificuldade de abandono ou danos
aos ocupantes diante de uma situação de emergência. Onde já existem
luminárias de emergência, o número e distribuição devem ser revistos;

•

reformar as instalações elétricas nos locais em que se apresenta de forma
precária: Salão de Atos (quadros de distribuição, iluminação cênica), nave
da igreja, lavanderia (secadoras), Conservatório (prédio 1). Em outros locais
em que as instalações encontram-se em melhores condições, deve haver
uma renovação dos quadros de distribuição, substituindo-se quadros de
madeira por outros de metal, e as chaves de faca e disjuntores antigos por
elementos mais seguros;

•

revisar todas as instalações de pára raios, de forma a atender à norma
correspondente, além de instalar esse sistema onde não existe e se faz
necessário. Via de regra, o que existe é um ou dois captores tipo Franklin,
com o cabo percorrendo grandes distâncias pelo telhado até descer ao
aterramento. Estabelecer um plano de manutenção periódica, que inclua a
medição da resistência do solo;

•

outra providência necessária é estabelecer um plano de vistoria periódicas
nos prédios verificando-se as condições dos sistemas de segurança, das rotas
de fuga e de outros itens relacionados à segurança contra incêndio. Para

isso, pode-se utilizar um relatório semelhante àquele mostrado no Anexo E,
no quadro “Medidas de Proteção Ativa”, ou outro que se adapte-se às
necessidades.
As medidas de longo prazo propostas são referentes a saídas de emergência e obras
civis, e são as seguintes, de acordo com o local:
•

Dormitório masculino: construir uma saída de emergência na face
posterior do prédio. Uma medida paliativa seria a reforma e ampliação
da escada antiga e a providência para que as portas do 1.° e 2.° subsolos
na face do prédio abram para fora e disponham de dispositivo de
destravamento automático pelo lado de dentro; o auditório deverá ter o
sentido de abertura da porta de saída invertido.

•

Dormitório feminino: providenciar uma escada de emergência na
extremidade dos dois corredores do pavimento superior. Na ala à
esquerda de quem entra, a escada que liga o térreo ao subsolo poderia
ser estendida até o pavimento superior; próximo a essas escadas, no
pavimento térreo, deverá existir uma porta de saída para o exterior, com
barra anti-pânico. A porta do auditório deverá ter o sentido de abertura
invertido para facilitar a saída;

•

3.° Grau: construir uma rota alternativa de saída, que pode ser uma
escada externa ou pelo menos uma outra escada aproveitando o vazio
central, e reformar a escada existente, eliminando os degraus em leque.
No auditório, aumentar a largura da porta que conduz ao jardim interno
e fazê-la abrir no sentido da saída, com barra anti-pânico; a porta que
conduz diretamente à área externa deverá sofrer o mesmo tipo de

intervenção; eliminar o labirinto existente no térreo, alargando a
passagem de uma parte a outra do pavimento.
•

Enfermagem: aumentar a largura da porta do anfiteatro à esquerda de
quem entra pelo acesso principal, fazendo as folhas abrirem no sentido
de saída, dispondo de barra anti pânico; substituir a porta tipo camarão
no acesso principal por porta de abrir, no sentido da saída, dotada de
barra anti pânico; eliminar a porta e alargar a passagem entre o hall 2 e o
corredor de circulação.

•

Biblioteca e refeitório: o acesso principal da biblioteca deveria ser
ampliado ou, pelo menos, fazer com que a porta da área das mesas que
conduz ao exterior tivesse seu sentido de abertura invertido e dispusesse
de barra anti-pânico. É necessário reformar o depósito de livros
localizado no pavimento térreo e que se comunica com a biblioteca, de
forma a dar mais espaço a esse ambiente e organizar de forma mais
racional o material aí depositado. No salão do refeitório, faz-se
necessário mudar o sentido de abertura da porta principal e da porta
lateral e dispô-las de barra anti-pânico.

•

Igreja: construir saída e escada de emergência na face esquerda (para
quem entra) do prédio, próximo do palco; a saída em rampa na lateral
esquerda do prédio é acessada por uma porta de 0,90 m, muito estreita.
Tal porta deve ser alargada até a medida da largura da rampa. Os
corredores entre as alas de bancos devem ser mais largos. Membros da
comissão diretiva da igreja informaram que existe o plano de substituir
os bancos atuais por outros. Esta é a oportunidade de se projetar uma
circulação interna que privilegie a segurança em detrimento da lotação,

que é uma tendência verificada no município de São Paulo, em que
grandes ambientes públicos tem sua lotação diminuída para favorecer a
circulação vide, caso dos estádios de futebol.
•

Salão de Atos: construir uma saída de emergência em uma das laterais,
próximo do primeiro banco, com barra anti-pânico; aumentar a largura
da via de fuga existente nos fundos, para direcionar os ocupantes do
palco para sair por ela em caso de emergência; mudar o sentido de
abertura das portas principais de saída do auditório; aumentar a largura
dos três corredores internos; criar um corredor transversal, dividindo as
alas de bancos em duas partes.

•

Administração: construir saídas e escadas de emergência nas
extremidades dos corredores do pavimento superior. O corredor ao lado
da sala de estudos (Pav. Superior) e o espaço do jardim interno
serviriam para esse propósito; aumentar a largura da porta do auditório e
mudar o sentido de abertura;

•

Cozinhas e cantinas diversas: nesses locais é necessário tomar
providências para que os botijões de gás sejam colocados em local
ventilado, fora do ambiente do fogão.

As medidas propostas acima certamente contribuirão para minimizar o risco de
surgimento de incêndio e para facilitar o combate de um provável foco de incêndio e a
saída rápida dos ocupantes. Ainda assim, os prédios do 2.° Grau, da Administração e do
Salão de Atos apresentam um risco muito grande de rápida propagação e alastramento de
um incêndio caso este surja, podendo levar à completa destruição do prédio, com enorme
prejuízo material. Este risco se deve à separação entre pavimentos constituída de piso,
estrutura e forro de madeira, além de forração de carpete sobre o piso.

Para esses locais a proposta é a instalação de um sistema de chuveiros automáticos
para detecção e extinção automática do incêndio, que é a maneira mais segura, eficiente e
de melhor relação custo-benefício para diminuir os riscos apontados. Se fossem seguidas
as orientações do UFC, independentemente do tipo de material constitutivo da estrutura
dos prédios, os dois prédios de dormitórios, os prédios de ensino fundamental e médio e o
palco do salão de Atos e da Igreja deveriam receber o sistema de chuveiros automáticos
Com relação à população usuária do campus, sugere-se como medida imediata o
estabelecimento de brigadas de incêndio por prédio e não uma brigada global, de tal forma
que cada prédio tenha sua equipe, com um chefe que se reporte a um coordenador geral,
como é recomendado pela NBR 14.276. Esta formação de brigada deve ser efetiva e não
apenas para cumprir a lei. Assim, os brigadistas devem ter treinamento teórico e prático
que lhes dê condições reais de agir em caso de emergência.
Além disto, deveria haver treinamento de abandono pelo menos uma vez por
semestre, envolvendo pessoas de todos os extratos da população, incluindo também os
freqüentadores da igreja. A grande maioria das pessoas nunca ouviu uma sirene de alarme
e se ouvir dificilmente saberá qual o seu propósito e a forma de agir.
As pessoas que não fazem parte da brigada de incêndio também devem passar por
um processo educativo, de forma a estar minimamente cientificadas da forma de agir em
uma situação de emergência. Para tanto, sugere-se a realização de seminários ministrados
por componente do Corpo de Bombeiros ou por técnico da área de segurança, com palestra
e recursos audiovisuais, e de freqüência mínima anual. Isto certamente geraria, em pouco
tempo, uma quadro mais favorável do que aquele que foi verificado na análise dos
questionários (Capítulo 5).
Em rápida vistoria feita em julho de 2002, verificou-se que algumas providências
estão sendo tomadas espontaneamente, ainda que de forma parcial. Desde setembro de

2001 até o início de 2002 os prédios maiores receberam sistema de alarme de incêndio de
acionamento manual, além de sistema de hidrantes, com reservatórios atendendo a um ou
dois prédios. Ao mesmo tempo, foi formada a brigada de incêndio. Estas providências
constituem um progresso, embora parcial, em vista do fato de que, vários meses após a
instalação dos hidrantes, as caixas ainda não dispõem de mangueiras, e a brigada foi
constituída tendo em vista o campus como um todo, com um ou dois componentes por
prédio, o que é insuficiente.
Em face do crescimento do número de cursos e de alunos, um novo prédio está
sendo construído para abrigar uma biblioteca maior, o que proporcionará um uso mais
adequado do atual prédio, ao remover grandes quantidades de material combustível das
proximidades das fontes de calor da lavanderia e do refeitório, e permitindo que o próprio
refeitório e cozinha sejam expandidos.
Depois de adotadas as medidas acima propostas, no total ou em parte, seria de
grande valia aplicar novamente os questionários em uma amostra da população usuária do
campus, com o fim de verificar se o novo quadro influenciou positivamente os usuários no
sentido de terem uma mais desenvolvida consciência em relação à segurança ao fogo. Este
trabalho poderia ser empreendido de forma mais reduzida.
A proposta inicial deste trabalho, depois alterada, era efetuar este estudo nos três
internatos da rede Adventista existentes no Estado de São Paulo, sendo dois deles no
interior, na região de Campinas. O desenvolvimento do trabalho foi iniciado no IAE-c1, e
mostrou-se de tal extensão que inviabilizou ser levado a efeito nas outras duas instituições.
Portanto, empreender estudo semelhante nos outros dois internatos traria benefícios para a
segurança contra incêndio desses locais, além de se permitir verificar se os problemas
apontados no IAE-c1 são exclusivos desse local ou se existe um padrão que se repete nos
outros internatos.

Além de tudo, espera-se que os resultados obtidos neste trabalho sejam úteis e
sirvam de alerta aos profissionais responsáveis pela segurança que atuam nas instituições
educacionais, com ou sem locais de moradia de estudantes. Dessa forma, como discutido
anteriormente, é necessário a disseminação da conscientização sobre os riscos de incêndio
e a responsabilidade que pende sobre as pessoas encarregadas pelas instituições.
Por outro lado, objetivou-se, através deste estudo de caso, o desenvolvimento de
uma metodologia para avaliação das condições de segurança contra incêndio em
instituições de ensino que incluam moradia de estudantes. Neste sentido, espera-se que o
estudo tenha trazido contribuições para a área de Segurança contra Incêndio, assim como
para a Avaliação Pós- Ocupação, e que a metodologia desenvolvida possa ser aproveitada e
aprimorada em aplicações futuras.
Uma resenha deste trabalho, contendo os objetivos, as conclusões com suas tabelasresumo e as recomendações finais, será apresentada aos responsáveis pelo campus do IAEc1, para que eles fiquem cientes das condições existentes relativamente à segurança contra
incêndio, bem quanto ao nível de conscientização dos usuários quanto ao tema, e tenham a
oportunidade de tomar as providências necessárias. Tal resenha será enviada aos
responsáveis pelos duas outras instituições semelhantes do Estado de São Paulo, de modo a
estimulá-los a desenvolver avaliação semelhante em sua instituição.

ANEXO A
Questionário para entrevista com pessoas-chave da Instituição
AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – ENTREVISTA
Dados Gerais
Nome da Instituição: IAE Campus I (São Paulo)
Nome do entrevistado:
Idade:
Sexo:
Estado civil:
Cargo:
Prédio em que predomin. trabalha:
Grau de instrução:
N.º de anos completos na instituição:
Formação profissional:
Nome do entrevistador:
Data:
Experiências anteriores com ocorrências de incêndio

•
•
•
•
•

7. Você ou conhecido já esteve envolvido em alguma ocorrência de incêndio?
Sim ( )
Não ( )
(Se respondeu Sim, continue com as demais questões deste quadro; se respondeu Não, passe para o Quadro III)
Quem? Você mesmo ( ) Parentes ( )
Amigos ( )
Onde?
Residência ( )
Trabalho ( )
Lazer ( )
Outro ( )
Houve vítimas fatais?
Sim ( )
Não ( )
Quantas: _________
Houve danos no edifício?
Pequeno; só no objeto ou seu entorno ( ) Médio; um compartimento
Grande; diversos compartimentos ( )
O acontecimento influenciou-o em suas atitudes de prevenção contra incêndio?
Totalmente ( )
Muito ( )
Pouco ( )
Nada ( )

Dados de projeto do local
1.

Existe um projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?

Sim ( )

Não ( )

Não Sabe ( )

2.

Há uma cópia no local?

Sim ( )

Não ( )

Não Sabe ( )

3.

Qual a data da última vistoria do Corpo de Bombeiros?

____/____/_____

Não Sabe ( )

Obs.:______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Sobre os equipamentos e as instalações do local
1.

Existem botijões de gás neste prédio?

2.

Os botijões de gás e suas instalações apresentaram algum vazamento ultimamente?
Sim ( )
Não ( )
Onde os botijões estão instalados?
No interior dos prédios ( )
No exterior ( )
Ambos ( )

3.
4.

Existe um estoque de botijões?

Sim ( )

Sim ( )

Não ( )

Não ( )

Não sabe ( )

Não Sabe ( )
Não Sabe ( )
Não sabe ( )
Quantos? ______

4. Estão adequadamente estocados?
Sim ( )
Não ( )
Não Sabe ( ) _______________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. Há aparelhos elétricos de grande potência instalados?
Sim ( )
Não ( )
Não Sabe ( )
Cite alguns de que se lembra (e o local onde está localizado):_____________________________________

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Esses aparelhos e seus circuitos alimentadores estão devidamente protegidos contra sobretensões e correntes
de curto circuito?
Sim ( )
Não ( )
Não Sabe ( )
Apenas alguns deles ( )

7. As instalações elétricas dos edifícios estão em bom estado?
Sim ( )
Não ( )
Não Sabe ( )
Apenas em parte do(s) prédio(s) ( )
Obs.:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Sobre os equipamentos de proteção ativa
1.

Existe sistema de proteção por extintores no local?
Sim ( )

2.

Não ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Não Sabe ( )

Não ( )
Não ( )

As mangueiras encontram-se nas respectivas caixas?
Sim ( )

6.

( )

Existe sistema de proteção por hidrantes no local
Sim ( )

5.

Apenas em parte do(s) prédio(s)

Existe um plano de recarga periódica dos extintores?
Sim ( )

4.

Não Sabe ( )

Eles estão carregados e dentro do prazo de validade?
Sim ( )

3.

Não ( )

Não ( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Não ( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s )

( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Não ( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Não ( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Não ( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Não ( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Não ( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Elas são vistoriadas regularmente?
Sim ( )

7.

Com que freqüência? ____________ Não sabe ( )

8.

São usadas para lavar pátios ou atividade semelhante?
Sim ( )

9.

Não ( )

A(s) bomba(s) de incêndio funcionam?
Sim ( )

10. São testadas periodicamente?
Sim ( )
11. Existem alarmes de incêndio?
Sim ( )
12. Os alarmes de incêndio funcionam?
Sim ( )
13. São testados regularmente?
Sim ( )

14. Existe sistema de iluminação de emergência?
Sim ( )

Não ( )

15. As baterias do sistema de iluminação de emergência estão em ordem e com carga?
Sim ( )

Não ( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

16. As lâmpadas do sistema de iluminação de emergência estão funcionando?
Sim ( )

Não ( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Obs.:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Outros fatores
1.

Os corredores, escadas e portas de saída têm largura suficiente?

Sim ( )
2.

Não ( )
Não ( )

( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Não Sabe ( )

Apenas em parte do(s) prédio(s)

( )

Tais portas dispõem de barra anti-pânico?
Sim ( )

4.

Apenas em parte do(s) prédio(s)

As portas dos locais de reunião abrem para fora?
Sim ( )

3.

Não Sabe ( )

Não ( )

As portas de saída permanecem destrancadas?
Sim ( )

Não ( )

Obs.:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Sobre a brigada contra incêndio
1.

Existe brigada contra incêndio formada?

Sim ( )

Não ( )

Não Sabe ( )

2.

A brigada é referente a cada edifício?

Sim ( )

Não ( )

Não Sabe ( )

3.

Qual a data do último curso de instrução?

____/____/___

Não Sabe ( )

4.

Os membros da brigada ainda trabalham no local?

Sim ( )

Não ( )

Não Sabe ( )

5.

Existe um plano de evacuação dos edifícios?

Sim ( )

Não ( )

Não Sabe ( )

6.

É realizado treinamento do plano de evacuação?

Sim ( )

Não ( )

Não Sabe ( )

7.

Qual a periodicidade deste treinamento?

___________meses

Não Sabe ( )

8.

Tal treinamento inclui os alunos (internos e externos)?

Sim ( )

Não Sabe ( )

Não ( )

Obs.:______________________________________________________________________________________
9.

Você já participou de algum treinamento de prevenção ou combate contra incêndio?
Sim ( )

Não ( )

9.1. Onde?

(Se “sim”, continuar com os sub-itens desta questão)

Empresa ( )

Condomínio ( )

Escola ( )

Outro ( )

9.2 Quantas vezes participou ou participa de treinamentos?
a) periodicamente:

1 vez por ano ( )

Mais de 1 vez por ano ( )

b) esporadicamente:

1 vez nos últimos cinco anos ( )

2 vezes nos últimos 5 anos ( )

c) nunca participou ( )
9.3. Qual o tipo de treinamento?

Obrigatório ( )

Voluntário ( )

9.4 Qual o conteúdo do treinamento?
a) Teórico ( )

Instruções sobre prevenção de incêndio ( )
edifício ( )

b) Prático ( )

Instruções sobre abandono de

Instruções de combate a incêndio ( )

Operação de extintor ( )

Operação de mangueiras e hidrantes ( )

Abandono do edifício ( )
10. Como se sentiria se precisasse utilizar os seguintes equipamentos:
10.1 Acionador de alarme manual

Seguro (

)

Inseguro (

)

10.2 Extintores

Seguro (

)

Inseguro (

)

10.3 Hidrante

Seguro (

)

Inseguro (

)

11. Você já participou de algum exercício de abandono do edifício em que trabalha?

Sim ( )

12. Quanto você conhece a respeito da(s) rota( s) de fuga do seu local de trabalho até a saída saída?
Certeza ( )

Incerteza ( )

13. Considera o edifício em que trabalha seguro?
Seguro ( )

Inseguro ( )

Não ( )

14. Quais são os riscos de incêndio do edifício em que trabalha, caso perceba algum?
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
15. Considera algum outro edifício do campus inseguro quanto ao risco de incêndio?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
16. Você exerce alguma função para garantir a segurança contra incêndio no edifício em que trabalha ou no
campus?

Não ( )

Sim ( )

Quais? __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
17. Algum comentário espontâneo sobre este questionário ou outra questão de segurança contra incêndio
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Observações do avaliador:______________________________________________

______________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________

ANEXO B
Questionário para auto-preenchimento por parte dos professores da
instituição
AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – PROFESSORES
Este é um trabalho acadêmico. Não é necessário escrever seu nome. Por favor,
responda a todas as questões abaixo de maneira correta e honesta, dando uma nota quando
solicitado,colocando um “x”. A nota 1 (um) representa a nota mais baixa, enquanto que a
nota 5 (cinco) representa a mais alta. Onde for solicitado a escrever, favor usar letra
legível.
Os resultados desta avaliação poderão ser utilizados para melhorar o grau de
segurança contra incêndio dos edifícios do campus.

Quadro I - Dados Gerais
Nome da Instituição: IAE Campus 1 (São Paulo)
Prédio em que leciona: 1. º Grau/Modelo ( ) Ensino Médio ( )
Idade: ______anos Estado civil: Solteiro ( ) Casado ( )
Período predominante em que leciona:

Manhã ( )

Ensino Superior ( )

Outro ( )

Outro ( ) Sexo: M ( )
Tarde ( )

F( )

Noite ( )

Tempo em que trabalha na instituição: _______anos completos

Quadro II - Experiências anteriores com ocorrências de incêndio
8. Você ou algum conhecido já esteve envolvido em alguma ocorrência de incêndio?
)

Sim (

Não ( )
(Se respondeu Sim, continue com as demais questões deste quadro; se respondeu Não, passe para o
Quadro III);
9. Quem?

Você mesmo (

10. Onde?

Residência (

11. Houve vítimas fatais?

)
)

Parentes (

)

Amigos (

Trabalho (

)

Lazer (

Sim (

)

12. Houve danos no edifício?

Não (

)

)
)

Outro (

Se houve, quantas: _________

Pequeno; só no objeto ou seu entorno (

Médio; todo um compartimento (

)

)
)

Grande; diversos compartimentos (

13. O acontecimento influenciou-o em suas atitudes de prevenção contra incêndio?
Totalmente (

)

Muito (

)

Continue no verso ¼
Quadro III – Sobre os equipamentos de proteção e saídas

Pouco (

)

Nada (

)

)

Nº
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Questões

Notas:

1

2

3

4

5

Dependendo da espécie de marterial que estiver queimando (sólidos
combustíveis; materiais elétricos energizados; líquidos inflamáveis) existem
diferentes tipos de extintores a serem usados (classes A,B e C). Avalie seu
conhecimento do tipo de extintor que deve ser usado para apagar o fogo dos
diversos materiais
Como se sairia se um dia precisasse utilizar um extintor para apagar um princípio
de incêndio?
Dê uma nota ao seu conhecimento dos locais em que se encontram os extintores
no(s) prédio(s) que você utiliza no campus.
Dê uma nota referente ao seu conhecimento a respeito do que é um hidrante e do
seu propósito.
Como se sairia se um dia precisasse utilizar ou auxiliar a alguém a operar um
hidrante em caso de incêndio?
Avalie seu conhecimento a respeito da localização das rotas de fuga (portas,
corredores, escadas e janelas) utilizadas para evasão do edifício que mais utiliza
para lecionar.
Avalie as rotas de fuga (portas, corredores, escadas e janelas) quanto à facilidade
de escoar as pessoas do prédio em situação de emergência (largura, quantidade
de saídas, desimpedimento etc).
Como você avalia a segurança contra incêndio, de um modo geral, do edifício
que mais utiliza para lecionar?
Qual seria sua primeira atitude ao saber que um incêndio está se desenvolvendo no prédio em que você
está?
Sairia correndo para fora do edifício ( )
Tentaria reunir meus pertences para fugir em
seguida ( )
Procuraria avisar outros ( )
Faria algo para tentar apagar o fogo ( )
Ligaria
para os bombeiros ( )
Outro ( )
Descreva qual é a situação existente no prédio que você mais usa para estudar que ofereça o maior risco de
incêndio,
caso
haja
(se
possível,
mencione
o
local)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Quadro IV – Sobre a brigada contra incêndio e planos de evacuação
Nº

Questões

1

Você faz parte da brigada contra incêndio

2

Se respondeu Sim à pergunta anterior, qual a data do último curso de instrução?

3

Existe um plano de evacuação do edifício em que trabalha?

4
5

Você já participou de algum treinamento de evacuação / combate a incêndio? Sim ( ) Não ( )
(Se Sim, responda às perguntas
a
)
Onde?
Nesta empresa ( ) Outra empresa ( ) Condomínio ( ) Outro ( )

6

Qual o conteúdo do treinamento?

7

Sim ( )

Teórico ( )

Não ( )
______/____

Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( )

Prático ( )

Quais os riscos de incêndio que você consegue identificar no edifício em que trabalha?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ANEXO C
Questionário para autopreenchimento por parte dos alunos da instituição
AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – ALUNOS
Este é um trabalho acadêmico. Não é necessário escrever seu nome. Por favor,
responda a todas as questões abaixo de maneira correta e honesta, dando uma nota quando
solicitado, colocando um “x” (xis) . A nota 1 (um) representa a nota mais baixa, enquanto
que a nota 5 (cinco) representa a mais alta. Onde for solicitado a escrever, favor usar
escrita legível.
Os resultados desta avaliação poderão ser utilizados para melhorar o grau de
segurança contra incêndio dos edifícios do campus.

Quadro I - Dados Gerais
Nome da Instituição: IAE Campus 1 (São Paulo)
Prédio em que estuda predominantemente: Ensino Médio ( ) Ensino Superior ( )
Idade: ______anos Estado civil: Solteiro ( ) Casado ( )
Nível em que estuda:

2.º Grau ( )

Condição de aluno:

Outro ( ) Sexo: M ( )

3.º Grau ( )

Período predominante em que estuda:

F( )

Pós graduação ( )

Manhã ( )

Interno ( )

Outro ( )

Tarde ( )

Noite ( )

Externo ( )

Quadro II - Experiências anteriores com ocorrências de incêndio
14. Você ou algum conhecido já esteve envolvido em alguma ocorrência de incêndio?
)

Sim (

Não ( )
(Se respondeu Sim, continue com as demais questões deste quadro; se respondeu Não, passe para o
Quadro III);
15. Quem?

Você mesmo (

16. Onde?

Residência (

17. Houve vítimas fatais?
18.
19.

)
)
Sim (

Parentes (

)

Amigos (

Trabalho (

)

Lazer (

)

Não (

)

)
)

Outro (

)

Se houve, quantas: _________

Houve danos no edifício?
Pequeno; só no objeto ou seu entorno ( )
Médio; todo um compartimento ( )
Grande; diversos compartimentos (
O acontecimento influenciou-o em suas atitudes de prevenção contra incêndio?
Totalmente ( )
Muito ( )
Pouco ( )
Nada (

)
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Nº

Questões

Notas:

1

Dependendo da espécie de material que estiver queimando (sólidos

1

2

3

4

5

)

2
3
4
5
6
7
8
9

10

combustíveis; materiais elétricos energizados; líquidos inflamáveis)
existem diferentes tipos de extintores a serem usados (classes A,B e C).
Avalie seu conhecimento do tipo de extintor que deve ser usado para apagar
o fogo dos diversos materiais
Como se sairia se um dia precisasse utilizar um extintor para apagar um
princípio de incêndio?
Dê uma nota ao seu conhecimento dos locais em que se encontram os
extintores no(s) prédio(s) que você utiliza no campus.
Dê uma nota ao seu conhecimento a respeito do que é um hidrante e do seu
propósito.
Como se sairia se um dia precisasse utilizar ou auxiliar a alguém a operar
um hidrante em caso de incêndio?
Avalie seu conhecimento a respeito da localização das rotas de fuga (portas,
corredores, escadas e janelas) utilizadas para evasão do edifício que mais
utiliza para estudar.
Avalie as rotas de fuga (portas, corredores, escadas e janelas) quanto à
facilidade de escoar as pessoas do prédio em situação de emergência
(largura, quantidade de saídas, desimpedimento etc).
Como você avalia a segurança contra incêndio, de um modo geral, do
edifício que mais utiliza para estudar?
Qual seria sua primeira atitude ao saber que um incêndio está se desenvolvendo no prédio em que
você está?
Sairia correndo para fora do edifício ( )
Tentaria reunir meus pertences para
fugir em seguida ( )
Procuraria avisar outros ( )
Faria algo para tentar apagar o fogo ( )
Ligaria para os bombeiros ( )
Outro ( )
Descreva qual é a situação existente no prédio que você mais usa para estudar que ofereça o maior
risco de incêndio, caso haja (se possível, mencione o local) _________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Quadro III A - Estas questões devem ser respondidas apenas
por alunos internos
Notas:
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7

Dê uma nota referente ao seu conhecimento dos locais em que se encontram
os extintores no prédio-dormitório.
Avalie seu conhecimento a respeito da localização das rotas de fuga (portas,
corredores, escadas e janelas) utilizadas para evasão do prédio-dormitório.
Avalie as rotas de fuga do prédio-dormitório (portas, corredores, escadas e
janelas) quanto à facilidade de escoar as pessoas do prédio em situação de
emergência (largura, quantidade de saídas, desimpedimento etc.)
Como você avalia a segurança contra incêndio, de um modo geral, do prédiodormitório?
Como você avalia a segurança contra incêndio, de um modo geral, do quarto
que utiliza?
Na sua opinião, qual das seguintes situações oferece maior risco de incêndio em um dormitório?
Uso de velas ( )
Uso de aquecedor elétrico ( )
Fumar na cama ( )
Ferro elétrico ( )
Muitos aparelhos ligados em uma só tomada ( )
Outro ( )
Descreva qual é a situação existente no prédio-dormitório que ofereça o maior risco de incêndio, caso
haja (se possível, mencione o local). ___________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ANEXO D
Questionário para auto-preenchimento por parte dos funcionários
da instituição

Este é um trabalho acadêmico. Não é necessário escrever seu nome. Por favor,
responda a todas as questões abaixo de maneira correta e honesta, dando uma nota quando
solicitado,colocando um “x”. A nota 1 (um) representa a nota mais baixa, enquanto que a
nota 5 (cinco) representa a mais alta. Onde for solicitado a escrever, favor usar letra
legível.
Os resultados desta avaliação poderão ser utilizados para melhorar o grau de
segurança contra incêndio dos edifícios do campus.

Quadro I - Dados Gerais
Nome da Instituição: IAE Campus 1 (São Paulo)
Prédio em que trabalha: 1. º Grau/Modelo ( ) Ensino Médio ( ) Ensino Superior ( )
Idade: ______anos

Estado civil: Solteiro ( ) Casado ( )

Período predominante em que trabalha:

Manhã ( )

Outro ( )
Tarde ( )

Outro ( )

Sexo: M ( )

F( )

Noite ( )

Tempo em que trabalha na instituição: _______anos completos

Quadro II - Experiências anteriores com ocorrências de incêndio
20. Você ou algum conhecido já esteve envolvido em alguma ocorrência de incêndio? Sim ( ) Não
( ) (Se respondeu Sim, continue com as demais questões deste quadro; se respondeu Não, passe
para o Quadro III);
21. Quem? Você mesmo ( ) Parentes ( )
Amigos ( )
22. Onde?

Residência (

23. Houve vítimas fatais?

)

Trabalho (

Sim (

24. Houve danos no edifício?

)

Não (

)

Lazer (
)

)

Outro (

Se houve, quantas: _________

Pequeno; só no objeto ou seu entorno (

Médio; todo um compartimento ( )

)
)

Grande; diversos compartimentos (

25. O acontecimento influenciou-o em suas atitudes de prevenção contra incêndio?
Totalmente (

)

Muito (

)

Pouco (
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Quadro III – Sobre os equipamentos de proteção e saídas

)

Nada (

)

)

Nº
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Questões

Notas:

1

2

3

4

5

Dependendo da espécie de material que estiver queimando (sólidos
combustíveis; materiais elétricos energizados; líquidos inflamáveis) existem
diferentes tipos de extintores a serem usados (classes A,B e C). Avalie seu
conhecimento do tipo de extintor que deve ser usado para apagar o fogo dos
diversos materiais
Como se sairia se um dia precisasse utilizar um extintor para apagar um
princípio de incêndio?
Dê uma nota ao seu conhecimento dos locais em que se encontram os
extintores no(s) prédio(s) que você utiliza no campus.
Dê uma nota referente ao seu conhecimento a respeito do que é um hidrante e
do seu propósito.
Como se sairia se um dia precisasse utilizar ou auxiliar a alguém a operar um
hidrante em caso de incêndio?
Avalie seu conhecimento a respeito da localização das rotas de fuga (portas,
corredores, escadas e janelas) utilizadas para evasão do edifício que mais
utiliza para lecionar.
Avalie as rotas de fuga (portas, corredores, escadas e janelas) quanto à
facilidade de escoar as pessoas do prédio em situação de emergência (largura,
quantidade de saídas, desimpedimento etc).
Como você avalia a segurança contra incêndio, de um modo geral, do edifício
que mais utiliza para lecionar?
Qual seria sua primeira atitude ao saber que um incêndio está se desenvolvendo no prédio em que
você está?
Sairia correndo para fora do edifício ( )
Tentaria reunir meus pertences para
fugir em seguida ( )
Procuraria avisar outros ( )
Faria algo para tentar apagar o fogo ( )
Ligaria para os bombeiros ( )
Procuraria remover meus alunos ( ) Outro ( )
Descreva qual é a situação existente no prédio que você mais usa para estudar que ofereça o maior
risco
de
incêndio,
caso
haja
(se
possível,
mencione
o
local)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Quadro IV – Sobre a brigada contra incêndio e planos de evacuação
Nº

Questões

1

Você faz parte da brigada contra incêndio

2

Se respondeu Sim à pergunta anterior, qual a data do último curso de instrução?

3

Existe um plano de evacuação do edifício em que trabalha?

4
5

Você já participou de algum treinamento de evacuação / combate a incêndio? Sim ( ) Não ( )
(Se Sim, responda às perguntas
a
)
Onde?
Nesta empresa ( ) Outra empresa ( ) Condomínio ( ) Outro ( )

6

Qual o conteúdo do treinamento?

7

Sim ( )

Teórico ( )

Não ( )
______/____

Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( )

Prático ( )

Quais os riscos de incêndio que você consegue identificar no edifício em que trabalha?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ANEXO E
Relatório utilizado na vistoria de avaliação da segurança ao fogo
Prédio:

Data da vistoria:

/

/

Nome do técnico avaliador:

Dados básicos do edifício
Ocupação

1-____________________________________________________________
2-____________________________________________________________
3-____________________________________________________________

População:
(máximo
período)

Alunos: __________________________
Total do pavimento mais
por Funcionários: _____________________
carregado:_______________
Professores:_______________________
Total: ___________________________
N.º pavimentos
Acima do nível de descarga:_________
Total: __________
Abaixo do nível de descarga:_________
Altura (m)
Acima do nível de descarga: ____________ Total: __________
Áreas (m²)
Pav.____________________: ___________
Pav.____________________: ___________
Pav.____________________: ___________
Total: __________
Pav.____________________: ___________
Pav.____________________: ___________
Projeção:__________
Ano da construção Inauguração:
Grande reforma/
................
Ampliação: .................
Tipo de construção ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Sistema
construtivo

Estrutura:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Paredes:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pisos:________________________________________________________________
Forros:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Cobertura:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Janelas:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Portas________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Medidas de Proteção Passiva
Rotas de fuga
Corredores
(Descrever
a
situação do pavimento mais desfavorável
ou
de
descarga)

Largura: __________m
Distância máxima até escada ou saída: __________m
Existência de obstáculos: ______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Materiais
acabamento
Escadas
Escada 1
(principal)

de ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Largura: _______m

Tipo: reta ( )

c/ patamar (

)

em leque (

)

Obs.:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Corrimãos:
de um lado ( ) dos dois lados ( ) inexiste ( )
Obs.: ______________________________________________________________
Dimensões dos degraus: piso: ________cm; espelho: ______cm
Obs.:_______________________________________________________________
Distância da escada até a saída: _________m
Material do piso: _____________________________________________________
Material das paredes: __________________________________________________
Obstáculos:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
Saída da escada para:

área aberta ( ) pátio coberto ( ) outro (

)

Condições do percurso da escada até a saída para o exterior:___________________
___________________________________________________________________
Escada 2
(secundária)

Largura: _______m

Tipo: reta ( ) c/ patamar (

)

em leque (

)

Obs.:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Corrimãos:

de um lado ( )

dos dois lados (

)

inexiste (

)

Obs.: ______________________________________________________________
Dimensões dos degraus: piso: ________cm; espelho: ______cm
Obs.:______________________________________________________________
Distância da escada até a saída: _________m
Material: piso: ______________________________________________________
Material das paredes: _________________________________________________
Obstáculos:_________________________________________________________

Saída da escada para:
área aberta ( ) pátio coberto ( ) outro ( )
Percurso da escada até a saída para o exterior: _____________________________
__________________________________________________________________
Material: piso: _____________________________________________________
Material das paredes: _________________________________________________
Portas de Saída
Sentido da abertura:___________________________________________________
___________________________________________________________________
Barra anti-pânico: ____________________________________________________
Obs.:_______________________________________________________________

Materiais de acabamento
Material existente
na maioria dos
compartimentos

Piso: _____________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )
Parede: ___________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )
Forro: ____________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )

Divisórias: ________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )
Material existente em outros compartimentos em particular
Compartimento 1
Pavimento
________________

Piso: _____________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )
Parede: ___________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )
Forro: ____________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )
Divisórias: ________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )

Compartimento 2
Pavimento
________________

Piso: ____________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )
Parede: __________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )
Forro: ___________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )
Divisórias: _______________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )

Compartimento 3:
Pavimento

Piso: _____________________________________________________________

_______________

combustível (

)

não combustível (

)

Parede: ___________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )
Forro: ____________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )
Divisórias: ________________________________________________________
combustível ( )
não combustível ( )
Proximidade com outros edifícios e acessibilidade
Nome do edifício
próximo
_________________________________________________________________
Possibilidade de
aproximação
veículos

Distância: ___________m
Número de faces acessíveis pela fachada para salvamento e combate ao fogo pelo
de exterior: __________________________________________________________
Número de acessos ao edifício pelo exterior pelo pessoal do Corpo de Bombeiros:

Medidas de Proteção Ativa
Sistemas de proteção instalados
(

) Extintores de incêndio

(

) Alarme manual (acionadores)

(

) Detecção e alarme automáticos. Local:__________________________________________________

(

) Sinalização de emergência

(

) Iluminação de emergência. Local:______________________________________________________

(

) Sistema de hidrantes

(

) Escada de segurança

(

) Outros Quais? ____________________________________________________________________

Rede de hidrantes
Mangueiras

Existem?
Sim ( )
Não ( )
Manutenção:
adequada ( )
inadequada ( )
Obs.:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Esguichos e conexões

Existem?
Sim (
)
Não (
)
Manutenção:
adequada (
)
inadequada (
)
Obs.: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________

Condições de acesso __________________________________________________________________
às caixas de hidrantes
__________________________________________________________________
Disposição das caixas
de
hidrante
no
pavimento
(anotar em planta)
Bombas

Adequada ( )
Inadequada ( )
Obs.: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Existem ( )
Não existem (
)
Ligação independente da chave geral:
sim (

)

não (

)

Quadro e chaves da bomba:

adequados (

)

inadequados (

)

Obs.: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Reservatório

Reserva de incêndio independente:
sim ( )
não (
)
Superior (
)
Inferior (
)
Volume: ________m3
Facilidade de acesso para manutenção: __________________________________
_________________________________________________________________
Obs.: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________

Extintores
Quantidade

Pavim.

Acesso aos extintores

água pressuriz.

pó químico

CO2

Adequado (
)
inadequado ( )
Obs.: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________

Distribuição
dos
extintores
no
pavimento (anotar
em planta)
Pressão dos extintores:

Adequado (
)
inadequado (
)
Obs.: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Quantidade de extintores com pressão abaixo do indicado
pavimento
Quantidade

total
Alarmes
Tipo
manual ( )
automático ( )
Localização e estado
da central de alarmes _________________________________________________________________
(anotar em planta)
Adequada ( )
inadequada (
)
Obs.: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Estado da central: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Características
central

da Indica local do alarme?
Sim ( )
Não (
)
Possibilidade de ligar e desligar o alarme no painel?
Sim ( ) Não ( )
Localização das baterias: adequada ( )
inadequada (
)
Obs.:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Estado das baterias: _________________________________________________
_________________________________________________________________

Sinalização de saídas e equipamentos
Sinalização de rotas de Existente (
)
inexistente (
)
fuga
Adequada (
)
inadequada (
)
Obs.: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Sinalização
equipamentos

de Existente (
)
inexistente ( )
Adequada ( )
inadequada ( )
Obs.: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Sistema de iluminação de emergência
Tipo do sistema
Autônomo (
)
centralizado com baterias (
)
Localização das luzes Caixas de escada ( )
corredores (
)
ambientes (
)
de emergência
Desníveis ( )
Obs.: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Estado das lâmpadas e Adequado (
)
inadequado (
)
luminárias
Obs.: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Sistema de proteção contra raios
Tipo do pára raios
Inexistente ( )
gaiola (
)
Franklin com mastro (
)
Estado dos
Conexões: _____________________________________________________
Componentes do
______________________________________________________________
sistema
Descidas: ______________________________________________________
______________________________________________________________
Captores:______________________________________________________
______________________________________________________________
Aterramento: ___________________________________________________
______________________________________________________________

Instalações elétricas
Condições
dos ______________________________________________________________
quadros
de
______________________________________________________________
distribuição
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Condições das fiações

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Situações especiais de
______________________________________________________________
insegurança
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Comentários Finais e Recomendações:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ANEXO F
Relação de plantas dos edifícios do campus
Este anexo apresenta as peças gráficas (plantas e cortes) dos edifícios selecionados
para análise, bem como a planta do campus com a localização de cada edifício. Estas peças
gráficas não estão em escala definida de forma a poderem caber em folhas tamanho A4.
Isto não prejudica a compreensão, pois é suprida em cada prancha uma barra de escala,
além do fato de haver cotas em quantidade suficiente para avaliação do leitor das
dimensões dos espaços apresentados.
Também é suprido um quadro de áreas de pavimentos e área total do edifício, e
uma legenda com os símbolos utilizados nas plantas. Estes símbolos são usados
primordialmente nas plantas, para indicar os materiais constituintes e de decoração de cada
ambiente. Nos cortes, que têm a função básica de indicar a altura dos edifícios, de uma
maneira geral não apresentam esses símbolos para evitar redundância.Outros símbolos
utilizados são os que representam os equipamentos de proteção contra incêndio. Estes, para
mais fácil localização, são apresentados na cor vermelha. Os extintores vêm com a
indicação de capacidade e se estão ou não com carga. Outros objetos representados por
cores são as paredes, que aparecem em verde, os móveis, janelas e portas, na cor azul, e os
textos na cor preta.
Outras indicações referentes a materiais constitutivos dos edifícios, da decoração,
dos materiais depositados e de uso, além dos móveis, são feitas na descrição dos edifícios
(item 3.5) e na sua avaliação (item 5.1).

ANEXO G
Relatório fotográfico dos edifícios e do campus
1 Alameda central do campus

2 Dormitório masculino

3 Dormitório feminino

4 Escola Modelo

5 Prédio do 1.º Grau

6 Prédio do 2.º Grau

7 Prédio do 3.°Grau

8 Prédio da Enfermagem

9 Prédio da biblioteca e refeitório

10 Prédio da administração

11 Prédio da igreja

12 Prédio I do Conservatório

13 Prédio do Salão de Atos

14 Prédio dos laboratórios

15 Ginásio de esportes

16 Gráfica

17. Almoxarifado

ANEXO H
Tabela-resumo com os dados dos questionários para alunos
CÓDIGOS UTILIZADOS NO CABEÇALHO DAS COLUNAS DA TABELA-RESUMO
NÚM. DA
CÓDIGO
QUESTÃO

DESCRIÇÃO DO CÓDIGO

1

Número de ordem dos registros da tabela

--1 – 2.° Grau
2 – 3.° Grau

N

2

ED

Edifício em que estuda

3

ID

Idade em anos

4

SX

Sexo

5

CD

Condição

6

PE

Período em que estuda

7

EI

Envolvimento anterior com incêndio

ALTERNATIVAS

0 – não informada
1 – masc.
0 – não informado
2 – fem.
1 – interno
0 - não informado
2 – externo
1 – manhã e tarde
2 – noite
1 – sim
2 – não

8

1A

Conhecimentos dos tipos de extintores e seu emprego Nota de 1 a 5

0 – sem resposta

9

2A

Capacidade de uso de extintores

0 – sem resposta

10

3A

11

4A

12

5A

13

6A

14

7A

15

8A

16

AT

17

RE

18

1B

19

2B

20

3B

21

4B

22

5B

23

RI

24

RE2

Nota de 1 a 5

Conhecimento da localização dos extintores no
Nota de 1 a 5
prédio que usa para estudar
Conhecimento a respeito do hidrante e de seu
Nota de 1 a 5
propósito
Capacidade de uso de um hidrante

Nota de 1 a 5

0 – sem resposta
0 – sem resposta
0 – sem resposta

Conhecimento da localização das rotas de fuga do
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
edifício que utiliza para estudar
Avaliação das rotas de fuga do edifício que utiliza
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
para estudar
Avaliação da segurança contra incêndio do edifício
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
que utiliza para estudar
1 – sairia correndo do prédio
2 – reuniria pertences e sairia
3 – procuraria avisar outros
Primeira atitude que tomaria ao saber de um incêndio
4 – tentaria apagar o fogo
5 – ligaria para os bombeiros
6 – outro
1 – problemas c/ instalação elétrica
2 – carga de inc. elevada próx. fonte de calor
Situação de risco de incêndio verificada no edifício 3 – dificuld de abandonar o prédio
que utiliza para estudar (apontada espontaneamente)
4 – ausência equipam. de combate a incêndio
5 – ausência de sinaliz / ilumin. de emerg.
6 – outra resposta
Conhecimento da localização dos extintores no
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
prédio dormitório
Conhecimento da localização das rotas de fuga do
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
edifício dormitório
Avaliação das rotas de fuga do edifício dormitório

Nota de 1 a 5

0 – sem resposta

Avaliação da segurança contra incêndio do edifício
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
dormitório
Avaliação da segurança contra incêndio do quarto
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
que utiliza
1 – uso de velas
2 – uso de aquecedor elétrico de ar
Opinião a respeito da situação de maior risco de 3 – fumar na cama
incêndio em um quarto (apontada por indução)
4 – ferro elétrico
5 – vários aparelhos liga. em uma tom.
6 – outro
1 – problemas c/ instalação elétrica
2 – carga de inc. elevada próx. fonte de calor
Situação de risco de incêndio verificada no edifício 3 – dificuld de abandonar o prédio
dormitório( apontada espontaneamente)
4 – ausência equipam. de combate a incêndio
5 – ausência de sinaliz / ilumin. de emerg.
6 – outra resposta

ANEXO I
Tabela-resumo com os dados dos questionários para professores
CÓDIGOS UTILIZADOS NO CABEÇALHO DAS COLUNAS DA TABELA-RESUMO
NÚM. DA
CÓDIGO
QUESTÃO

DESCRIÇÃO DO CÓDIGO

1

Número de ordem dos registros da tabela

--1 – E. modelo e 1.° Grau
2 – 2.° Grau

N

2

ED

Edifício em que leciona

3

ID

Idade em anos

ALTERNATIVAS
3 - 3.° Grau

0 – não informada
1 – masc.
0 – não informado
2 – fem.
1 – manhã e tarde
2 – noite
1 – sim
2 – não

4

SX

Sexo

5

PE

Período em que leciona

6

EI

Envolvimento anterior com incêndio

7

1A

Conhecimentos dos tipos de extintores e seu emprego Nota de 1 a 5

0 – sem resposta

8

2A

Capacidade de uso de extintores

0 – sem resposta

9

3A

10

4A

11

5A

Nota de 1 a 5

Conhecimento da localização dos extintores no
Nota de 1 a 5
prédio que mais usa para lecionar
Conhecimento a respeito do hidrante e de seu
Nota de 1 a 5
propósito
Capacidade de uso de um hidrante

0 – sem resposta
0 – sem resposta

Nota de 1 a 5

0 – sem resposta

Conhecimento da localização das rotas de fuga do
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
edifício que mais utiliza para lecioanr
Avaliação das rotas de fuga do edifício que mais
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
utiliza para lecionar
Avaliação da segurança contra incêndio do edifício
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
que mais utiliza para lecionar
1 – sairia correndo do prédio
2 – reuniria pertences e sairia
3 – procuraria avisar outros
Primeira atitude que tomaria ao saber de um incêndio
4 – tentaria apagar o fogo
5 – ligaria para os bombeiros
6 – outro
1 – problemas c/ instalação elétrica
2 – carga de inc. elevada próx. fonte de calor
Situação de risco de incêndio verificada no edifício
3 – dificuldade de abandonar o prédio
que mais utiliza para lecionar (apontada
4 – ausência equipam. de combate a incêndio
espontaneamente)
5 – ausência de sinaliz / ilumin. de emerg.
6 – outra resposta

12

6A

13

7A

14

8A

15

AT

16

RE

17

BR

Identifica se faz parte ou não da brigada de incêndio

1 – sim

2 – não

18

AN

Identifica se sabe o ano do último curso de instrução

1 – sim

2 – não

19

EV

Identifica se sabe da exist. de plano de evacuação

1 – sim

2 – não

3 – não sabe

20

EA

Identifica se sabe se o plano envolve os alunos

1 – sim

2 – não

3 – não sabe

21

TR

Identifica se já participou de treinamento de
1 – sim
evacuação ou combate a incêndio

22

LO

Identifica o local do treinamento

1 – No IAE-c1

23

CT

Identifica o conteúdo do treinamento

1 – teórico

2 – não
2 – em outra empresa

2 – prático

3 – ambos

ANEXO J
Tabela-resumo com os dados dos questionários para funcionários
CÓDIGOS UTILIZADOS NO CABEÇALHO DAS COLUNAS DA TABELA-RESUMO
NÚM. DA
COLUNA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO CÓDIGO

1

N

Número de ordem dos registros da tabela

--1 – E. modelo e 1.° Grau
2 – 2.° Grau

ALTERNATIVAS

2

ED

Edifício em que leciona

3

ID

Idade em anos

0 – não informada
1 – masc.
2 – fem.

4

SX

Sexo

5

CD

Condição

6

PE

Período em que leciona

7

EI

Envolvimento anterior com incêndio

3 - 3.° Grau

0 – não informado

1 – administrativo

2 – não administrativo

1 – manhã e tarde
2 – noite
1 – sim
2 – não

8

1A

Conhecimentos dos tipos de extintores e seu emprego Nota de 1 a 5

0 – sem resposta

9

2A

Capacidade de uso de extintores

0 – sem resposta

10

3A

11

4A

12

5A

Nota de 1 a 5

Conhecimento da localização dos extintores no
Nota de 1 a 5
prédio que mais usa para lecionar
Conhecimento a respeito do hidrante e de seu
Nota de 1 a 5
propósito
Capacidade de uso de um hidrante

0 – sem resposta
0 – sem resposta

Nota de 1 a 5

0 – sem resposta

Conhecimento da localização das rotas de fuga do
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
edifício que mais utiliza para lecioanr
Avaliação das rotas de fuga do edifício que mais
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
utiliza para lecionar
Avaliação da segurança contra incêndio do edifício
Nota de 1 a 5
0 – sem resposta
que mais utiliza para lecionar
1 – sairia correndo do prédio
2 – reuniria pertences e sairia
3 – procuraria avisar outros
Primeira atitude que tomaria ao saber de um incêndio
4 – tentaria apagar o fogo
5 – ligaria para os bombeiros
6 – outro
1 – problemas c/ instalação elétrica
2 – carga de inc. elevada próx. fonte de calor
Situação de risco de incêndio verificada no edifício
3 – dificuldade de abandonar o prédio
que mais utiliza para lecionar (apontada
4 – ausência equipam. de combate a incêndio
espontaneamente)
5 – ausência de sinaliz / ilumin. de emerg.
6 – outra resposta

13

6A

14

7A

15

8A

16

AT

17

RE

18

BR

Identifica se faz parte ou não da brigada de incêndio

19

AN

Identifica se sabe o ano do último curso de instrução

1 – sim

20

EV

Identifica se sabe da exist. de plano de evacuação

1 – sim

2 – não

3 – não sabe

21

EA

Identifica se sabe se o plano envolve os alunos

1 – sim

2 – não

3 – não sabe

22

TR

Identifica se já participou de treinamento de
1 – sim
evacuação ou combate a incêndio

23

LO

Identifica o local do treinamento

1 – No IAE-c1

24

CT

Identifica o conteúdo do treinamento

1 – teórico

1 – sim

2 – não
2 – não

2 – não
2 – em outra empresa

2 – prático

3 – ambos
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