Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Ellen Pompeu de Toledo Rodrigues

Proposta de um modelo básico de sistemas de segurança
patrimonial obtido por meio da aplicação da ferramenta de análise
de risco em condomínios residenciais na Vila Mariana

São Paulo
2011

Ellen Pompeu de Toledo Rodrigues

Proposta de um modelo básico de sistemas de segurança patrimonial obtido por
meio da aplicação da ferramenta de análise de risco em condomínios residenciais na
Vila Mariana

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Mestre em Habitação:
Planejamento e Tecnologia.
Data da aprovação: ____/____/____
________________________________
Prof. Dr. André Luiz Gonçalves Scabbia
(Orientador) – IPT Instituto de Pesquisa
Tecnológicas do Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. André Luiz Gonçalves Scabbia (Orientador)
IPT- Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Antônio Celso Ribeiro Brasiliano (Membro)
B&A Brasiliano & Associados
Prof. Dr. Marco Antônio de Barros Penteado (Membro)
SANMARCO Consultoria S.S.Ltda

Ellen Pompeu de Toledo Rodrigues

Proposta de um modelo básico de sistemas de segurança patrimonial obtido por
meio da aplicação da ferramenta de análise de risco em condomínios residenciais na
Vila Mariana

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Mestre em Habitação:
Planejamento e Tecnologia.

Área de concentração: Tecnologia em Construção
de Edifícios

Orientador: Prof. Dr. André Luiz Gonçalves Scabbia

São Paulo
Julho/2011

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

R696p

Rodrigues, Ellen Pompeu de Toledo
Proposta de um modelo básico de sistemas de segurança patrimonial obtido por
meio da aplicação da ferramenta de análise de risco em condomínios residenciais na
Vila Mariana. / Ellen Pompeu de Toledo Rodrigues. São Paulo, 2011.
121 p.

Dissertação (Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Tecnologia
em Construção de Edifícios.

Orientador: Prof. Dr. André Luiz Gonçalves Scabbia

1. Segurança patrimonial 2. Análise de risco 3. Análise preliminar de perigo - APP
4. Habitação 5. Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo. Coordenadoria de Ensino Tecnológico II. Título

11-56

CDU

699.8(043)

Dedico esse trabalho:

À Deus, por me iluminar e me conduzir.
A minha filha, Isabella, pelo carinho e companheirismo nos momentos difíceis.
A minha irmã, Camila, por me fazer trilhar em caminhos sinuosos para conquistar
meus sonhos e objetivos.
Aos meus pais, Edival e Jane, pelo constante apoio e incentivo ao longo de toda
minha vida.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador Prof. Dr. André Luiz Gonçalves Scabbia, pelo incentivo e
demonstração de novos conceitos fundamentais e quebras de paradigmas para o
desenvolvimento dessa dissertação.
Aos membros das bancas de qualificação e defesa que contribuíram com
experiência para aperfeiçoamento do trabalho.
A todos que participaram direta e indiretamente na elaboração dessa dissertação.
À ICTS Global pelo constante apoio durante essa fase tão importante da minha vida.
Aos professores e funcionários do Instituto de Pesquisas Tecnológicas que me
auxiliaram ao longo desses dois anos.

RESUMO
O ponto inicial, e fundamental, para a elaboração de um projeto de segurança
patrimonial é o estudo da análise dos riscos, ferramenta aplicada na determinação
das ameaças e vulnerabilidades que estão associados às vidas e aos bens das
pessoas. Este estudo fornece um modelo básico de sistemas de segurança
patrimonial obtido por meio da aplicação da ferramenta de análise de risco em
condomínios residenciais na Vila Mariana de modo a minimizar as vulnerabilidades
de um empreendimento específico e recomendar equitativamente medidas
defensivas integradas, como uso do conceito de círculos de proteção, no que tange
a: informação; elemento físico e eletrônico; pessoas; procedimento e treinamento.
Hoje a seleção de sistemas de segurança é realizada fundamentalmente pelos
moradores, de modo inconsciente, fundamentado em crenças, ditames de mercado
e influências de terceiros, que por fim não coíbem as vulnerabilidades realmente
existentes. O propósito do sistema de proteção e prevenção não é combater nem
evitar furtos residenciais, mas criar a percepção da importância do estudo de análise
do risco e, posteriormente, um planejamento de segurança com previsões que
contemplem o mínimo de segurança, de proteção à vida, à integridade física das
pessoas e proteção à propriedade. A presente pesquisa está relacionada na
apuração das principais vulnerabilidades existentes em condomínio residencial
vertical, no que se refere à segurança patrimonial e dos ocupantes destes locais,
posteriormente visa apresentar medidas mitigadoras, por meio da implantação de
uma solução integrada, obtida da aplicação de uma análise de risco, elaborada por
meio de entrevistas que retratam a visão do morador (usuário), do fornecedor de
equipamentos e dos especialistas na área de segurança patrimonial. Portanto, a
exposição ao risco é avaliada, nessa pesquisa, por meio da aplicação da Análise
Preliminar de Perigo (APP). Foi utilizado o enfoque qualitativo para as entrevistas,
após compilação dos resultados será elaborada redação final, abordando a
conclusão do trabalho com ênfase nas recomendações obtidas de modo a minimizar
as vulnerabilidades de segurança patrimonial em um condomínio residencial vertical.
Palavras Chaves: Análise de risco; Segurança patrimonial; Condomínio residencial
vertical; Análise Preliminar de Perigo (APP); Medidas defensivas de segurança.

ABSTRACT
Proposal of a basic model of security systems assets obtained through
the application of risk analysis tool in residential condominiums in Vila Mariana
The starting point, and fundamental to the development of an equity security
project is the study of risk analysis tool applied in determining threats and
vulnerabilities that are associated with the lives and property of people. This study
should provide a basic model of security systems assets obtained through the
application of risk analysis tool in residential condominiums in Vila Mariana to
minimize vulnerabilities and recommend a specific venture equally integrated
countermeasures, such as use of the concept of circles of protection, with respect to:
information, physical and electronic elements, people, procedure and training. Today
the selection of security systems is mainly performed by residents, unconsciously,
based on the beliefs, the dictates of the market and influences of others, which
ultimately does not shy away from actually existing vulnerabilities. The purpose of the
system of protection and prevention is not to fight or prevent residential burglaries,
but to create the perception of the importance of studying risk analysis and, later, a
security plan with provisions that include a minimum of security, protection of life,
physical integrity of persons and property protection. This research is related in the
determination of the main vulnerabilities in residential vertical in relation to asset
security and the occupants of these sites, then aims to present mitigating measures,
through the implementation of an integrated solution, obtained from the application of
an analysis risk, developed through interviews that portray the view of the dweller
(user), the supplier of equipment and experts in the field of property security.
Therefore, the risk exposure is evaluated in this study, through the application of the
Preliminary Hazard Analysis (APP). Qualitative approach was used for interviews,
compilation of results after the final draft will be prepared, addressing the completion
of the work with emphasis on the recommendations obtained in order to minimize
security vulnerabilities in a residential sheet vertically.

Keywords: Risk Analysis; Security; Vertical Residential Condominium; Preliminary
Hazard Analysis (APP); Security countermeasures.
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1 INTRODUÇÃO
Diante do atrativo financeiro gerado pelo acúmulo de renda dos moradores
nos condomínios residenciais verticais gerou-se uma crescente necessidade de
incorporar medidas defensivas de proteção, visando a segurança patrimonial como:
a) informação, b) elemento físico e eletrônico, c) pessoas, d) procedimento,
e) treinamento, a fim de resguardar os ocupantes e seus patrimônios.
Segundo a definição da CIBSE (1991), o projeto de segurança patrimonial de
uma edificação deve ter por objetivo minimizar, dentro e ao redor da edificação, os
riscos de furto, danos criminosos, vandalismos, ataques pessoais e sabotagens,
tanto durante a construção, quanto durante toda a vida útil da edificação.
De acordo com Moreira (2007), a avaliação da segurança patrimonial é
realizada mediante uma combinação de fatores que incluem a propriedade, a
análise de riscos, as vulnerabilidades, as ameaças e os resultados da escolha que
ajudarão na determinação do grau de proteção e dos critérios a serem utilizados.
AIA (2004) define que qualquer agressor, desprovido de técnica, que investe
contra um patrimônio, usualmente mede o potencial do sucesso e dos frutos do
ataque, desafiando o risco de detecção e apreensão. Quanto menor o risco para o
agressor, maior será a possibilidade do sucesso. Por outro lado, os proprietários e
os ocupantes de uma edificação fazem a análise de riscos e planos de segurança
visando mitigar as vulnerabilidades e possibilidade de sucesso do agressor.
Uma vez satisfeitas as necessidades do físico, a primeira necessidade que o
ser humano passa a sentir é a de segurança. No entanto, a segurança descrita por
Maslow (2002) é uma segurança no sentido “lato”, ou seja, não apenas a segurança
contra a violência ou criminalidade, mas também a segurança contra qualquer
ameaça ou perigo, como doenças, desemprego, situações difíceis ou simplesmente
o desconhecido.
No entanto, é importante observar que a segurança abordada por essa visão
é uma segurança no sentido genérico, ou seja, todo e qualquer evento que possa
ameaçar o ser humano.
Segundo Maslow (2002), a necessidade de segurança está contida na
hierarquia das necessidades humanas, atribuindo-a como uma das necessidades
primárias. As necessidades qualificadas como primárias são aquelas sem as quais o
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ser humano simplesmente não consegue sobreviver e manter-se de forma estável
em seu habitat. Ver Figura 1.

Figura 1: Hierarquias de Maslow
Fonte: Maslow (2002)

O termo segurança, segundo Moreira (2007) possui origem no latim da
palavra “securus” que significa “livre do perigo” ou “seguro”. Já na língua inglesa a
menção à segurança patrimonial é “security”. Na língua portuguesa, encontra-se no
Ferreira (2009), segurança, como o estado, qualidade ou condição de seguro,
garantia, livre do risco, ação ou efeito de tornar seguro, estabilidade, firmeza.
Já, a nomenclatura patrimonial está relacionada ao patrimônio que significa
quaisquer bens materiais ou morais, pertencentes a uma pessoa, instituição ou
coletividade. Há literaturas brasileiras que utilizam a terminologia de segurança
privada para se referenciar à segurança patrimonial. Ambas abordam a proteção às
vidas e aos bens das pessoas. Em muitas situações também está associado a
proteção à vida das pessoas como segurança orgânica, vigilância realizada por
homens, e a proteção aos bens das pessoas como segurança física e eletrônica,
segurança por grades, portões, cadeados entre outros e equipamentos eletrônicos.
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Segundo Gil (1995), a segurança patrimonial é um conjunto de medidas de
proteção que visa a prevenção, detecção, correção e restauração das condições de
sintonia/normalidade de bens, em face de ameaças analisadas.
De acordo com Silva (2009), o conceito de segurança patrimonial é a
aplicação da prevenção, detecção e reação em proporções distintas em um projeto
de segurança.


Prevenção: deve representar 80% do conjunto e seu foco é antecipar e
planejar as medidas preventivas para mitigar ações criminosas;



Detecção: deve representar 15% do conjunto e seu foco é detectar
ações suspeitas com tempo para reação;



Reação: deve representar 5% do conjunto e seu foco é reagir após
detectar uma ação suspeita.

O Chartered Institution of Building Services Engineers – CIBSE (1991)
classifica que um projeto de uma edificação deve ter por objetivo minimizar, dentro e
ao redor da edificação, os riscos de furto, danos criminosos, vandalismos, ataques
pessoais e sabotagens, tanto durante a construção quanto em toda a vida útil da
edificação.
Um planejamento de segurança de um condomínio vertical objetiva implantar
o conceito de círculos de proteção, no que tange à informação, ao elemento físico e
eletrônico, às pessoas ao procedimento e treinamento, levando previamente em
consideração a verificação dos riscos e vulnerabilidades resultando em um projeto
global e integrado considerando a estética do empreendimento com a inclusão da
proteção.
O ponto inicial para a elaboração de um projeto de segurança patrimonial é o
estudo da análise de risco. Este estudo fornecerá subsídios ao projetista para
mitigar as vulnerabilidades de um empreendimento específico e recomendar
soluções integradas visando ao conceito de círculos de proteção, no que tange à
informação, ao elemento físico e eletrônico, às pessoas, ao procedimento e
treinamento.
Segundo AIA (2004), o RISCO é a chave que possibilita acessar o potencial
do estrago ou de perda dos bens de um cliente; estes riscos podem ser, por
exemplo, operacionais, de produto ou financeiros.
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A Figura 2, a seguir, apresenta a estrutura proposta pela AIA (2004) para a
distribuição do “Risco Global” que abrange um edifício, negócio, pessoas entre

Foc
o
do
tra
bal
ho

Figura 2 – Distribuição do Risco Global
Fonte: AIA (2004)

Fonte: AIA
(2004) –
modificado pelo
autor

Foco do
trabalho

outros.
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Visando detectar e minimizar os riscos, a AIA (2004) sugere:
- Controle de risco – visando minimizar ou abrandar cada risco identificado,
mediante estratégias ou medidas empregadas.
- Administração do risco – analisa e quantifica os riscos, depois prioriza a
segurança nos itens necessários, baseando-se nos aspectos críticos de segurança
e vulnerabilidades do bem. Além da perda patrimonial por roubos e sinistros, um
cliente pode ter muitos tipos de riscos, dependendo da natureza da ocupação.
O presente trabalho aborda o risco para as pessoas, conforme Figura 3,
pertencentes ao tópico “Risco Global”, como foco do trabalho, estando estes
diretamente relacionados à segurança patrimonial.
De acordo com a AIA (2004), a Figura 3, apresenta os elementos para
avaliação de segurança. Os riscos estão associados ao patrimônio, ameaças e
vulnerabilidades. As medidas defensivas são planejadas a partir do estudo deste
conjunto.

Figura 3: Elementos para avaliação de segurança
Fonte: AIA (2004)

Quando os riscos são analisados, não se pode deixar dúvidas quanto
ao objeto que se deseja proteger, pois será a base para as decisões das
medidas defensivas. Após essa identificação dos riscos levantam-se as
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ameaças e vulnerabilidades. Segundo Moreira (2007), as ameaças são os
acidentes, atos intencionais e catástrofes. As vulnerabilidades são o ponto
fraco da edificação em relação à segurança e desencadeiam a ocorrência de
ameaças.
Os riscos analisados devem fornecer subsídios ao projetista de modo a
mitigar as vulnerabilidades de um empreendimento específico e recomendar
medidas defensivas.
Brasiliano (2003) reconhece a gestão de riscos como parte integrante de uma
boa administração e como um processo interativo composto por etapas, que,
quando realizada em seqüência, possibilita a melhoria da tomada de decisão.
O propósito da avaliação da vulnerabilidade em segurança patrimonial de um
condomínio residencial não é combater furtos residenciais, mas criar a percepção
no usuário da importância do estudo de análise de risco e, posteriormente, um
planejamento de segurança com previsões que contemplem o mínimo de segurança
visando à proteção à vida e integridade física das pessoas e proteção à
propriedade.
A adoção da Análise Preliminar de Perigos, como meio de aplicar a análise de
riscos deveu-se inicialmente pelo interesse de identificar os perigos, tendo
complementarmente a possibilidade de segregar os efeitos em níveis de severidade,
fato que permitiu este trabalho, selecionar as principais propostas de controle de
risco no que tange à mitigação das vulnerabilidades da segurança patrimonial em
um condomínio residencial vertical.
No que tange normalizações existem poucos tópicos nesta área, entre eles
destaca-se Kanashiro (2006) que aborda o tema legislação referindo-se à primeira
lei aprovada sobre sistemas de CFTV como lei federal n° 7.102/1983, que determina
que os estabelecimentos de guarda de valores financeiros possuam equipamentos
de filmagem para identificação dos assaltantes, em conjunto com artefatos que
retardem a ação de criminosos e cabine blindada para os vigilantes. Esta lei exige a
instalação obrigatória de itens de segurança, porém a normalização com parâmetros
técnicos, de instalação e uso destes equipamentos, ainda não existe. A lei federal n°
9.967/1998, exige a instalação de câmeras urbanas nos locais públicos para auxílio
da segurança pública. A lei do município de São Paulo n° 13.541/2003 exige o aviso
de filmagem em locais públicos para proteção dos estabelecimentos que instalam
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sistemas de CFTV. Além disso, o projeto de lei 1.759/2007, criado pela Associação
Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança - Abese que tramita
na Câmara dos Deputados, propõe a regulamentação das atividades das empresas
de segurança eletrônica.
Já a Secretaria da Segurança Pública considerando o aumento das
ocorrências de roubo a condomínios, praticados por quadrilhas organizadas, cria o
programa de prevenção e repressão de roubos a condomínios com base na
resolução SSP-240, de 05.10.2009, publicado no Diário Oficial Poder Executivo.
Segundo Moreira (2007) a preocupação com normalização e regulamentação
da segurança patrimonial no Brasil ainda é muito pequena, de modo que é comum
este tipo de discussão iniciar-se após a ocorrência de acidentes. Os altos custos e
perdas de vidas geradas por acidentes de grandes proporções, geralmente
mobilizam e preocupam os consumidores e profissionais quanto à existência de
normas que regulamentem os sistemas de segurança, formando grupos de
discussão sobre o assunto.
1.1 Justificativa do trabalho
Propor um método que permita definir, de modo racional e sistemático, um
modelo básico de seleção de sistemas de segurança patrimonial, a ser adotado em
condomínio residencial vertical. Hoje a seleção de sistemas de segurança é
realizada fundamentalmente pelos moradores, de modo inconsciente, fundamentado
em crenças, ditames de mercado e influências de terceiros, que não buscam coibir
as vulnerabilidades realmente existentes.
1.2 Objetivo do trabalho
O presente trabalho busca de modo ordenado propor de um modelo básico de
sistemas de segurança patrimonial, obtido por meio da definição das principais
vulnerabilidades existentes em condomínio residencial vertical. Posteriormente visa
apresentar medidas mitigadoras, por meio da implantação de uma solução
integrada, obtida da aplicação de uma análise de risco, elaborada por meio de
entrevistas que retratam a visão do morador (usuário), do fornecedor de
equipamentos e dos especialistas na área de segurança patrimonial.
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1.3 Premissas
Ao longo dos anos vêm-se implantando sistemas de seguranças patrimoniais
em condomínios residenciais verticais de modo aleatório, em virtude da crescente
sensação de insegurança dos moradores, porém não se pode dar valor a esta ação
ou medir seu impacto na segurança dos habitantes já que existem diversos fatores
que dificultam a implantação de um sistema de segurança patrimonial eficaz. Dentre
eles, é possível destacar a falta de análise de risco apurada do empreendimento e a
falta de um projeto que visa a implantação de um sistema integrado.
Para o estudo de caso adotou-se a subprefeitura da Vila Mariana, na cidade de
São Paulo, por ser um local de grande adensamento de condomínios verticais, com
uma mescla de edificações com mais de quarenta anos de implantação e
empreendimentos recentes.
Determinou-se, também, pelo estudo de três grupos de trabalho de segurança
patrimonial, sendo: a primeira, uma consulta aos moradores de condomínios
residenciais verticais, a segunda, uma consulta a fornecedores e a terceira, uma
consulta à especialistas na área de segurança patrimonial.
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2 MÉTODO DO TRABALHO
Para alcançar o objetivo proposto no presente trabalho, foram definidas três
etapas, apresentadas na Figura 4.

DEFINIÇÃO: TEMA E OBJETIVO
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Levantamento e preparação dos dados;

ETAPA 1

Identificação de perigos e riscos; Montagem da
ficha de entrevistas.

APP – APLICAÇÃO
 Análise dos riscos (APP);

ETAPA 2

 Avaliação dos riscos (entrevistas - PD).

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
 Entrevistas realizadas (janeiro – abril 2011);
 Análise dos resultados;
 Discussão dos resultados;
 Conclusões.

Figura 4: Etapas do Trabalho

ETAPA 3
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A realização do presente trabalho foi dividida em três etapas:
Etapa 1: Nesta etapa foi definido o tema, objetivos e realizada a revisão
bibliográfica, tendo como ponto central a segurança patrimonial em condomínio
residencial vertical e o estudo da análise de risco – EAR.
Etapa 2: Para a Aplicação da Análise Preliminar de Perigo - APP foi definido
cinco fases principais: identificação de perigos e riscos; análise dos riscos; avaliação
dos riscos; proposta de minimização dos riscos e gerenciamento dos riscos
Etapa 3: Após compilação dos resultados, será elaborada redação final
abordando a conclusão do trabalho com ênfase nas recomendações de medidas
defensivas de segurança que visam a mitigar as vulnerabilidades de segurança
patrimonial em um condomínio residencial vertical.
Para realização da Etapa 2 – Aplicação da Análise Preliminar de Perigo APP, foram definidas cinco fases principais: Identificação de perigos; análise dos
riscos; avaliação de riscos; propostas de controle riscos; gerenciamento de riscos.
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3 ANÁLISE DE RISCO E SUA APLICAÇAO NA DEFINIÇÃO DA SEGURANÇA
PATRIMONIAL – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para a elaboração da Revisão Bibliográfica seguiu-se, passo-a-passo os
tópicos do Estudo de Análise de Riscos – EAR, para tanto se adotou os princípios
de Cetesb (2003), que define sua aplicação em cinco passos básicos: Identificação
de perigos; análise dos riscos; avaliação de riscos; propostas de controle riscos;
gerenciamento de riscos. Ver Figura 5.

Figura 5: EAR no trabalho
Fonte: modificado Cetesb (2003)
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3.1 Identificação de perigos e riscos
Esta etapa de deve analisar contextualizar o local do empreendimento a
vulnerabilidade e a frequência de eventos.
3.1.1 Caracterização do empreendimento, Identificação de perigos e vulnerabilidades
De acordo com Monteiro (1995), a definição de condomínio tem origem do
latim, “condominium”, composto de cum (com) e dominium (autoridade). Designa
influência ou soberania exercida em comum por dois ou mais indivíduos, ou seja,
um poder ou uma propriedade exercida por mais de um dono. A palavra latina,
dominium, está relacionada com dominius, que significa soberano, autoridade e
poder. O condomínio edilício, que também é conhecido como condomínio por
andares ou, "condomínio em edifícios de andares ou apartamentos pertencentes a
proprietários diversos" é uma modalidade especial de condomínio que surgiu depois
da guerra de 1914-1918, que provocou um desequilíbrio entre a oferta e a procura,
agravada por uma legislação de emergência sobre as relações de locação, de certa
maneira protraída e numero reduzido de construções e poderia associar a esses
fatores a implementação das atividades nas indústrias e também o êxodo rural. Na
intenção de reduzir tal situação, sobretudo, nas grandes cidades com o aumento da
população, gerando dificuldades na habitação e circulação, surgiu o condomínio em
edifícios de apartamentos, com melhor aproveitamento do solo e menores custos
nas construções. Este tipo de empreendimento teve grande aceitação que
permanece até nossos dias. Fator ponderado, é que as construções tornaram-se
mais econômicas, diminuindo a elevação do custo de vida com a coesão na
aquisição de grandes quantidades de materiais. Com isso, houve a facilidade na
obtenção da casa própria. Hoje são crescentes as edificações sejam residenciais
como as comerciais. Entretanto, com a proliferação em massa dessas edificações
tornou-se premente a elaboração de uma lei que regulasse as relações pertinentes
a elas.
De acordo com Bondaruk (2007), a residência, em seu sentido mais comum, é
entendida como um sinônimo para a palavra casa. A constituição da forma, dos
usos e da função de uma casa é sempre resultado de um processo sócio-cultural:
de um lado há a participação do projetista, de outro atuam hábitos sociais
consolidados, preconceitos relacionados ao modo de viver, à legislação do lugar e
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às limitações econômicas. Contudo, o espaço residencial, é entre todos o que mais
preocupa o cidadão, no que tange às questões de segurança pública. É lá que
permanece, dentro de grupos familiares, o que as pessoas consideram mais
importante, independentemente do poder aquisitivo deste grupo.
O condomínio em edificações é regulado pelos artigos 1331 a 1358 do Código
Civil de 2002. A Lei n 10.406 considera como condomínios residenciais verticais as
edificações destinadas a construção de unidades habitacionais formadas por blocos
de apartamentos, para habitação unifamiliar, com mais de um bloco por terreno.
SILVA (2009), apresenta as condições onde se inicia a preocupação da
segurança:
“a abordagem com a preocupação da segurança vem desde os
primórdios, sempre em busca de novas ações capazes de
vencer os desafios característicos e intrínsecos de cada época.
Construíam-se barreiras no anseio de se protegerem e de
salvaguardarem o seu grupo. A concepção de condomínios
residenciais vem de séculos anteriores e tem como elemento
principal a segurança, a proteção do patrimônio e da vida.”
De acordo com Silva (2009), na Idade Média foram desenvolvidas técnicas de
construção que privilegiavam a segurança nos castelos, fortes e cidades muradas.
Essas técnicas combinavam diversos tipos de barreiras construídas pelo homem,
como construções em madeira e pedras, com as barreiras naturais como
construções no alto de montanhas que permitiam visão panorâmica, vigilância e ao
mesmo tempo proteção dos moradores contra possíveis invasões. No entanto,
essas barreiras não eram intransponíveis causando invasões e destruições. Na
Idade Contemporânea o homem continua a buscar meios de se proteger, isolar,
defender sua vida e seu patrimônio e reagir aos ataques.
Conforme Silva (2009), o que se diferencia da atualidade é apenas a evolução
da tecnologia que vem desafiando os construtores em prol da obtenção de
segurança. Os condomínios residenciais verticais são alvos do mercado imobiliário
que oferecem como vantagem ao comprador a boa qualidade de vida e segurança.
Fazem parte do empreendimento, como estratégia de marketing, equipamentos
tecnológicos (câmeras, sensores infravermelhos, cerca elétrica), portaria blindada,
muros altos, portões duplos e clausuras de pedestres e de veículos entre outros.

27

Caldeira, (2002), já enfatizava a alteração de comportamento dos habitantes
que diante do fenômeno violência, vinham cercando suas propriedades por muros,
barreiras físicas, controles de entrada e equipamentos de tecnologia, para se
protegerem.
Considerando

as

informações

de

Silva

(2009)

e

Caldeira

(2002),

complementa-se que a própria evolução demonstrou que não há barreiras
intransponíveis na segurança e que o avanço tecnológico dos equipamentos têm
auxiliado de forma eficaz o monitoramento do sistema de segurança se comparado
a décadas atrás.
A estimativa dos principais elementos para a análise de vulnerabilidades é
analisada conforme a necessidade da edificação quanto aos diversos fatores, como
o modus operandi de entrada nos condomínios, fechamento do lote ou não,
exigências legais para aprovação; nível de exposição dos bens patrimoniais e
capacidade de proteção que há ou poderá haver na edificação.
Segundo Moreira (2007), a análise das vulnerabilidades de uma edificação é
realizada após a identificação do patrimônio e análise de riscos e ameaças. A partir
destas informações, o projeto arquitetônico pode ser avaliado para definir os pontos
necessários para proteção. O processo de análise se diferencia, quando realizado
em uma edificação existente e em uma edificação a construir. A edificação existente
já possui uma rotina de funcionamento, instalações e patrimônio bem definidos,
tornando a identificação das vulnerabilidades mais perceptível. Nas edificações a
construir, o escopo do projeto tem a possibilidade de ser mais analisada em sua
implantação.
Conforme Nadel (2004), as vulnerabilidades podem variar, algumas podem
ter pouca importância, enquanto outras dependerão de alto investimento para serem
eliminadas. A análise destas vulnerabilidades é um passo importante para a
avaliação da medida do nível da segurança em um projeto arquitetônico.
Nadel (2004) sugere a elaboração de um check-list de identificação, conforme
Tabela 1, investigando os locais de possível vulnerabilidade com as seguintes
divisões:
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Tabela 1: Check-list de identificação

Tipo

Descrição

Perímetro
Protegido

Propriedades adjacentes e vizinhança; Topografia e vegetação;
Vias de acesso e entrada de veículos; Estacionamento; Muros;
Acesso de veículos; Acesso de pedestres; Estrutura existente;
Visibilidade; Infraestrutura proposta ou existente; Segurança
física e tecnológica existente.

Planejamento do
Lote

Vegetação, obstruções visuais e lugares escondidos; Acesso
de veículos; Estacionamento; Acesso de pedestres;
Iluminação; Segurança física e tecnológica existente.

Segurança da
Edificação

Uso e atividades; Circulação, sistemas de segurança e rotas
de fuga; Tratamento da fachada e vidros; Sistemas estruturais;
Localização e distribuição da infraestrutura; Planejamento do
layout; Entradas de ventilação; Portas externas de acesso;
Acessos ao telhado; Lobbies de entrada; Entrada de
mercadorias/correspondência; Centros operacionais; Sistemas
de reserva.

Segurança
Operacional
Estabelecimento
de normas e
protocolos da
organização

Desenvolvimento de um Plano de Emergência;
Intercomunicação com a polícia; Treinamento de pessoal da
segurança; Manutenção e testes regulares dos sistemas e
alarmes; Monitoração dos sistemas prediais; Centro
operacional e resposta a emergências; Coordenação
operacional e resposta a emergências; Proteção de
informações.

As Maiores
Deficiências da
Segurança

Vegetação densa; Vidros sem blindagem; Cobertura
insuficiente do CFTV; Área insuficiente para inspeção de
entrada de pessoas e objetos; Falta de procedimentos para
entrada de veículos; Pessoal insuficiente para o tamanho da
edificação; Demarcação precária dos limites do lote; Tempo
desconhecido de resposta aos ataques.

Fonte: Nadel (2004)

Kahn (2010), compara o modo de entrada no condomínio, cuja apresentação
está descrita na Tabela 2.
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Tabela 2: Modo de entrada no condomínio
Modo de entrada no condomínio: Violento ou não? X Ano
Ano
Modo violento de entrada no condomínio
2005 2006 2007 2008 2009 Total (N)
Não
29
23
29
22
31
Sim
11
15
10
10
13
Total (válidos)
40
38
39
32
44
Sem Informação
29
24
27
16
24
Total
69
62
66
48
68

134
59
193
120
313

Totais
Total ( %)
Total (válidos, %)
42,81
69,43
18,85
30,57
61,66
100,00
38,34
100,00
-

Fonte: Kahn (2010)

Percebe-se que na maior parte dos crimes não houve entrada violenta no
condomínio, 42,8% dos casos válidos. Vale ressaltar que dos 313 casos de roubo a
condomínio, 120 casos não possuíam a informação sobre o modo de entrada no
condomínio. Ainda assim, nota-se que 69,4% dos casos válidos foram entradas no
condomínio de modo não violento, contabilizando 134 dos 193 casos válidos.
Kahn (2010), também constatou que 30,1% dos casos válidos do modo de
entrada no condomínio ocorreu de uma maneira especifica – pulando o muro ou
grade do mesmo.
Este modo de entrada é considerado não violento, sendo, portanto quase
metade dos casos não violentos de entrada no condomínio. Outras maneiras de
entrada no condomínio sem que se exerça de violência são os casos em que houve
uso de subterfúgio para a entrada, ou seja, os criminosos simularam interesse na
compra de residência no condomínio, ou fingiram ser empregados de empresa de
TV, ou tinham carros exatamente iguais aos das vítimas do condomínio, para que o
porteiro liberasse a entrada.
Esta estratégia é a segunda mais freqüente nos casos de roubo a
condomínio, representando 21,8% dos casos válidos. Nos casos de entrada violenta
no condomínio, ou seja, invasão à mão armada, uma realizou-se pela portaria e a
outra pela garagem, totalizando 21,8% dos casos, ver Tabela 3.
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Tabela 3: Modo de entrada no condomínio x Ano

Modo de entrada no condomínio
Pulou o muro
Uso de subterfúgio para entrada
Invasão à mão armada – portaria
Abordagem prévia da vítima (fora do condomínio)
Garagem – meios próprios
Portão de entrada – meios próprios
Entrada no domicílio - meios próprios
Invasão à mão armada – garagem
Abertura pelo porteiro (sem resistência)
Sem entrada no condomínio
Arrombamento
Total (válidos)
Sem informação
Total

Modo de entrada no condomínio X Ano
Ano
2005 2006 2007 2008 2009 Total (N)
13 15
4 12 14
7
4 17
6
8
8 10
4
5 10
2
2
6
5
2
3
2
0
3
2
4
2
1
0
3
0
0
7
0
1
1
3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
40 38 39 32 44
29 24 27 16 24
69 62 66 48 68

Totais
58
42
37
17
10
10
8
5
3
2
1
193
120
313

Total (%)
Total (válidos, %)
18,53
30,05
13,42
21,76
11,82
19,17
5,43
8,81
3,19
5,18
3,19
5,18
2,56
4,15
1,60
2,59
0,96
1,55
0,64
1,04
0,32
0,52
61,66
100,00
38,34
100,00
-

Fonte:Kahn (2010)

Segundo Kahn (2010), através de análises nos condomínios, observa-se a
importância de que a área de segurança seja parte integrante da elaboração do
projeto arquitetônico. Os projetistas podem analisar os riscos, não como um
apêndice do projeto, mas sim como uma propriedade de significativa importância
que requer cuidados especiais visando à mitigação das vulnerabilidades e à
contribuição na implantação dos círculos de proteções eficientes e igualmente
eficazes.
3.1.2 Medidas de redução
Na Segurança Patrimonial foram adotados os conceitos de Santos et al
(2010): “Princípios éticos e pressão situacional nas organizações” que foram
adaptadas à realidade do modus operandi do transgressor, na qual é retratada pelo
triângulo da fraude, ver Figura 6, para qualificar a existência de roubos e/ou furtos
nos condomínios residenciais verticais: valores pessoais, atrativo e oportunidade. O
estudo divide-se em três partes: a) Racionalização: o discernimento do indivíduo
sobre o certo e errado, a percepção moral diante de dilemas éticos. O transgressor
precisa racionalizar seus atos, justificar, para si e para outros que determinada ação
não é errada ou, caso o seja, amenizar a situação flexibilizando a ética; b)
Necessidade/Pressão: a necessidade ou pressão a qual o indivíduo esteja
submetido, ou o atrativo na qual o transgressor tem como foco; c) Oportunidade: a
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percepção da oportunidade para a obtenção do objeto roubado, é a idéia que o
potencial transgressor faz do quanto vulnerável o objeto está e os meios
necessários à execução do roubo e/ou furto.

Necessidade/
Pressão

Oportunidade

Triângulo da
Fraude

Racionalização
Figura 6: Triângulo da fraude
Fonte: Santos et al (2010)
Conforme Cressey (1953), relacionado ao triângulo da fraude existem, pelo
menos, quatro tipos de problemas interligados que propiciam o cometimento do
roubo e do furto: endividamento, problemas pessoais, mercado paralelo, e
relacionamento entre empregador-empregado.
Ressalta-se a diferença entre o furto e o roubo. O furto está descrito como:
“...subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel” (BRASIL, 1970, art 55). Em
outras palavras, significa pegar alguma coisa de outrem, com a intenção de ficar
com ela ou de dá-la a alguém. O roubo, por sua vez, está tipificado como:
“...subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência” (BRASIL, 1970, art 157).
O possível vértice controlável é a “oportunidade” por meio da implantação no
condomínio de medidas de segurança e a conscientização por parte dos moradores
da redução do atrativo no imóvel.
A AIA (2004) apresenta como medidas defensivas para resguardar um
patrimônio: os elementos físicos, tecnológicos e procedimentos operacionais.
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Os elementos físicos são as características arquitetônicas e detalhes da
construção civil do condomínio, resistência estrutural e acessos. Os elementos
eletrônicos são um conjunto de equipamentos eletrônicos com a finalidade de inibir,
controlar e monitorar ambientes ou acessos.
Segundo o Chartered Institution of Building Services Engineers – CIBSE
(1991), os elementos físicos de um condomínio residencial vertical são projetados
na fase arquitetônica. Nessa fase projetam-se grades, muros, vegetação, acessos
de pedestres e veículos, portões, portas blindadas, guaritas e janelas que, além de
serem efetivas, causam um efeito psicológico para dissuadir a ação criminosa. O
objetivo é a criação de barreiras físicas que funcionem como inibidoras e possam
prevenir possíveis intrusões. No Anexo A estão apresentadas algumas das medidas
defensivas.
O sistema tecnológico (eletrônico) de segurança é um conjunto de
equipamentos e dispositivos técnicos que instalados em um determinado local,
inibam, controlam e monitoram o ambiente e acesso.
Os sistemas eletrônicos de segurança detectam e avisam por meio de sinais,
aos responsáveis (proprietários, central de monitoramento interna e externa) alguma
irregularidade, de forma que sejam tomadas as devidas providências.
Os sistemas eletrônicos de segurança para condomínios residenciais verticais
possuem como subsistemas: sistema de detecção de alarmes, sistema de controle
de acesso e circuito fechado de televisão (CFTV). A seguir, detalham-se estes
subsistemas:
- Sistema de detecção e alarme: Os sistemas de detecção e alarme,
também conhecidos como sistemas de intrusão, possuem a finalidade de
proteger um perímetro ou ambiente determinado. Os dispositivos de alarme
estão ligados a um painel de controle, monitorados pelos seguranças na
guarita e também por um monitoramento externo que fornece imediata
sinalização sonora no painel de alarmes quando a área protegida sofrer
qualquer tipo de intrusão. Esse sistema pode ser controlado através de
integração com o sistema de CFTV para aumentar a rastreabilidade do
evento.
Existem diversos tipos de equipamentos eletrônicos, porém há a
necessidade de analisar previamente as vulnerabilidades do condomínio,
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para que sejam instaladas as quantidades adequadas, no posicionamento
correto para obtenção do melhor resultado. O conjunto periférico do sistema
de detecção de alarme é composto por diversos sensores e dispositivos de
anúncio de alarmes. A seguir, os mais empregados:


Sensores

Os sensores têm a finalidade de captar e monitorar qualquer ação
presente numa determinada área física em relação a um estado referencial
pré-programado.
Existem diversos tipos de sensores de alarme baseados em diferentes
tecnologias (radiação infravermelha, microondas, contato magnético entre
outros). Após estudo de análise de risco do ambiente a ser protegido
analisam-se as diferentes tecnologias dos equipamentos para serem
empregadas no ambiente a as condições de acesso para que o sistema
seja eficaz.
Os sensores externos agem como primeira linha de defesa para
detectar intrusão. Esses sensores são importantes quando combinados
com outras barreiras de proteção (elementos físicos) elevando o grau de
proteção do ambiente a ser monitorado.
No Anexo B, são apresentados exemplos de componentes e a
indicação mais adequada.
- Sistema eletrônico de controle de acesso: O sistema eletrônico de controle
de acesso é o gerenciamento e controle de acesso de entrada e saída de
pessoas (visitantes, prestadores de serviços e funcionários) e veículos, em
áreas de um condomínio, segundo os dias da semana e as horas do dia.
Os dispositivos periféricos, apresentados no Anexo C, que melhor se
enquadram em condomínios residenciais verticais para controlar os
acessos são constituídos dos seguintes componentes:
- Sistema CFTV: O sistema de circuito fechado de televisão - CFTV tem
como principal objetivo a vigilância e o monitoramento simultâneo de
diversos ambientes do condomínio por meio do registro de imagens em
tempo real, além de oferecer recursos para gravação das imagens geradas.
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Dá-se a nomenclatura de circuito fechado exatamente porque as
imagens geradas são distribuídas para os elementos integrantes do
sistema, impossibilitando assim que pessoas alheias ao sistema visualizem
ou utilizem essas imagens para diversos fins.
O CFTV é constituído por câmeras (analógico e digital), meio de
transmissão, gravação (digital) e monitores.
O quantitativo e localização das câmeras utilizadas do CFTV,
dependerá da complexidade da área a ser monitorada.
As partes básicas, ver Anexo D, que compreendem o sistema são:

Figura 7: Esquema do CFTV

- Integração dos sistemas pela guarita ou sala de segurança: Todo o
monitoramento será feito através da guarita ou sala de segurança, desta
forma é neste local que se concentrarão todos os equipamentos, tais como
monitores do CFTV, sinais de alarme, etc. É importante que haja uma
redundância dos sistemas em outro local seguro, como por exemplo, uma
área técnica. A configuração de tais equipamentos é feita de forma que
trabalhem automaticamente, sem a interferência do pessoal da segurança,
funcionando como uma ferramenta a auxiliar seu trabalho. A fim de obter o
máximo de aproveitamento do CFTV é recomendado que todas as imagens
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fiquem

simultaneamente

nas

telas

dos

monitores,

permitindo

um

monitoramento amplo. O alarme deve estar integrado com o CFTV, de tal
forma que as câmeras que cobrem as zonas de alarme sejam ativadas no
monitor automaticamente quando ocorra uma detecção. Um sistema de
gravação de vídeo digital (DVR) vai registrar todas as imagens. Mapa
sinóptico mostrando claramente a localização de cada alarme deverá ser
instalado. A iluminação externa do condomínio deverá ser acionada do
interior das guaritas ou através de zonas de disparos de alarmes. Luzes de
emergência e sirenes também serão acionadas a partir da guarita. A guarita
deverá ter um painel elétrico próprio, fornecendo energia tanto para os
equipamentos de seu interior como para todos os equipamentos de
perímetro. Todos estes equipamentos serão alimentados via no-break
(UPS).
Quanto aos procedimentos operacionais estão inseridas as informações
coletadas que são inerentes à localização da edificação e arredores. É através
dessas informações que se obtém subsídios necessários para elaborar a análise de
risco, abaixo alguns exemplos a serem coletados:


Localização geral do condomínio;



Características da vizinhança;



Nível de ocupação dos vizinhos;



Comparação da segurança do edifício vis-a-vis os prédios ao redor;



Visibilidade aos transeuntes;



Nível de iluminação existente;



Histórico de incidentes na região;



Perfil dos residentes;



Nível de perdas anteriores no condomínio/moradores;



Modus operandi dos adversários.

Quanto aos procedimentos operacionais também estão incluídos as pessoas
que são responsáveis pelo recrutamento e capacitação dos funcionários ou
terceirizados que venham a empenhar atividades intrínsecas ao condomínio, devem
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estar cientes da metodologia e estratégias adequadas às funções, nas seguintes
posições: portaria, vigilância, limpeza, jardinagem, entre outros. O foco está na
seleção de pessoas aderentes à ética para mitigar eventuais vulnerabilidades e
futuros conluios.
A capacitação dos funcionários associada à definição dos papéis e
responsabilidades é fundamental para se exercer a segurança com alto nível de
consciência.
Já o procedimento consiste na padronização das ações rotineiras e/ou de
emergência que devem ser cumpridas pelos que realizam os serviços. Este conjunto
visa ao desenvolvimento de metodologias para que todos executem as funções de
maneira eficiente e padronizada.
Os tópicos a serem considerados na elaboração dos procedimentos
consistem em:


Entrada e saída de pedestres (moradores, visitantes, funcionários,
prestadores de serviço e terceiros);



Entrada e saída de veículos (moradores, visitantes, funcionários,
prestadores de serviço e terceiros);



Atividades de portaria;



Recebimento de encomendas, sedex e correspondência;



Acionamento do plano de emergência;



Evacuação do condomínio;



Falta de energia;



Combate a incêndio;



Primeiros socorros.

No que tange ao treinamento, este requer além da periodicidade, simulação e
disseminação das informações pertinentes às atividades inseparáveis de portaria e
vigilância. Dentre os treinamentos importantes ressaltam-se o processo de
identificação e resolução rápida de problemas; identificação de comportamentos
suspeitos, informação sobre conceitos básicos e exercícios práticos sobre, por
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exemplo, como combater um incêndio e identificar o meio correto para a sua
extinção; conhecimentos de conceitos básicos e exercícios práticos sobre primeiros
socorros abrangendo noções de atendimento a acidentes traumáticos, reanimação
cárdio-respiratória, remoção de vítimas, convulsões e desmaios, treinamento dos
funcionários sobre os tópicos dos procedimentos e comportamento preventivo além
de seminários de comportamento preventivo aos moradores.
Os treinamentos poderão ser submetidos às revisões periódicas, sempre que
ocorrer:


necessidade em virtude dos resultados dos simulados realizados;



alterações de funcionários;



alterações significativas no levantamento de perigos/riscos;



prazo máximo de doze meses (estimado).

Conclui-se que, para agregar de forma eficiente as medidas de proteção em
um projeto de segurança patrimonial, é necessário que haja o envolvimento de um
especialista na área de segurança pois é fundamental realizar uma análise de risco
do condomínio para posterior desenvolvimento das medidas defensivas. Há critérios
de alocação desses equipamentos que, eventualmente, se instalados de forma
incorreta, poderão neutralizar a eficiência do dispositivo.
Um projeto de segurança bem elaborado consiste na integração e equilíbrio
das medidas defensivas (informação, elemento físico e eletrônico, pessoas,
procedimento e treinamento) e a constante melhoria contínua.

3.1.3 Estimativa de frequência
Segundo Kahn (2010), o roubo a condomínio é uma modalidade de crime que
tem ocorrido nos últimos anos, tornando-se, portanto, uma preocupação mais
frequente para os cidadãos e para as autoridades responsáveis pelo seu controle.
No trabalho de Kahn (2010) estão apresentados os números de ocorrência
por região na cidade de São Paulo, cuja transcrição está apontada na Tabela 4.

38

Estudo de caso

Tabela 4: Os dez distritos administrativos da capital com maior número de ocorrência x (%)

Fonte: Kahn (2010)
Portanto, conforme estatísticas a sub prefeitura da Vila Mariana é a segunda
maior da capital com números de ocorrências. Possui 7,5% dos casos. O ano de
Foco do trabalho

2005 registrou 14,3% dos casos e no ano seguinte houve uma redução 77% das
ocorrências registradas. No entanto, nos próximos dois anos seguintes houve um
acréscimo e em 2009 esse mesmo distrito não possuiu ocorrências. O estudo de
caso analisará um condomínio residencial vertical localizado nessa região.
Considerando todo o universo de casos, os dez distritos administrativos com
maior número de ocorrência concentram 48,3% casos da capital, e o restante
distribuído por outros distritos do município. Ressalta-se que apenas em 2005, a
situação foi invertida, ou seja, os dez distritos com maior número de casos
concentraram mais que a metade dos casos (57,1%).
Observa-se, na Tabela 4, que há uma concentração de casos em Pinheiros,
Vila Mariana (local de estudo), Morumbi, Campo Belo e Perdizes que correspondem
aos cinco distritos administrativos que mais tiveram roubos na cidade de São Paulo,
sendo também distritos em que a renda per capita média é mais alta em relação a
renda de toda a capital, conforme dados do DIEESE (2010). O segundo distrito
administrativo da capital com maior número de casos é a Vila Mariana. Este distrito
que, no total, concentra 7,5% dos casos, teve seu pico no ano de 2005, quando
concentrou 14,3% dos casos. Em 2009, este mesmo distrito não possuiu casos, o
que pode sugerir uma migração do crime para outras regiões.
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Segundo pesquisa de campo realizada por Bondaruk (2007) verificou-se que
as vulnerabilidades arquitetônicas como a falta de círculos de proteção ou a sua
própria deficiência do que existe no empreendimento facilitaram a ação dos
criminosos, como: muro baixo; portão aberto; local desprotegido; falta de muros e
falta de grades; terreno alto ao lado e ausência de alarme. Ver Figura 8.

Figura 8: Desenho do círculo de proteção

3.2 Estimativa dos Riscos
Conforme Brasiliano (2003), a conscientização do risco e seu gerenciamento
são cada vez mais vistos como um pré-requisito para o controle efetivo. Podem ser
aplicados por empresas ou indivíduos e fornecem diretrizes para implementação da
gestão de riscos em organizações de qualquer tipo, tamanho ou área de atuação.
A origem da norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que descreve as
possibilidades da gestão de riscos nos projetos, vem da necessidade das
corporações de lidar com as incertezas que podem afetar os seus objetivos.
Esses objetivos podem estar relacionados às várias atividades da
organização, desde as iniciativas estratégicas até as atividades operacionais,
processos ou projetos.
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Assim, a norma pode ser aplicada aos vários tipos de riscos ligados aos
diferentes setores da organização, tais como: financeiro, saúde e meio ambiente,
tecnologia da informação, segurança empresarial, segurança patrimonial, seguros, e
de projetos, entre outros – incluindo a visão moderna de que risco para o morador
também é oportunidade para o meliante.
A ABNT NBR ISO 73:2009, descreve as possibilidades da gestão de riscos
nos projetos, da seguinte forma:


aumentar a probabilidade de atingir os objetivos;



encorajar uma gestão proativa;



estar atento à necessidade de identificar e tratar os riscos através de
toda organização;



melhorar a identificação de oportunidades e ameaças;



atender às normas internacionais e requisitos e regulamentos
pertinentes;



melhorar a governança;



melhorar a confiança das partes interessadas;



estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e o
planejamento;



melhorar os controles;



alocar e utilizar eficazmente os recursos para o tratamento dos riscos;



melhorar a eficácia e a eficiência operacional;



melhorar o desempenho em saúde e segurança, bem como proteção
ao meio ambiente;



melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes;



minimizar perdas;



melhorar a aprendizagem organizacional;



aumentar a resiliência da organização.
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Segundo Brasiliano (2010), o gerenciamento do risco é uma parte do
processo de gerenciamento empresarial; portanto, a segurança empresarial deve
estar enquadrada à visão estratégica e holística. O gerenciamento do risco é um
processo de múltiplas facetas, aspectos adequados dos quais são freqüentemente
melhor realizados por uma equipe especializada. É um processo interativo de
melhoria contínua.
Brasiliano (2010) possui uma metodologia de técnica para auxiliar o gestor na
priorização do tratamento de cada perigo, possibilitando integrar as origens de cada
risco com seu nível de influência para sua concretização e resposta aos riscos.
Auxilia de forma direta na construção da matriz de riscos e da matriz de priorização
de ações.
É um processo interativo composto por etapas, que, quando realizada em
seqüência, possibilita a melhoria da tomada de decisão. Esse método é composto
por sete etapas:
1. Comunicação e Consulta; 2. Contextos Estratégicos; 3. Identificação
e Avaliar: Perigos, Fatores de Riscos; 4. Análise de Riscos; 5. Avaliação de
Riscos – Nível de Riscos; 6. Respostas aos Riscos – Plano de Ação; 7.
Monitoração e Análise Crítica.
Para a ABNT NBR ISSO GUIA 73:2009, risco é definido como efeito da
incerteza nos objetivos. A incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência
das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, conhecimento, sua
consequência ou probabilidade.
Conforme Broder (2000), o risco considera as variações entre os resultados
atuais e os esperados. O risco não deve ser confundido com perigo, pois ele é a
causa do risco, nem com acidentes, que é o fator contribuinte do perigo. O resultado
final do risco é a perda ou a desvalorização. Segundo Broder (2000), os elementos
principais que estão sujeitos ao risco são: Pessoas; Propriedades; Informações.
Segundo Brasiliano e Blanco (2003), os riscos podem ser distribuídos em:
Desastres (incêndio, inundação, acidentes químicos); Distúrbios civis e greves;
Crimes; Conflitos de interesse; Terrorismo e Riscos especulativos (administrativos,
políticos e de inovação).
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Segundo BRODER (2000), a análise de riscos é:
“uma ferramenta de administração que determina os parâmetros para
estudo das perdas. Para proceder a detecção das perdas de uma
maneira lógica é necessário executar as seguintes tarefas:


Identificar o bem que necessita ser protegido (dinheiro, produtos,

processos industriais, informações etc.);


Identificar os tipos de riscos que podem afetar o bem envolvido;



Determinar a probabilidade de o risco ocorrer;



Determinar o impacto ou efeito, em valores, resultante da perda.”

Em uma abordagem mais ampla, Moreira (2007), estabelece que o risco pode
ser definido como a probabilidade de um perigo específico, explorar uma
vulnerabilidade existente.
“O

risco

é

diretamente

proporcional

aos

perigos

e

às

vulnerabilidades ao qual o ativo está suscetível. Assim, para que
o risco seja reduzido, os perigos e as vulnerabilidades devem ser
minimizados.” MOREIRA (2007)
Segundo MOURA (2002), o conceito para perigo e risco podem ser descritos
como:
 “Perigo é uma circunstância que prenuncia um mal para alguma
coisa, é uma característica inerente a uma substância, instalação,
atividade ou procedimento que representa um potencial para
causar danos a pessoas ou instalações.
 Risco é a probabilidade de danos às pessoas, sistemas e
equipamentos em um determinado período de tempo como
resultado de uma situação de perigo. O risco reflete a incerteza
associada a um perigo com um evento imaginário ou com a
possibilidade de acontecer no futuro, causando uma redução de
segurança, ou seja, está associado à probabilidade de ocorrência
de um acidente ou dano. O risco pode ser interpretado como sendo
um conjunto de incertezas encontradas no desenvolvimento de um
projeto ou em uma tomada de decisão.”
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Já a incerteza é a dúvida que existe no resultado, ação ou efeito, de uma
condição.
Conforme Figueiredo (2010), para o tratamento de risco, a tendência é
associá-lo mais com a probabilidade de ocorrência do evento e, não tanto, com as
suas consequências, sendo correto associá-lo com a probabilidade e consequências
do evento.
A análise de riscos visa, inicialmente, identificar todos os itens que possam
envolver a possibilidade da ocorrência de perdas e danos. Para isso são
necessários: levantamento minucioso das condições de implantação da edificação
no lote, condições da vizinhança, aspectos construtivos e patrimônio que a
edificação irá abrigar. Por meio deste levantamento é possível identificar quais os
riscos aos quais a edificação estará sujeita. A definição do nível necessário para a
aplicação de medidas preventivas tem como base as informações levantadas pela
análise de riscos.
A análise de risco realizada no presente trabalho abordou o estudo qualitativo
dos projetos, em função de impossibilidade de obterem-se valores para os eventos
estudados.
Os métodos qualitativos destacam-se em função da busca da origem dos
efeitos indesejáveis, motivação inicial do trabalho, na Tabela 5, são apresentadas as
ferramentas de análise qualitativas.
Tabela 5 – Principais métodos qualitativos de análise de riscos
Passos do processo de
Análise de
avaliação de perigos
árvore de falhas

Análise de
árvore de
eventos

Análise de
operabilidade e
perigos –HAZOP

Análise
Preliminar de
Perigos – APP

Identificar perigos

Análise
superficial

Análise
superficial

Não aplicável

Principal
finalidade

Identificar
oportunidades para
reduzir as
consequências

Não aplicável

Não aplicável

Finalidade
complementar

Análise
superficial

Fonte: modificado de Amorim (1991)

3.2.1 Análise preliminar de perigo – APP
Adotou-se o método de análise preliminar de perigo para a realização da
análise de riscos, em função de sua característica preponderante de identificar as
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origens dos efeitos indesejáveis e atribuir pesos aos riscos, fato que permite
selecionar as medidas mitigadoras em função do risco que ela minimiza.
A Cetesb (2003) define que a APP pode ser usada para sistemas e projetos
em início de desenvolvimento ou em fase de projeto, e também como revisão geral
de segurança de sistemas já em operação. É feita uma avaliação qualitativa da
freqüência de ocorrência do cenário de acidente, da severidade das conseqüências
e dos riscos associados, bem como, proposição de medidas mitigadoras dos
perigos para redução das consequências ou para minimizar as causas dos
incidentes identificados. A APP deve identificar os perigos em uma instalação,
visando todos os eventos cujas falhas tenham origem no projeto, na instalação em
análise, contemplando tanto as falhas intrínsecas de equipamentos, como as falhas
provocadas por erro humano.
Conforme Fleming e Garcia (1999), a Análise Preliminar de Perigos – APP é
uma técnica qualitativa estruturada utilizada na identificação de perigos potenciais,
onde é registrado cada evento perigoso encontrado, suas causas e consequências,
além dos possíveis modos de detecção. De posse desses registros, podem ser
sugeridas medidas de prevenção ou mitigadoras na tentativa de eliminar as causas
ou reduzir os efeitos deletérios resultantes dos cenários analisados. O resultado
final de uma APP é a identificação e mapeamento dos perigos.
O uso da APP associada a matrizes de aceitação de riscos requer que os
cenários de acidente sejam classificados em categorias de frequência, fornecendo
indicação qualitativa da frequência esperada de ocorrência para os cenários
identificados.
No presente trabalho foi realizado levantamento técnico dos círculos de
segurança que viabilizou a identificação dos perigos e o mapeamento das principais
causas e eventos que possam oferecer riscos aos condomínios residenciais
verticais. As causas apontadas foram formatadas em um mapa de entrevistas –
Anexo E, como risco pelo não atendimento de premissas.
Após a identificação dos riscos, faz-se necessário identificar as estimativas
de efeito e vulnerabilidade de cada risco apresentado.
Procurou-se adotar para aplicação da pesquisa, a formatação de planilha de
APP, tendo como base o modelo da Cetesb (2003), indicado na Figura 9.
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PERIGO

CAUSA

EFEITO

CATEGORIA DE

OBSERVAÇÕES E

SEVERIDADE

RECOMENDAÇÕES

Figura 9: Exemplo para planilha de APP
Fonte: CETESB (2003)
As frequências apontadas nas entrevistas serão estimadas por meio da
aplicação de entrevista com especialistas na área de segurança patrimonial. Nessa
ocasião é identificada a frequência para cada risco. Essa categorização é indicada
como:
1 – Frequência baixa;
2 – Frequência média;
3 – Frequência alta.
Estimativa de consequência
A estimativa de consequência de risco também é adotada por essa pesquisa
na aplicação de entrevista, apontando nessa avaliação a estimativa de
consequência dos riscos a que está exposto no condomínio. Essa estimativa é
classificada pela categoria de consequência como:
A – Consequência pequena;
B – Consequência relevante;
C – Consequência crítica;
D – Consequência catastrófica.
Para definir os graus de consequência adotaram-se os princípios da ABNT
(1998) que aponta como um de seus objetivos dos processos de normalização a
proteção da vida e da saúde humana.
Recentemente foi publicada a norma brasileira de desempenho que se
amparou nas normas ISO 6240:1984 e ISO 6241:1984 que definiram os requisitos
de desempenho a serem atendidos nas edificações. No entanto, ainda não há
normas no subsistema de segurança e automação predial no Brasil.
A avaliação dos riscos será realizada utilizando-se os resultados da pesquisa
de estimativa de frequência e de consequência. Ao lançar os resultados obtidos na
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entrevista em uma matriz de risco (Figura 10), obtém-se, com o cruzamento dos
dados das categorias de frequência e consequência, o grau do risco de cada causa
identificada. Esse grau de risco é apontado pela matriz como: Risco alto - RA, médio

Categorias da
probabilidade

- RM ou baixo - RB.
3

RM

RM

RA

RA

2

RB

RM

RM

RA

1

RB

RB

RM

RM

A

B

C

D

Categorias de consequência

Figura 10: Matriz de riscos
Fonte: Cetesb (2003)
Como base para o desenvolvimento do presente trabalho, foi adotada a
proposta aplicada pela Cetesb (2003), em que se utilizou a metodologia de análise
de risco proposto.
3.3 Avaliação do risco e definição se o risco é tolerável
Os investimentos em segurança residencial e as alternativas de solução
disponíveis no mercado promovem divergências entre a opinião do especialista x
morador x vendedor de equipamentos. O especialista analisa os riscos e projeta um
sistema personalizado conforme as reais necessidades do empreendimento levando
em consideração conhecimento das vulnerabilidades e experiência. O fornecedor de
equipamentos por mais que possua conhecimento e experiência sempre haverá o
em questão o conflito de interesse na venda dos produtos. Já o morador considera
como ponto fundamental na decisão da solução o valor do investimento que pode
ser influenciado para mais se o mesmo já foi vítima de assaltos ou roubo e para
menos se ainda não foi vítima.
Um risco é tolerável após comprovar-se que as precauções existentes ou
planejadas são suficientes para minimizar/eliminar os perigos. Os avaliadores que
forem decidir se o risco é ou não tolerável devem considerar a eficácia das soluções
e as consequências de suas falhas e por fim avaliar o custo benefício.
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3.4 Proposta de controle e mitigação dos riscos
Depois de identificados os riscos os quais o condomínio residencial vertical
está suscetível inicia-se a etapa de controle e mitigação dos riscos, que consiste na
priorização, avaliação e implementação de controles de segurança a fim de reduzir
os riscos a um nível aceitável.
A eliminação completa dos riscos geralmente é inviável, principalmente pelo
alto custo envolvido. Assim, cabe decidir quais controles serão implantados e quais
riscos serão assumidos, ver Figura 11.

Transferir

Aceitar

RISCO

Evitar / Mitigar

Figura 11: Estratégias para o gerenciamento de riscos –
Fonte: Nadeau (2008)
Segundo Nadeau (2008), a transferência dos riscos deve ser adotada quando
uma salvaguarda não é rentável ou eficaz, sendo mais viável a transferência do
risco, como por exemplo, transferir o risco a uma seguradora ou terceirizá-lo a uma
empresa de maior capacidade técnica.
Conforme Oliveira (2006), para os riscos que possuem salvaguardas não
efetivas ou são muito dispendiosas em relação ao valor dos bens materiais ou vida
envolvida, é mais viável aceitá-lo.
Os riscos devem ser evitados/mitigados, sempre que as salvaguardas forem
adequadas e viáveis economicamente para o condomínio implantar. Em geral essa
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é uma abordagem preferida, pois é mais fácil evitar o risco do que lidar com ele
após materializado.
A Tabela 6, oferece suporte para decisão sobre qual estratégia adotar para o
tratamento dos riscos.
Tabela 6: Opções para tratamento do risco
ACEITÁVEL TRANSFERÍVEL MITIGÁVEL

AÇÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Evitar o risco

NÃO

NÃO
NÃO

SIM

Reduzir e reavaliar
Adotar seguros

NÃO

SIM

NÃO

(transferência) ou evitar o risco
Balancear a adoção de

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

seguro (transferência) ou reduzir
o risco
Aceitar
ou evitar o risco
Balancear a redução com o

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

custo da aceitação
Aceitar ou adotar seguros
(transferência)
Balancear todas as opções
e adotar a mais viável

Fonte: Oliveira (2006)

Para controle e mitigação dos riscos considerou-se que os condomínios
verticais devem atender condições mínimas de segurança, principalmente nas salas
de controle/guaritas, perímetros e acessos de pedestres e veículos. Segundo
Figueiredo (2010), a classificação da norma ABNT NBR 11.514 (1990), de
segurança deve considerar os riscos a que os equipamentos e recursos estão
expostos. O enquadramento de níveis de segurança estabelecido por essa norma é
indicado na Tabela 7.
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Tabela 7: Fatores de avaliação e níveis de segurança
RISCOS

NÍVEIS DE
SEGURANÇA

MEDIDAS DE RESGUARDO

IMPACTO ALTO:- Não
permite a continuidade dos
negócios ou atividade da

Comporta medidas de
A

empresa

Comporta medidas de
resguardo elaboradas e apoiadas

INTERMEDIÁRIO:- Permite
B

dos negócios ou atividade da

empresa

humana ou em sistemas

de providências
Comporta medidas de

IMPACTO BAIXO:-

negócios ou atividade da

em sistemas sob supervisão

automáticos de apoio à tomada

empresa

Permite a continuidade dos

automáticos para a tomada de
providências corretivas.

IMPACTO

com dificuldade a continuidade

resguardo apoiadas em sistemas

resguardo apoiados em sistema
C

de proteção física simples, com
supervisão humana requerida ou
não.

Fonte: Fatores de avaliação e níveis de segurança - NBR 11.514 (1990)

A norma ABNT NBR 11.514 (1990), abrange a área tecnológica de atividades
empresariais. No entanto, não é restrita e pode-se adaptá-la para as atividades
residenciais.
3.5 Gerenciamento de risco (manutenção da segurança)
Adotou-se como ponto de controle para a manutenção da segurança a
metodologia ICTS Global (2010) que menciona como resultado eficaz a integração
das soluções de segurança, ver Figura 12, visando o balanceamento dos
componentes que fazem parte da solução.
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Informações
Procedimentos

Pessoas
Tecnologia

Figura 12: Integração das soluções de segurança

Gerenciamento

Fonte: ICTS Global (2010)

A abordagem da ICTS Global (2010) abrange o tratamento de procedimentos,
sistemas e ambientes de trabalhos vulneráveis, erros operacionais, ameaças e
situações de risco, desvios de conduta e cultura ética fragilizada. No que tange a
segurança patrimonial visa uma solução de segurança integrada e otimizada, que
ofereça um balanço ideal entre pessoas, informações, procedimentos, recursos
tecnológicos e gerenciamento que comporão a solução.
As etapas das soluções de segurança integrada são: Informações: Coleta de
informações

para

entendimento

do

“modus

operandi”;

Procedimentos:

Desenvolvimento de procedimentos para que todos executem as funções de
maneira eficiente e padronizada; Pessoas: Identificação do número de pessoas
necessário

para

funcionamento

das

soluções

desenvolvidas;

Tecnologia:

Identificação dos meios necessários para funcionamento das soluções, como por
exemplo, câmeras, alarmes e guarita; Gerenciamento: Desenvolvimento de
relatórios para avaliação das soluções e contínuo aperfeiçoamento.
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4 APLICAÇÃO DO ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO EAR – CONDOMÍNIOS
VERTICAIS DA SUBPREFEITURA DA VILA MARIANA
Para a realização do ensaio de aplicação adotou-se as cinco etapas do EAR:
a) identificação de perigos/riscos; b) análise dos riscos; c) avaliação dos riscos; d)
propostas de controle dos riscos e e) gerenciamento de riscos.
4.1 Identificação de perigos/riscos
O objetivo da identificação dos riscos é definir quais são os riscos que podem
impactar no projeto por meio de ameaças ou geração de oportunidades de
roubo/furto em relação aos sistemas de segurança patrimonial dos condomínios
residenciais na Vila Mariana.
4.1.1 Caracterização, Identificação e estimativa de frequência de eventos do local
de estudo
Estabeleceu-se

que

esses

condomínios

residenciais

verticais

estão

localizados na cidade de São Paulo, sub prefeitura da Vila Mariana, abrangendo a
classe sócio-econômica alta, classe A, na qual possuam como características
essenciais: um cercamento físico com controle de acesso controlado, portaria com
algum sistema de alarme e monitoramento de imagens, controlados ou monitorados
por um vigilante e/ou porteiro próprio ou terceirizado e algum tipo de procedimento
relacionado às atividades de rotina e emergência. Ver Figura 13.

Figura 13: Sub prefeitura Vila Mariana
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Conforme Foto 1, pode-se verificar a presença de edifícios residenciais verticais na
sub prefeitura da Vila Mariana, dominando a paisagem.

Foto 1: condomínios da Vila Mariana
Fonte: Google Maps (2010)

No presente estudo adotou-se que a arquitetura de um condomínio residencial
é compreendida pela área externa e área interna do empreendimento. A área
externa é denominada rua e arredores. A área interna, conforme Figura 14, é
subdividida em área social e área privativa. A área social é compreendida pelo
perímetro e pela área interna do condomínio. A área privativa é o apartamento e
ambiente seguro.
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Figura 14: Avaliação geral de riscos em condomínios

Desta forma, as áreas foram subdivididas da seguinte forma:
Área Externa:


Rua e Arredores: propriedades adjacentes, vizinhança, paisagismo,
iluminação e ronda de vigilância veicular.

Área Interna:


Área comum:
 Perímetro: muros, grades, portões de acesso de veículos e
pedestres, guarita (portaria), iluminação, paisagismo, cadeados,
correntes, alarmes, monitoramento de imagens e controle de
acesso.



Área interna do condomínio: iluminação, sistema de CFTV, sistema de
alarme, sistema de controle de acesso, trancas, cadeados e paisagismo.
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Área privativa:
 Apartamento: portas e janelas de acesso ao espaço interno do
apartamento, paredes, trancas, alarmes e cofres.
 Ambiente seguro: portas, janelas, alarmes e comunicação
externa.

Além disso, estratificaram-se as classes sociais no estado de São Paulo,
conforme DIEESE (2010) que estabelece a convenção baixa, média e alta, sendo
que as duas primeiras designam o extrato da população com pouca capacidade
financeira e a última com grande margem financeira.
Estabeleceu-se uma classificação das classes sociais por faixas de renda
familiar em salários mínimos. A Tabela 8 demonstra o percentual da representação
dessas classes:


Classe A: Mais de 20 Salários Mínimos



Classe B: Mais de 10 a 20 Salários Mínimos



Classe C: Mais de 5 a 10 Salários Mínimos



Classe D: Mais de 1 a 5 Salários Mínimos



Classe E: Até 1 Salário Mínimo
Tabela 8: Faixas de renda familiar

Fonte: base DIEESE (2010)

Adotou-se também como referência de tamanho de imóvel estratificada pela
classe social conforme apresentado na Tabela 9 e valores de pertences pessoais
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como jóias, dinheiro, relógios e etc que se guardam dentro do apartamento,
apresentado na Tabela 10.
Tabela 9: Valor do imóvel x valor da área construída

Valor do Imóvel x Valor da área construída (Reais/m2)
Classe A

> 4.000

Classe B
Classe C
Classe D
Classe E

4.000 - 3.000
3.000 - 2.000
2.000 - 1.000
< 1.000

Fonte: com base no SECOVI – estado de São Paulo – modificado pelo autor

Tabela 10: Valor dos pertences

Valor dos pertences* (R$)
Classe A
> 20.000
Classe B
10.000 - 20.000
Classe C
5.000 - 10.000
Classe D
1.000 - 5.000
< 1.000
Classe E
*Jóias, dinheiro, relógio, objetos,...
Fonte: base no Banco Central do Brasil – estado de São Paulo – modificado pelo autor

O investimento em sistema de segurança por condomínio, Tabela 11, está
diretamente associado a renda familiar das classes sociais. Na Tabela 12, ilustramse exemplos de medidas defensivas que estariam dentro do limite de investimento
do sistema de segurança.
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Tabela 11: Investimento sistema de segurança (R$)

Investimento sistema de segurança (R$)
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E

> 150.000
50.000 - 150.000
5.000 - 50.000
1.000 - 5.000
< 1.000

Fonte: com base no SECOVI – estado de São Paulo adotado pelo autor

Tabela 12: Exemplos de medidas defensivas

Exemplos de medidas defensivas
Classe A

sistema integrado, agentes de segurança privado

Classe B

câmera de boa qualidade, sistema de alarme,
controle de acesso, guarita

Classe C

concertina, cerca eletrica, câmera de baixa
qualidade

Classe D
Classe E

interfone, muro, grade
cachorro, cadeado, grade, porta
Fonte: adotado pelo autor

Conforme Kahn (2010), a Vila Mariana é o segundo distrito administrativo da
capital com maior número de casos. Este distrito que, no total, concentra 7,5% dos
casos, teve seu pico no ano de 2005, quando concentrou 14,3% dos casos. Em
2009, este mesmo distrito não possuiu casos, o que pode sugerir uma migração do
crime para outras regiões.
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4.1.2 Medidas de redução – Adoção dos círculos de proteção
Para o presente estudo, definiu-se que a segurança patrimonial é realizada
pela inclusão de níveis de proteção. Ao se proteger um patrimônio, a proteção às
pessoas é feita dentro do equilíbrio das medidas defensivas: informação, medidas
físicas e tecnológicas, procedimento e treinamento. Esse equilíbrio resulta em
círculos de proteção iniciando pela proteção da divisa do País, pelas forças
armadas, denominado como círculo de proteção 1, abrangendo níveis sucessivos
até o número 6, ver Figura 15, ambiente seguro, os quais são representados a
seguir: divisa do País, rua e arredores, perímetro, área comum do condomínio,
apartamento e ambiente seguro. A combinação de camadas de segurança em torno
do condomínio vertical tem o intuito de controlar e monitorar o condomínio na qual
as pessoas residem.

4

Figura 15: Círculos de proteção
Fonte: Elaborado pelo autor

3
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Em um condomínio residencial vertical definiu-se, no estudo, seis círculos de
proteção:


Subitem 1 - Divisa do País: composto pelas forças armadas
abrangendo o exército, marinha e aeronáutica. (3 itens)



Subitem 2 - Ambiente externo do condomínio - Rua e Arredores:
composto pelas características dos vizinhos, nível de ocupação das
adjacências, ruas que permeiam os muros, visibilidade aos
transeuntes, posto policial, nível de iluminação existente. (8 itens)



Subitem 3 – Perímetro do condomínio: composto barreiras físicas,
acessos de pedestres e veículos, interferências com o paisagismo,
implantação dos sistemas de segurança (CFTV, sistema de alarme,
controle de acesso), procedimento, treinamento, quadro orgânico e
pessoas. (46 itens)



Subitem 4 - Ambiente interno do condomínio – Área comum:
compreendido por áreas comuns, social e lazer, garagem e escadas de
serviço. Estão compostos por implantação dos sistemas de segurança
(CFTV, sistema de alarme, controle de acesso), acessos restritos e
rotas de fuga. (14 itens)



Subitem 5 - Ambiente residencial – Apartamento: composto pelos
acessos, divisas físicas e implantação dos sistemas de segurança
(CFTV, sistema de alarme, controle de acesso). (18 itens)



Subitem 6 - Ambiente seguro: composto pelo estudo da localização
desse ambiente, procedimentos e suas devidas proteções. (8 itens)

Foram identificados nas entrevistas iniciais, recomendações para um efetivo
sistema de segurança baseado em círculos de proteção, utilizando-se dessas
premissas para avaliação dos riscos de vulnerabilidades, quando não efetuado seu
atendimento.
Buscaram-se

entendimentos

diversos

sobre

sistema

de

segurança

patrimonial para identificação das premissas, considerando parâmetros técnicos e
de qualidade em gerenciamento de projetos que indicassem causas de
vulnerabilidades em condomínios residenciais, classificando-as em estudo de APP.
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Foram identificados no levantamento dos círculos de proteção 111 itens de causa
de possível vulnerabilidade no não atendimento das recomendações sugeridas para
essa pesquisa. Os círculos de proteção devem ser implantados pelo condomínio
residencial após análise do risco e revisão periódica das vulnerabilidades.
Os 111 itens identificados foram divididos em seis subitens. A divisão dos
subitens está indicada como mostra a Tabela 13 a 18.

Tabela 13: Divisa do País

1. Divisa do pais
Item
1
2
3

Causa (não atender)

Efeito

Exército Falta de vigilância
Marinha Falta de vigilância
Aeronáutica Falta de vigilância

Força armada

Fonte: elaborado pelo autor (2010)

Tabela 14: Ambiente externo
2. Ambiente externo ao condomínio - rua
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Causa (não atender)
Analise das propriedades adjacentes
nível de segurança
Arvores, vegetações, lixeiras próximas ao perímetro
Saliencias nos vizinhos
Departamento de polícia próximo
Vizinhança
Historico de criminalidade
privada
Ronda veicular
publica
Iluminação
noturna

Fonte: elaborado pelo autor (2010)

Efeito
Falta de informações
Possibilidade de escalada/transposição
Possibilidade de escalada/transposição
Falta de inibição
Falta de informações
Falta de vigilância continuo
Falta de vigilância periodico
Falta de visibilidade
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Tabela 15: Perímetro do condomínio
3. Perímetro do condomínio
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Causa (não atender)

Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
constitui
Possibilidade de violação
ção do Grades
Possibilidade de transposição
perimetr
Possibilidade de transposição
o
Possibilidade de violação
Alambrados
Possibilidade de transposição
Tela concertina
Possibilidade de transposição
Arvores, vegetações, lixeiras próximas ao perímetro
Possibilidade de escalada/transposição
Saliencias nos vizinhos
Possibilidade de escalada/transposição
noturna
Falta de visibilidade
Iluminação
acessos de entrada e saida
Falta de visibilidade
travas mecanicas
Impossibilidade de travar
Portões pedestres
travas eletricas
Dificuldade na abertura/fechamento
duplo portao (gaiola)
com intertravamento Possibilidade de acesso
travas mecanicas
Impossibilidade de travar
Portoes de veiculo
travas automaticas
Dificuldade na abertura/fechamento
duplo portao (gaiola)
com intertravamento Possibilidade de acesso
Paisagismo alinhado com o projeto de segurança
Possibilidade de transposição
Leitores de gas
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Mediçõe
Leitores de luz
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
s
Leitores de agua
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Sensores infravermelho ativo sobreposto muro
Falta de monitoramento
Sensor por cabo coaxial ou optico
Falta de monitoramento
Sensor dupla tecnologia
Falta de monitoramento
Sensor de presença
Falta de monitoramento
Sistema de Alarmes
Sensor de presença que aciona a iluminação
Falta de monitoramento
Contato de aberto/fechado portôes
Falta de monitoramento
Sirene externa audivel
Falta de acionamento
cerca elétrica
Falta de monitoramento/barreira fisica
Monitoramento por câmeras no perímetro
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras no acesso de veículos
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Sistema de CFTV
Monitoramento por câmeras no acesso de pedestres
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras nos medidores de leitura
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Interfone de comunicação
Falta de comunicação
Sistema de controle de acesso
Registro de entrada/saída de prestadores de serviço
Falta de rastreabilidade e historico
Registro de entrada/saída de prestadores de visitantes
Falta de rastreabilidade e historico
Portas e vidros
blindados
Possibilidade de violação
porteiro
capacitado
Falta de treinamento
capacitado
Falta de treinamento
agente de segurança
armado
Falta de ostensividade
Guarita
procedimentos por escrito (emergencia/rotina)
Falta de metodologia/regras
botão de pânico
Falta de comunicação externa
Controle dos equipamentos de segurança
Falta de controle
DVR no local
com redundância
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Passa volumes
Falta de local adequado para acondicionar volumes
Muros

Resistentes a violação
Altura
Resistentes a violação
Espaçamento entre vãos menor ou igual a 13cm
Altura
Resistentes a violação
Altura

Efeito

Fonte: elaborado pelo autor (2010)
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Tabela 16: Área comum do condomínio
4. Área comum do condomínio (hall serviço, hall social, escadas, elevadores, garagem, áreas tecnicas, área
Item

Causa (não atender)

1

Monitoramento
ambientes de
circulação

Sistema de CFTV
2

4

Falta de rastreabilidade e
historico das imagens

sem gravação

Falta de rastreabilidade e
historico das imagens

Sensor de Contato magnetico
Sirene

Sistema de alarme

6

Monitoramento externo

7

Botão de panico
Ponto de ronda eletrônico

8
9

com gravação das
imagens

Sensor infravermelho passivo
(presença)

3

5

Efeito

Sistema de controle de acesso

Biometria nos elevadores
Detectores de fumaça Monitoramento em áreas técnicas

10 SDAI

11 Nobreak para sistema de segurança

12 Iluminação de emergência
13

Áreas técnicas

14

trancas
monitoramento de alarme

Falta de monitoramento de
presença
Falta de controle de
aberto/fechado
Falta de acionamento
Falta de comunicação
externo
Falta de comunicação
externo
Falta de monitoramento
Acesso de pessoas não
autorizadas
Falta de detecção no início
de incêndio
Possibilidade de não
funcionamento do sistema
em caso de falta de energia
Falta de iluminação na
emergência
Acesso de pessoas não
autorizadas
Falta de monitoramento

Fonte: elaborado pelo autor (2010)

Tabela 17: Residência/apartamento
5. Residência/Apartamento
Item
1
Portas
2
3
4
Janelas
5
6
Varanda
7
8
9
10 Sistema de alarme
11
12
13
14 Sistema de CFTV
15
16
Sistema de controle de acesso
17
18

Causa (não atender)
tranca
olho mágico
resistente (madeira maciça, anti vandalismo, blindada)
grade
tela de proteção
vidro piso ao teto (abertura mecânica)
tela de proteção
Sensor infravermelho passivo (presença)
Sensor de Contato magnetico
Sirene
Monitoramento externo
Botão de panico
com gravação
Monitoramento interno dos ambientes
sem gravação
DVR protegido
Porta de entrada social
com controle
Porta entrada serviço
com controle

Nobreak para sistema de segurança

Fonte: elaborado pelo autor (2010)

Efeito
Possibilidade de violação
Falta de visualização
Possibilidade de violação
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Falta de monitoramento de presença
Falta de controle de aberto/fechado
Falta de acionamento
Falta de comunicação externo
Falta de comunicação externo
Falta de rastreabilidade das imagens
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Possibilidade de retirada do local
Falta de registro de entrada/saida
Falta de registro de entrada/saida
Possibilidade de não funcionamento do sistema em caso
de falta de energia
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Tabela 18: Ambiente seguro
6. Ambiente Seguro
Item
1
2
3
4
5

Causa (não atender)
Estudo da posição do ambiente
Porta blindada
Blindado
Vidro
Blindado
Sistema de alarme
Botão de pânico
Monitoramento das imagens
Sistema de CFTV
externa

6
7
8

Nobreak
Comunicação
celular com bateria
Procedimentos de uso do ambiente seguro

Efeito
Localização inadequada
Possibilidade de violação
Possibilidade de violação
Falta de comunicação externa
Falta de controle
Possibilidade de não
funcionamento do sistema em
caso de falta de energia
Falta de comunicação externa
Uso indevido do local

Fonte: elaborado pelo autor (2010)

Seguindo-se a metodologia do EAR realizou-se a pesquisa de avaliação de
riscos, utilizando-se dos parâmetros propostos, teve o intuito de abranger todo o
processo do projeto de segurança de condomínios verticais.
Após o mapeamento das possíveis causas de vulnerabilidade, foram
identificados os possíveis efeitos correlatos, que podem favorecer o risco dessa
vulnerabilidade.
4.2 Estimativa dos Riscos
Após a caracterização do condomínio vertical residencial e identificação dos
riscos, estimando seus efeitos, é realizada a estimativa de ocorrência e avaliação
dos riscos.
As frequências de ocorrência dos cenários de incidentes apontados nas
entrevistas iniciais serão estimadas por meio da aplicação de entrevista com o
especialista na área de segurança patrimonial. Nessa ocasião são identificados,
para cada risco, as categorias de probabilidade. Para as frequências adotou-se a
seguinte proporção: 1 - Ocorrência baixa (nenhuma ocorrência durante a existência
do condomínio); 2 - Ocorrência média (1 ocorrência durante a existência do
condomínio); 3 - Ocorrência alta (acima de 1 ocorrência durante a existência do
condomínio).
Durante a entrevista, além da avaliação da consequência, busca-se apontar
danos advindos da exposição aos perigos, conforme segue: A – Pequeno
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(sentimento de insegurança); B – Relevante (tentativa de roubo ou furto, roubo de
carteira ou celular, objetos do condomínio); C – Crítico (furto ou roubo de bens
materiais dos apartamentos, agressão física); D – Catastrófico (seqüestro, morte,
latrocínio).
A avaliação das consequências será realizada utilizando-se os resultados da
pesquisa de estimativa de frequência e de risco. Com os dados obtidos

na

entrevista em uma matriz de risco (Figura 16), obtém-se, com o cruzamento dos
dados das categorias de probabilidade e consequência, o grau do risco de cada
causa identificada. Esse grau de risco é apontado pela matriz como: Risco alto - RA,

probabilidade

Categorias da

médio- RM ou baixo - RB.
3 (ocorrência
alta)

RM

RM

RA

RA

2 (ocorrência
média)

RB

RM

RM

RA

1 (ocorrência
baixa)

RB

RB

RM

RA

A

B

C

D

Categorias de consequência

Figura 16: Matriz de riscos
Fonte: Cetesb,(2003) modificado pelo autor

A aplicação da pesquisa por meio de entrevista para a elaboração da Análise
Preliminar de Perigo do trabalho foi desenvolvida a partir da opinião de três grupos
distintos, usuário, fornecedor de equipamentos e especialista na área de segurança
patrimonial.
Foi aplicada a entrevista com esses grupos distintos em análise de riscos de
projetos de segurança patrimonial, sendo apresentado a todos os 111 item para
avaliação de risco.
Os materiais apresentados na pesquisa de preferência declarada foram:


Folha de questões da APP (Anexo E)



Mapa de entrevistas da APP (Anexo F)

O procedimento do trabalho realizado foi:
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a) Coleta de dados dos entrevistados: Formação acadêmica e tempo de
experiência profissional (fornecedor de equipamentos e especialistas
de segurança);
b) Apresentação do escopo do trabalho;
c) Apresentação do EAR;
d) Coleta de opinião para os 111 itens quanto a categoria de
probabilidade de risco e categoria de consequência de risco da APP;
e) Preenchimento da APP;
f) Verificação da recomendação de algum risco identificado pelo
entrevistado e que não esteja relacionado na APP;
g) Identificação o grau de risco pelo cruzamento das categorias de
probabilidade e de consequência de risco
4.2.1 Elaboração da APP
Com a aplicação da APP buscou-se estimar as condições mínimas de
segurança em condomínios verticais residenciais de não atendimento das
premissas apontadas. Foram identificados quais riscos são considerados alto,
médio ou baixo nos grupos de moradores com histórico de furtos e ou roubos e
moradores sem ocorrência de furtos e ou roubos.
No Anexo G, são apresentados os resultados da avaliação de riscos por meio
da APP para cada entrevista baseada na expectativa do morador (usuário) em
contraponto a expectativa do fornecedor de equipamentos, assim como, a
perspectiva de um especialista na área de segurança patrimonial. Portanto, a
exposição ao risco é avaliada, nessa pesquisa, por meio da aplicação de
metodologia de trabalho experimental, pela ferramenta Análise Preliminar de Perigo
(APP), de modo que o resultado da pesquisa deve atender as aplicações práticas.
Os resultados foram divididos por planilhas divididas em seis subitens, conforme os
círculos de proteção. Destaca-se que durante o processo de entrevistas com os
moradores incluiu-se o quesito “com ocorrência” ou “sem ocorrência” retratando se o
morador já havia sido alvo de algum sinistro de furto ou roubo na residência e
posteriormente segregaram-se esses resultados.
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4.3 Avaliação dos resultados
Os resultados dos parâmetros são apresentadas na Tabela 19, segundo seus
subitens avaliados nas entrevistas da APP referentes as entrevistas realizadas.
Segundo cada subitem avaliado neste trabalho, foram analisados os subitens que
tiveram maior índice de avaliação de Risco Alto (≥ 50%), conforme Tabela 19, e
portanto, tem como recomendação maior atenção no Gerenciamento de Risco.
Tabela 19: Resultados da APP
Entrevistas
Morador
Círculos de
Proteção

Divisa do
País

Ambiente
externo do
condomínio

Perímetro do
condomínio

Ambiente
interno do
condomínio

Apartamento

Ambiente
seguro

Com
ocorrência
(30%)

Sem
ocorrência
(70%)

Fornecedor de
equipamentos

Especialista em
segurança
patrimonial

Risco Baixo

55,6%

85,7%

0,0%

100,0%

Risco Médio

44,4%

14,3%

100,0%

0,0%

Risco Alto

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Risco Baixo

10,0%

20,0%

0,0%

30,0%

Risco Médio

20,0%

30,0%

10,0%

60,0%

Risco Alto

70,0%

50,0%

90,0%

10,0%

Risco Baixo

5,4%

12,5%

39,3%

16,1%

Risco Médio

35,7%

50,0%

21,4%

62,5%

Risco Alto

58,9%

37,5%

39,3%

21,4%

Risco Baixo

12,5%

37,5%

0,0%

43,8%

Risco Médio

37,5%

25,0%

0,0%

37,5%

Risco Alto

50,0%

37,5%

100,0%

18,8%

Risco Baixo

11,1%

22,2%

66,7%

38,9%

Risco Médio

55,6%

55,6%

0,0%

16,7%

Risco Alto

33,3%

22,2%

33,3%

44,4%

Risco Baixo

50,0%

100,0%

87,5%

62,5%

Risco Médio

50,0%

0,0%

12,5%

12,5%

Risco Alto

0,0%

0,0%

0%

25,0%

Risco

Fonte: elaborado pelo autor (2010)
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Nas entrevistas realizadas constatou-se que no subitem 1 – Divisa do País os
moradores acreditam que o seu risco pessoal pode ser agravado em função da
fragilidade das forças armadas mesmo sendo obrigação dessas a salva guarda do
perímetro do Estado com atuações pontuais como as apresentadas na cidade do
Rio de Janeiro em 2010, forças pacificadoras atuando no conflito da civilização.
Apenas o especialista na área de segurança patrimonial demonstrou clareza que as
forças armadas não influenciam diretamente a análise de risco da segurança do
condomínio. Esta fala que independe se o morador foi, ou não, roubado/furtado.
Nas entrevistas referente ao subitem 2 – Ambiente externo do condomínio,
concentrou-se como risco alto (≥ 50%), os moradores, com ocorrência e sem
ocorrência, e os fornecedores de equipamentos. Os moradores com o medo que os
meliantes pulem o muro e invadam suas residências e os fornecedores entendendo
como oportunidade de venda dos equipamentos.
No subitem 3 – Perímetro do condomínio, os moradores com ocorrência
atribuem 58,9% aos subitens como alto risco, pois continuam se sentindo
fragilizados. Eles entendem que se o meliante transpassou o primeiro círculo de
proteção e não foi detectado pelos equipamentos de alarmes e CFTV ou por
pessoas de vigilância seja por não existir equipamentos eficazes para tal ou pelas
pessoas não estarem bem posicionadas o risco é notável.
No subitem 4 – Ambiente interno do condomínio, foi atribuído com alto risco
na totalidade pelo fornecedor de equipamentos por se tratar do ponto máximo de
venda de equipamentos de segurança, sejam eletrônicos ou físicos. Há uma relação
direta, com conflitos de interesse, entre o fornecedor de equipamentos projetar o
sistema de segurança.
No tópico do subitem 5 – Apartamento, o especialista na área de segurança
patrimonial reforça a necessidade de um projeto de segurança exclusivo para cada
morador abrangendo as necessidades específicas atreladas aos riscos da família.
Já no subitem 6 – Ambiente seguro, o especialista na área de segurança
patrimonial entende que mesmo com um projeto específico para o apartamento o
ambiente seguro é o último círculo de proteção para que a família possa se
acomodar em segurança.
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Na Figura 17, relaciona-se a distribuição do risco alto pelos grupos de
entrevistados. O fornecedor de equipamentos apontou 35% dos riscos altos para a
maioria dos itens apresentados na entrevista que podem vender equipamentos
tecnológicos de sistemas de alarmes, controle de acesso e CFTV. Já o especialista
de segurança apontou o menor número de riscos altos

Figura 17: Distribuição do Risco Alto pelos grupos de entrevistados –
Fonte: elaborado pelo autor (2011)

Quando se analisa os riscos altos e os compara com os círculos de proteção
sob o ponto de vista de cada de grupo de entrevistados (moradores com e sem
ocorrência, fornecedor de equipamentos e especialista de segurança), ver Figura
18, é possível constatar que:
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Figura 18: Gráfico Círculo de Proteção x Risco Alto
Fonte: elaborado pelo autor (2011)

Os círculos de proteção mostraram que os riscos variam conforme o ambiente
(subitens) bem como a aplicação de entrevista dos quatro grupos que também
apresentaram adversidades nos resultados. Pode-se concluir que os riscos são
dinâmicos baseados nas perspectivas de cada entrevistado. Baseado nisso,
ressalta-se a importância de uma solução integrada que abranja todos os ambientes
de forma eficaz e equilibrada.
Nenhum dos grupos apontou risco alto para a divisa do País, avaliou-se que
este resultado reflete o fato que o Brasil não se encontrar em guerra com outros
países e São Paulo não estar envolvido com o processo de intervenção da força
pacificadora, como ocorre no Rio de Janeiro. Somente o grupo dos especialistas se
preocupou com o risco existente no interior dos lares, como a inclusão de grades
nas janelas e reforço e trancas nas portas.
O grupo de especialistas, por não poder influenciar o ambiente externo do
condomínio não apontou riscos altos do mesmo modo que os demais que crêem
que este ponto apresenta destaque, principalmente o fornecedor de equipamentos.
A diferença de apontamentos de risco alto entre os moradores que sofreram
ocorrências é de aproximadamente 20% superior as pessoas que não foram vitimas.
O fornecedor de equipamentos tende a julgar riscos altos apenas nos itens
em que ele atua, ou seja, em vendas de equipamentos, como por exemplo, o
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vendedor foca a sua atuação no ambiente externo e interno do condomínio, por se
tratar de tópicos com maior número de equipamentos eletrônicos, portanto não
existe risco onde ele não vende equipamento; portanto ele não trabalha com a visão
integrada, mas com foco nas soluções tecnológicas que são ofertadas.
Ambiente externo do condomínio recebeu apontamento de risco alto em três
grupos, moradores com e sem ocorrência e fornecedor de equipamentos, por se
tratar na opinião deles de um local que se deve conter o máximo de inibição.
Nas entrevistas realizadas com os moradores notou-se que quem já foi
assaltado/furtado, representando 30% das entrevistas, tem a tendência de querer
toda segurança, mas sem saber como. Já os moradores que não sofreram nenhuma
ocorrência, representando 70% das entrevistas, e possuem qualquer dispositivo de
segurança sem entrar no mérito se é funcional ou não, demonstram ter a sensação
de segurança.
O especialista na área de segurança patrimonial possui uma visão
abrangente dos riscos em virtude da sua experiência profissional o que o torna
especialista na área possuindo uma visão balanceada da solução integrada com
pessoas, procedimentos, equipamentos tecnológicos e físicos e gerenciamento.
Todos os entrevistados, de forma unânime, aderiram a importância da
execução de uma análise de risco do sistema de segurança visando aumentar a
eficácia

da

proteção

de

sua

moradia

através

dos

levantamentos

das

vulnerabilidades e a avaliação das suas consequências verso probabilidades de
ocorrência. No entanto vale ressaltar que essa adesão se deve ao fato do
esclarecimento prévio da funcionalidade dessa ferramenta pois foi somente após os
esclarecimentos que o entendimento se fez.
4.4 Proposta para controle
Para apresentação de propostas para controle e mitigação dos riscos
identificados como Risco Alto, sugere-se avaliar a possibilidade de mitigação dos
riscos em uma solução integrada das medidas mitigadoras baseada em um
investimento disponibilizado pelo empreendimento.
As recomendações são baseadas em soluções integradas de segurança
patrimonial em condomínios verticais residenciais. Não há uma solução singular e
estática. Será através de um ciclo dinâmico que cada empreendimento deverá
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mapear e analisar seus devidos riscos e, baseado nessas informações, criar
medidas personalizadas de proteção. Ver Figura 19 que propõe um ciclo dinâmico
de risco x proteção (gerenciamento de riscos).

Figura 19: Proposta de ciclo dinâmico de Risco x Proteção
Fonte: elaborado pelo autor (2010)
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5 CONCLUSÃO
É possível elaborar um modelo básico de segurança patrimonial que não seja
influenciado pelos ditames do mercado de fornecimento de equipamentos, nem do
pavor dos moradores que já sofreram ocorrências. Para tanto se deve realizar a
aplicação de análise de risco. Essa ferramenta pode ser aplicada pelos integrantes
do condomínio, de preferência com suporte de um especialista em segurança
patrimonial, e com revisão periódica.
No presente estudo adotou-se a ferramenta de Análise Preliminar de Perigos,
pois permite acompanhar o estudo desde o projeto até a fase de gerenciamento de
riscos, ou seja, busca da melhoria contínua do processo.
Em função do presente estudo obteve-se a proposta de seis círculos de
proteção que permitiram definir 111 tópicos de vulnerabilidade, que podem existir
em condomínio residencial vertical.
De posse das vulnerabilidades realmente existentes é possível buscar-se
medidas mitigadoras de modo a elaborar-se um sistema global de segurança.
Durante a revisão bibliográfica e as entrevistas constatou-se que:
 A proteção existente é concebida após a fase de implantação do
empreendimento, normalmente, sem a elaboração de um projeto de um
sistema global de segurança, e implantadas por empresas instaladoras
de equipamentos eletrônicos que muitas vezes, por cortesia, oferecem a
solução de segurança patrimonial do condomínio, sem verificar os riscos
reais do empreendimento.
 A importância do projeto de segurança patrimonial é subestimada
durante a elaboração do projeto inicial, por parte das construtoras, e
incorporadoras. Os especialistas na área de segurança patrimonial
podem colaborar nessa visão, não como um apêndice do projeto, mas
sim, como uma propriedade de significativa importância que requer
cuidados especiais.
 Os projetos que levarem em conta o planejamento em segurança
patrimonial na fase inicial (pré-projeto) poderão mensurar todo e
qualquer perigo (real ou potencial) que o empreendimento possuir para
implantar medidas de proteções antecipatórias, visando mitigar os
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possíveis impactos negativos na eventualidade da sua concretização, e
deverão despertar nos consumidores finais, uma sensação de
segurança.
 O medo do condômino já furtado ou roubado pode ser reduzido a partir
da análise de risco dos 111 itens atrelados na ferramenta e com a
expectativa de implantação de um sistema de segurança integrado.
 Existem poucas pesquisas acadêmicas desenvolvidas sobre o tema
segurança patrimonial residencial. A maioria das pesquisas existentes é
desenvolvida por empresas fornecedoras de equipamentos e serviços
para segurança patrimonial. Pela importância desse assunto, no que
tange

à

segurança

patrimonial

e

de

pessoas,

sugere-se

o

desenvolvimento de novos trabalhos sobre o tema em novos mestrados
e doutorados.
 Há carência de normas e legislações. São poucas as referências
bibliografias existentes focadas na segurança patrimonial residencial.
Recomenda-se a formação de grupos de estudo por especialistas na
área de segurança patrimonial e pesquisadores para desenvolvimento
de literatura específica sobre segurança patrimonial residencial.
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6 NOVOS TRABALHOS
Sugere-se um estudo das proporções em um projeto de segurança conforme
elaborado por Silva (2009), representadas na aplicação da prevenção, detecção e
reação referente ao conceito de segurança patrimonial e se existe a possibilidade de
alguma alteração de valores.
Por fim, recomenda-se o desenvolvimento de novas pesquisas de análise e
gerenciamento de risco, principalmente avaliando, pontualmente, concepções
específicas de projetos de condomínios residenciais por classe social econômica, de
modo mais amplo como apresentado na Figura 20, onde se deve estudar as
interfaces entre os círculos de proteção. No presente trabalho esta figura foi
denominada de “Mandala da Segurança Patrimonial”.

Figura 20: Proposta de circulo de proteção analógico
(Mandala da Segurança Patrimonial)
Fonte: elaborada pelo Autor (2011)
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ANEXOS

ANEXO A – Elementos físicos
Neste Anexo são apresentados alguns exemplos dos elementos físicos que
compõem o sistema de segurança.

Tabela A1 - Barreira Perimetral
Tipo

Barreira Perimentral:
Muro

Barreira Perimetral:
Grade

Descrição

A altura e o detalhe, do muro
ou grade, podem facilitar a
transposição e escalada ao
interior
do
condomínio
quando, possuem saliências
e reentrâncias. Recomendase altura mínima igual ou
superior de 2,5m em relação
à altura externa. Para os
muros frontais a altura
mínima recomendada é de
3m.

Exemplo

Fotografia 1: Saliências no

Saliência
muro Fonte:
elaborado pelo
autor (2010)

A grade deve ter resistência
mecânica
entre
barras
verticais
e
isento
de
saliências e reentrâncias que
possibilitem a escalada e
transposição.
Figura 1: Grade
Fonte: CPTED(2010)

Continua
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Tabela A2 - Barreira Perimetral - Continuação
Tipo

Barreira Perimetral:
Concertina

Descrição

Exemplo

Barreira de proteção em
forma helicoidal em aço
galvanizado,
inox
ou
galvamule com no mínimo 8
pontos e no máximo 10
pontos perfurantes. Pode ser
fornecida nos diâmetros 300
mm, 450mm, 600mm, 730mm
ou sob medida.
Figura 2: Concertina
Fonte: comercialrosalles (2010)

Barreira Perimentral:
Tela Laminada

Barreira de proteção em
forma de rede laminada em
aço galvanizado. Pode ser
fornecido
em
diversos
tamanhos e alturas, conforme
a necessidade.
Figura 3: Tela Laminada
Fonte: comercialrosalles (2010)

Barreira Perimetral:
Stop Still Duplo ou

Stop Still duplo ou triplo,
barreiras duplas ou triplas de
ferro
galvanizado
com
lâminas pontiagudas de 8cm

Triplo
Figura 4: Stop Still Duplo
Fonte: comercialrosalles (2010)

Barreira Perimetral:
Vegetação

O tipo de vegetação próximo
ao perímetro pode criar
pontos
cegos,
falta
de
visibilidade e ocultação de
pessoas. Pela segurança,
deve-se integrar o projeto de
paisagismo com o projeto de
segurança.
Figura 5: Vegetação Densa
Fonte: CPTED (2010)
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Tabela A3 - Restrição de entradas
Tipo

Acesso:
Portão de Pedestres

Acesso:
Portão de Veículos

Descrição
O portão de pedestres deve
ser preferencialmente um
sistema de portão duplo, de
metal
e
estruturalmente
resistente. Sua abertura, se
possível, deve ser para o
lado externo do condomínio,
automatizada, controlada a
partir da guarita. Deve ter um
sistema de molas para que
feche automaticamente após
ser aberto e um sistema de
intertravamento automático,
ou seja, enquanto um portão
estiver aberto, o segundo
não abre.
O portão de veículos deve
ser preferencialmente de
metal
e
estruturalmente
resistente, não deve ter
aberturas que possibilitem a
visão do interior da casa a
partir de um ponto externo.
Podem ser tanto pivotantes
para o lado de dentro do
condomínio (articulando-se
pelas extremidades verticais,
conforme
desenho)
ou
basculantes verticais.
O
portão
deve
ser
automatizado e o controle
deve ser feito a partir da
guarita.
Caso
sejam
utilizados
sistemas
de
abertura por controle remoto,
o sinal deverá ser codificado.
Deve possuir um sistema de
intertravamento automático,
ou seja, quando um portão
estiver aberto o segundo não
abre. O motor deverá ser
conectado a um no- break
(UPS).

Exemplo

Fotografia 2: Acesso de Pedestres
com clausura
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Figura 6: Portão Pivotante
Fonte: Elaborado pelo Autor(2010)

Figura 7: Portão Basculante
Vertical
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010)

As guaritas devem ter as seguintes características físicas:
Sua altura deverá ser superior ao nível do chão em pelo menos 0,5m a fim de
facilitar a visão dos seguranças. Seus vidros deverão fornecer visão ampla para o
lado externo, possibilitando visão tanto com o segurança sentado, quanto em pé.
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Suas paredes deverão ser reforçadas: concreto ou duas fileiras de tijolo sólido. Os
vidros deverão ser blindados (nível 3) e não conter qualquer orifício. A comunicação
com visitantes deverá ser feita através de interfone. Deverá ser instalada um “passa
correspondência” de material reforçado, que tenha tamanho não só para cartas,
como também para pequenos volumes. Por este dispositivo deverá ser impossível a
visão direta do interior da guarita. Deverá ser instalada uma porta resistente de
material metálico. Deverá ter banheiro, se possível com acesso por dentro da
guarita.

Fotografia 3: Guarita blindada
Fonte: Vaultdigital (2010)

As portas blindadas (especiais) – Porta dos apartamentos social e serviço
devem ter as seguintes características físicas:
Folha de Porta: construída em chapas de aço (uma de cada lado), preenchida
internamente com longarinas de aço, com aplicação de fundo anticorrosivo e
isolante termo-acústico (poliestireno). Estrutura sólida, sem pontos vulneráveis para
a introdução de alavancas e alta resistência a arrombamentos.
Sistema de Trancamento: efetuado por fechadura na qual possui pontos de
travamento em toda extensão da porta acionados simultaneamente.
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Figura 8: Porta blindada
Fonte: Multlock (2010)
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ANEXO B – Elementos eletrônicos (sistema de detecção e alarme)

Neste Anexo são apresentados exemplos de elementos eletrônicos (sistema
de detecção e alarme) que compõem um sistema de segurança.

Tabela B1 - Componentes do sistema de alarme
Tipo

Sensor:
Infravermelho
Ativo

Descrição

Esse sensor possui um emissor e um
receptor, que emite e recebe feixes de
radiação infravermelha respectivamente.
Existem modelos de um, dois e quatro
feixes, sendo estes últimos mais
eficientes na detecção e redução de
alarmes falsos; são utilizados para cercar
o perímetro de um ambiente.

Exemplo

Figura 9: Sensor Infravermelho
Ativo 4 feixes
Fonte: pulnixsensors (2010)

Continua
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Tabela B1 - Componentes do sistema de alarme - Continuação
Tipo

Sensor:
Movimento
de Dupla
Tecnologia

Descrição

Exemplo

Esse sensor integra as duas tecnologias
diferentes
(captação
de
radiação
infravermelha e resposta à onda de
microondas) em conjunto para eliminar
alarmes falsos, sendo utilizados para
monitorar ambientes externos
Figura B2 – Sensor
Tecnologia
Fonte: riscogroup (2010)

Sensor:
Cabo
Microfônico

O cabo microfônico monitora as
vibrações a que ele é submetido e aciona
um alarme quando o seu sinal de disparo
é ultrapassado. Para evitar alarmes falsos
são necessários ajustes técnicos.
Locais de Instalação: alambrados, muros
ou estruturas metálicas.

de

Dupla

Figura 10: Sensor por cabo
microfônico
Fonte: betasistemas (2010)

Sensor:
Cerca
Eletrificada

Continua

Este sistema é constituído por: fio de aço
inox, hastes, isoladores, fios de conexão,
aterramento, central de choque e chave
liga/desliga.
Os fios são esticados nas hastes (no
mercado existem normalmente de 6, 8 ou
10 fios) e ligados a central de choque
que, ao serem rompidos ou tocados,
disparam uma zona de alarme (quando
ligados ao painel de alarmes) ou sirenes
(quando estas são ligadas diretamente a
central de choque).
Ao ser tocada, o invasor leva um choque
de 8000 a 10000 V, mas de baixa corrente
(não oferece risco de morte ao invasor).
Esta corrente é pulsativa aplicada
normalmente a cada 1 segundo. O
choque dura apenas milésimos de
segundo. O intruso leva um tranco ao
invés de ficar grudado.
A legislação brasileira diz que só podem
ser instaladas a uma altura mínima de 2
metros em relação ao solo e não podem
ser ligadas diretamente a energia 110 ou
220V, por questões de segurança.
Alguns
sistemas
possuem
repuxo
automático, o que mantêm os fios sempre
esticados.

Figura 11: Cerca Eletrificada
Fonte: Elaborada pelo Autor (2010)
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Tabela B1 - Componentes do sistema de alarme – Continuação
Tipo

Sensor:
Infravermelho
Passivo

Descrição

Para controle de movimentação. O sensor
infravermelho passivo analisa os raios
infravermelhos emitidos pelo calor
humano. Normalmente, detectam pessoas
que rompem o zoneamento desses raios
infravermelhos. Há modelos que são
imunes à presença de animais.

Exemplo

Figura 12: Sensor
Infravermelho passivo
Fonte: honeywell (2010)

Sensor:
Acústico ou
Por Vibração

Os sensores possuem microfones que
detectam ruídos por vibração ou quebra
de vidros, paredes, divisórias, entre
outros. No caso do vidro, por exemplo, o
sensoriamento é feito através da emissão
de uma frequência específica do vidro
sendo quebrado.

Figura 13: Sensor Acústico de
Quebra de Vidro
Fonte: riscogroup (2010)

Sensor:
Contato
Magnético

Os sensores de contato magnético são os
mais simples, porém os mais imunes a
falsos alarmes. São empregados de
maneira eficiente para monitorar a
abertura e fechamento de portas e
janelas.

Figura 14: Sensor de Contato
Magnético
Fonte: goldsystemseg (2010)
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Tabela B2 - Dispositivos para anúncio de alarmes
Tipo

Descrição

Anúncio de

As sirenes internas são utilizadas para
notificar sobre um alarme ocorrido no
ambiente protegido, porém o objetivo é
avisar somente as pessoas que estão
dentro da residência. Pode ser uma
sirene alta ou um chime curto.
Normalmente é comandado pelo painel de
alarmes.

eventos:
Sirene
Interna

Exemplo

Figura 15: Sirene Interna
(chime)
Fonte: systemsensor (2010)

Anúncio de
eventos:
Sirene
Externa

As sirenes externas são utilizadas
quando o sistema de alarmes apresenta
condições de emergência grave e
pessoas fora do ambiente protegido
tenham que ser informadas. Também
podem ser utilizadas para intimidar o
intruso e impedir que o mesmo
permaneça no local invadido.
Figura 16: Sirene Externa
Fonte: morey (2010)

Anúncio de
eventos:
Botão de
Pânico

Acessório do sistema de alarme para
acionamento em caso de emergência.
Pode ser programado para identificar
desde
assaltos,
reportando
silenciosamente a emergência à central
monitoradora remota, até problemas de
saúde ou acidentes com idosos ou
crianças. Pode ser preso ao cinto ou
pendurado no pescoço. Também pode
ser fixado em locais estratégicos.
O botão de pânico é utilizado caso o
usuário deseje informar à central de
controle ocorrência de emergência. Deve
ser acionado manualmente.
Pode ser um botão fixo com fio ou um
botão sem fio. O botão de pânico sem fio
é um transmissor rádio frequência - RF
que deve ser apertado e segurado para
acionar um alarme no painel.

Figura 17: Botão de Pânico
Fonte: honeywell (2010)

Continua
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Tabela B2 - Dispositivos para anúncio de alarmes – Continuação
Tipo

Descrição

Anúncio de

Os holofotes de segurança são utilizados
para desencorajar intrusos a permanecer
no local e para ajudar na visualização do
sistema
de CFTV.
São holofotes
resistentes ao tempo com lâmpadas
halógenas de 200W ou mais. Estes
Holofotes ainda podem apresentar sensor
de movimento embutidos para detecção
de intrusões.

eventos:
Holofotes de
Segurança

Exemplo

Figura 18: Holofote
Fonte: telstore (2010)

Figura 19: Hofolote com Sensor
de Presença
Fonte: telstore (2010)

Tabela B3 - Sistemas eletrônicos de segurança
Tipo

Sistemas
Eletrônicos:
Central de
Alarmes

Continua

Descrição
É a parte principal do sistema de alarmes.
Recebe todas as informações dos
sensores e dos teclados de controle (ou
controle remoto), alertando sobre a
emergência.
Toda essa comunicação pode ser
realizada com e sem fio (radiofrequência).
Existem diversos modelos de centrais de
alarme, esses modelos vão variar de
acordo com a quantidade de sensores a
ser utilizado (número de zonas, onde o
ideal é que se tenha uma zona para cada
sensor) e com a complexidade desejada
para o sistema (maior número de
funções).

Exemplo

Figura 20: Central de Alarmes
Fonte: macsel (2010)
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Tabela B3 - Sistemas eletrônicos de Segurança – Continuação
Tipo

Descrição

Sistemas

Teclados de Alarme são as formas de
comunicação do operador direto com a
central de alarmes. Através dele se pode
ativar e desativar o monitoramento,
através de senhas. Eles também podem
demonstrar diversas informações sobre o
evento dependendo da programação.

Eletrônicos :
Teclado de
Alarme

Exemplo

Figura 21: Teclado de Alarmes
Fonte: honeywell (2010)

Sistemas
Eletrônicos:
NoBreak

O NoBreak (que em inglês é chamado
UPS, Uninterruptible Power Supply) é um
dispositivo que oferece uma proteção
extra ao equipamento de segurança. No
caso da falta de energia elétrica, o
NoBreak continua alimentando o sistema
durante um determinado tempo. Essa
alimentação é provida por uma bateria,
que fica sendo carregada enquanto a rede
elétrica está funcionando corretamente.
Além disto, ele elimina variações na
tensão que podem danificar os aparelhos
eletrônicos associados ao sistema de
segurança.

Figura 22: NoBreak
Fonte:forceline (2010)
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ANEXO C – Elementos eletrônicos (sistema de controle de acesso)

Neste Anexo são apresentados alguns exemplos dos elementos eletrônicos
(sistema de controle de acesso) que compõem o sistema de segurança.

Tabela C1 - Componentes do sistema de controle de acesso

Tipo

Controle de
Acesso:
Leitor
Biométrico

Descrição

Exemplo

Biometria é um método que identifica os
indivíduos através de sua impressão
digital, reconhecimento da face, da voz,
pela retina, pela íris ou geometria da mão.
O aparelho responsável por executar
essas funções específicas é o leitor
biométrico, que garante eficiência e
segurança.
Figura 23: Tipos de Leitores
Biométricos

Controle de
Acesso:
Teclado
Alfanumérico
Controle de
Acesso:
Fechadura
Elétrica

Outro método de controle de acesso é o
teclado alfanumérico. Por meio da
digitação da senha, o acesso será
liberado. A desvantagem em relação ao
leitor biométrico é a facilidade de
visualizar a senha digitada por outro
indivíduo e ser utilizado de forma
indevida.
Dispositivo
elétrico
instalado
na
fechadura da porta ou portão que possui
controle de abertura pelo sistema de
controle de acesso, leitor biométrico,
teclado alfanumérico e botão de escape,
entre outros.

Figura 24: Teclado Alfanumérico
Fonte: telemaxtecnologia (2010)

Figura 25: Fechadura Elétrica do
tipo solenóide
Fonte: vault-digital (2010)

Continua
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Tabela C1 - Componentes do sistema de controle de acesso – Continuação
Tipo

Descrição

Exemplo

Controle de
Acesso:
Mola

Dispositivo eficaz para o fechamento
mecânico instalado em portas ou portões
evitando que a mesma fique aberta.

Figura 26: Mola
Fonte: dorma (2010)

Controle de
Acesso:
Interfone ou

Permite a comunicação por voz e
visualização da imagem entre portaria
e/ou morador no apartamento e visitante.
Pode ser integrado com sistema PABX.
Figura 27: Videofone

Videofone

Fonte: commax (2010)

Controle de
Acesso:
Painel com
Botoeira

Controle de
Acesso:

Este equipamento permite a integração
de múltiplos botões a serem utilizados.
Comumente
são
utilizados
para
acionamento de holofotes e para
integração de múltiplos botões de
destrave.

Figura 28: Painel com Botoeira
Fonte: betasistemas (2010)

Fechadura que trava uma a porta em
múltiplos pontos (verticais e horizontais)
dificultando o arrombamento.

Fechadura
Keso

Figura 29: Fechadura keso
Fonte: keso (2010)

Controle de
Acesso:
Trava
Magnética

A trava magnética funciona com energia
elétrica energizando um imã. Ele é
utilizada com a mesma funcionalidade da
trava elétrica, porém esta apresenta uma
maior resistência e um sensor de
tentativa de arrombamento embutido.

Figura 30: Trava Magnética
Fonte: trade (2010)
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Controle de
Acesso:
Botão de

É um botão simples, do tipo push button,
que tem como função abrir ou fechar
portas e portões.
Figura 31: Botão de Destrave

Destrave

Fonte: solagate (2010)

ANEXO D – Elementos eletrônicos (sistema de CFTV)

Neste Anexo são apresentados alguns exemplos dos elementos eletrônicos
(sistema de CFTV) que compõem o sistema de segurança.

Tabela D1 - Componentes do sistema de CFTV
Tipo

CFTV:
Câmeras

CFTV:
Câmera MiniDome

Descrição
As câmeras são a parte fundamental do
sistema de CFTV e têm como função
captar as imagens das áreas definidas.
Elas diferem entre si através da qualidade
de imagem, saída digital (IP), saída
analógica, campo de visão e iluminação
necessárias (baixa luminosidade, câmera
noturna, etc.). Estas câmeras ainda
podem apresentar um housing para
proteção
contra
intempéries
e
vandalismo.

Exemplo

Figura 32: Câmera
Fonte: pelco (2010)

Possuem a mesma função das câmeras
de CFTV comum, porém são menores
apresentam uma resolução menor. Elas
são mais discretas interferindo menos no
ambiente, são em sua maioria para uso
interno.
Figura 33: Câmera mini-dome
Fonte: pelco (2010)

CFTV:
Câmera P/T/Z

São equipamentos que permitem um
controle completo da posição da câmera
no que diz respeito a movimentação do
equipamento tanto na Vertical quanto na
Horizontal. Além de possuir uma ótima
qualidade de zoom óptico, permitindo
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assim aproximar a imagem de locais de
interesse. As câmeras deste tipo
necessitam de um teclado de comando
para controlar seu movimento.
Figura 34: Câmera P/T/Z
Fonte: pelco (2010)

Figura 35: Controle de Câmera
P/T/Z
Fonte: pelco (2010)

Continua
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Tabela D1 - Componentes do sistema de CFTV - Continuação
Tipo

CFTV:
DVR

CFTV:
Monitor

Descrição
O DVR (Digital Video Recorder) é utilizado
para gravação e gerenciamento de
imagens. Ele tem a vantagem de contar
com saídas de vídeo tanto para monitores
como para televisores, eles também
possuem internamente
um espaço
reservado para um ou mais discos rígidos
que podem variar na quantidade de horas
de gravação. Estes aparelhos descartam
totalmente o uso do computador por
possuírem uma entrada para acesso
remoto das câmeras via browser ou
software cliente produzido pelo fabricante
No mercado podemos encontrar DVR’s de
4, 9, ou 16 para câmeras.

Exemplo

Figura 36: Gravador Digital (DVR)
Fonte: pelco (2010)

Tem como objetivo a exposição das
imagens do sistema de câmeras. O
tamanho da tela utilizada depende do
tamanho do local disponível e do número
de imagens na tela.
Figura 37: Monitor
Fonte: hp (2010)

CFTV:
Quad

CFTV:
Switcher

O Quad é um equipamento de vídeo que
utiliza técnicas digitais para fazer a
compressão dos sinais de vídeo das
câmeras e exibir multiplas imagens
completas na tela de um monitor. A
vantagem deste equipamento é a
possibilidade de visualizar mais de uma
imagem simultânea e a capacidade de se
selecionar algumas imagens.

Figura 38: Quad
Fonte: telemaxtecnologia (2010)

Dispositivo utilizado para selecionar um
determinado número de canais de
imagens provenientes de câmeras, para
distribuição entre os quads e os
monitores.
Figura 39: Switcher
Fonte: 3com (2010)
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ANEXO E – FOLHA DE QUESTÕES DA APP

Folha de questões - APP
1 - Qual a PROBABILIDADE do não atendimento das premissas indicadas
se transformarem em risco em um condomínio residencial vertical
habitado?
1 - PROBABILIDADE BAIXA (nenhuma ocorrência durante a
existência do condomínio)
2 - PROBABILIDADE MÉDIA (1 ocorrência durante a
existência do condomínio)
3 - PROBABILIDADE ALTA (acima de 1 ocorrência durante a
existência do condomínio)
2 - Se pelo não atendimento das premissas indicadas o risco de ocorrer,
qual será a sua consequência para um condomínio residencial vertical
habitado?
A - CONSEQUÊNCIA DE RISCO PEQUENA (sentimento de
insegurança)
B - CONSEQUÊNCIA DE RISCO RELEVANTE (tentativa de
roubo ou furto, roubo carteira ou celular, objetos dentro
do condomínio)
C - CONSEQUÊNCIA DE RISCO CRÍTICO (furto ou roubo de
bens materiais dos apartamentos, agressão física)
D - CONSEQUÊNCIA DE RISCO CATASTRÓFICO (seqüestro,
morte, latrocínio)
3 - O entrevistado recomenda alguma premissa para a APP?

4 - Houve alguma ocorrência de furto e ou roubo em sua moradia
anterior ou atual?

5 - Qual é a formação acadêmica do entrevistado?

6 - Qual é o tempo de experiência do entrevistado no quesito de
segurança patrimonial em condomínios residenciais verticais?
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ANEXO F – MAPA DAS ENTREVISTAS DA APP

1. Divisa do pais
Item
1
2
3

Causa (não atender)

Categoria de Categoria de
probabilidade consequência

Efeito

Risco

Recomendações

Exército
Falta de vigilância
Marinha Falta de vigilância
Aeronáutica Falta de vigilância

Força armada

2. Ambiente externo ao condomínio - rua
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Causa (não atender)
Analise das propriedades adjacentes
nível de segurança
Segurança física e tecnológicas nos vizinhos
Arvores, vegetações, lixeiras próximas ao perímetro
Saliencias nos vizinhos
Departamento de polícia próximo
Vizinhança
Historico de criminalidade
privada
Ronda veicular
publica
Iluminação
noturna
Obstrução visual e Lugares escondidos

Categoria de Categoria de
probabilidade consequência

Efeito

Risco

Recomendações

Falta de informações
Falta de inibição
Possibilidade de escalada/transposição
Possibilidade de escalada/transposição
Falta de inibição
Falta de informações
Falta de vigilância continuo
Falta de vigilância periodico
Falta de visibilidade
Falta de visibilidade

3. Perímetro do condomínio
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Causa (não atender)
Muros
constitui
ção do
Grades
perimetr
o
Alambrados
Tela concertina
Arvores, vegetações, lixeiras próximas ao perímetro
Saliencias nos vizinhos

Portões pedestres

Portoes de veiculo
Paisagismo alinhado com o projeto de segurança
Leitores de gas
Mediçõe
Leitores de luz
s
Leitores de agua

Sistema de Alarmes

Sistema de CFTV

Sistema de controle de acesso

Guarita

Procedimentos

Treinamento
Quadro orgânico

Resistentes a violação
Altura
Resistentes a violação
Espaçamento entre vãos menor ou igual a 13cm
Altura
Resistentes a violação
Altura

Efeito

Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de transposição
Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de transposição
Possibilidade de escalada/transposição
Possibilidade de escalada/transposição
noturna
Falta de visibilidade
acessos de entrada e saida
Falta de visibilidade
travas mecanicas
Impossibilidade de travar
travas eletricas
Dificuldade na abertura/fechamento
duplo portao (gaiola)
com intertravamento Possibilidade de acesso
travas mecanicas
Impossibilidade de travar
travas automaticas
Dificuldade na abertura/fechamento
duplo portao (gaiola)
com intertravamento Possibilidade de acesso
Possibilidade de transposição
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Sensores infravermelho ativo sobreposto muro
Falta de monitoramento
Sensor por cabo coaxial ou optico
Falta de monitoramento
Sensor dupla tecnologia
Falta de monitoramento
Sensor de presença
Falta de monitoramento
Sensor de presença que aciona a iluminação
Falta de monitoramento
Contato de aberto/fechado portôes
Falta de monitoramento
Sirene externa audivel
Falta de acionamento
cerca elétrica
Falta de monitoramento/barreira fisica
Monitoramento por câmeras no perímetro
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras no acesso de veículos
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras no acesso de pedestres
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras nos medidores de leitura
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Interfone de comunicação
Falta de comunicação
Registro de entrada/saída de prestadores de serviço
Falta de rastreabilidade e historico
Registro de entrada/saída de prestadores de visitantes
Falta de rastreabilidade e historico
Portas e vidros
blindados
Possibilidade de violação
porteiro
capacitado
Falta de treinamento
capacitado
Falta de treinamento
agente de segurança
armado
Falta de ostensividade
procedimentos por escrito (emergencia/rotina)
Falta de metodologia/regras
botão de pânico
Falta de comunicação externa
Controle dos equipamentos de segurança
Falta de controle
DVR no local
com redundância
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Passa volumes
Falta de local adequado para acondicionar volumes
Monitoramento externo
Falta de segundo monitoramento
Centro operacional e resposta a emergências
Falta de apoio
Desenvolvimento de normas e protocolos
Falta de normas e protocolos
Intercomunicação com a polícia
Ausência de apoio oficial
Proteção de informações
Vazamento de informações confidenciais
Coordenação com órgãos locais
Ausência de parcerias oficiais locais
Manutenção e testes regulares dos sistemas e alarmes
Problemas técnicos e falta de funcionamento
Treinamento de pessoal da segurança
Inaptidão pessoal
Treinamento de plano de abandono
Falta de orientação em caso de emergência
Dimensionamento
Cobertura ineficiente do condomínio

Categoria de Categoria de
probabilidade consequência

Risco
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4. Area comum do condomínio (hall serviço, hall social, escadas, elevadores, garagem, áreas tecnicas, área de lazer)
Categoria de Categoria de
Item
Causa (não atender)
Efeito
probabilidade consequência
com gravação das Falta de rastreabilidade e
1
Monitoramento imagens
historico das imagens
Sistema de CFTV
ambientes de
Falta de rastreabilidade e
circulação
2
sem gravação
historico das imagens
3

Sensor infravermelho passivo
(presença)

4

Sensor de Contato magnetico
Sistema de alarme

5

Sirene

6

Monitoramento externo

7

Botão de panico

8

Ponto de ronda eletrônico
Controle nas portas de acesso ao
condominio

9
Sistema de controle de acesso
10

Controle nos elevadores

11 SDAI

Detectores de fumaça Monitoramento em áreas técnicas

12 Criação de rotas de fuga

14 iluminação de emergência
áreas técnicas

16

trancas
monitoramento de alarme

5. Residência/Apartamento
Item
1
Portas
2
3
4
Janelas
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Varanda

Sistema de alarme

Sistema de CFTV
Sistema de controle de acesso

18

Recomendações

Falta de monitoramento de
presença
Falta de controle de
aberto/fechado
Falta de acionamento
Falta de comunicação
externo
Falta de comunicação
externo
Falta de monitoramento
Acesso de pessoas não
autorizadas
Acesso de pessoas não
autorizadas
Falta de detecção no início
de incêndio
Falta de evacuação do
condomínio
Possibilidade de não
funcionamento do sistema
em caso de falta de energia

13 Nobreak para sistema de segurança

15

Risco

Falta de iluminação na
emergência
Acesso de pessoas não
autorizadas
Falta de monitoramento

Causa (não atender)
tranca
olho mágico
resistente (madeira maciça, anti vandalismo, blindada)
grade
tela de proteção
vidro piso ao teto (abertura mecânica)
tela de proteção
Sensor infravermelho passivo (presença)
Sensor de Contato magnetico
Sirene
Monitoramento externo
Botão de panico
com gravação
Monitoramento interno dos ambientes
sem gravação
DVR protegido
Porta de entrada social
com controle
Porta entrada serviço
com controle

Nobreak para sistema de segurança

Efeito
Categoria de Categoria de
probabilidade consequência
Possibilidade de violação
Falta de visualização
Possibilidade de violação
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Falta de monitoramento de presença
Falta de controle de aberto/fechado
Falta de acionamento
Falta de comunicação externo
Falta de comunicação externo
Falta de rastreabilidade das imagens
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Possibilidade de retirada do local
Falta de registro de entrada/saida
Falta de registro de entrada/saida
Possibilidade de não funcionamento do sistema em caso
de falta de energia

Risco

6. Ambiente Seguro
Item
1
2
3
4
5

Causa (não atender)
Estudo da posição do ambiente
Porta blindada
Blindado
Vidro
Blindado
Sistema de alarme
Botão de pânico
Monitoramento das imagens
Sistema de CFTV
externa

6

Nobreak

7
8

Comunicação
celular com bateria
Procedimentos de uso do ambiente seguro

Efeito
Localização inadequada
Possibilidade de violação
Possibilidade de violação
Falta de comunicação externa
Falta de controle
Possibilidade de não
funcionamento do sistema em
caso de falta de energia
Falta de comunicação externa
Uso indevido do local

Categoria de
probabilidade

Categoria de
consequência

Risco

Recomendações

1
2
3

Item

Efeito

Exército Falta de vigilância
Marinha Falta de vigilância
Aeronáutica Falta de vigilância

Causa (não atender)

Força armada

1. Divisa do pais

2
2
2

B
B
B

RM
RM
RM

Categoria de Categoria de
Risco
probabilidade consequência

Recomendações
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Anexo G – Resultado das entrevistas APP

ENTREVISTA COM MORADOR E ANÁLISE DE RISCO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Item

Causa (não atender)

Analise das propriedades adjacentes
nível de segurança
Segurança física e tecnológicas nos vizinhos
Arvores, vegetações, lixeiras próximas ao perímetro
Saliencias nos vizinhos
Departamento de polícia próximo
Vizinhança
Historico de criminalidade
privada
Ronda veicular
publica
Iluminação
noturna
Obstrução visual e Lugares escondidos

2. Ambiente externo ao condomínio - rua

Falta de informações
Falta de inibição
Possibilidade de escalada/transposição
Possibilidade de escalada/transposição
Falta de inibição
Falta de informações
Falta de vigilância continuo
Falta de vigilância periodico
Falta de visibilidade
Falta de visibilidade

Efeito

Categoria de Categoria de
probabilidade consequência
3
D
3
A
3
C
3
C
3
A
3
C
3
C
3
C
3
C
3
C

RA
RM
RA
RA
RM
RA
RA
RA
RA
RA

Risco
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Item

Quadro orgânico

Treinamento

Procedimentos

Guarita

Sistema de controle de acesso

Sistema de CFTV

Sistema de Alarmes

Paisagismo não alinhado com o projeto de segurança
Leitores de gas
Mediçõe
Leitores de luz
s
Leitores de agua

Portôes de veiculo

Portões pedestres

Iluminação

Tela concertina
Arvores, vegetações, lixeiras próximas ao perímetro
Saliencias nos vizinhos

constitui
ção do
Grades
perimetr
o
Alambrados

Muros

3. Perímetro do condomínio
Efeito

Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de transposição
Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de transposição
Possibilidade de escalada/transposição
Possibilidade de escalada/transposição
noturna
Falta de visibilidade
acessos de entrada e saida
Falta de visibilidade
travas mecanicas
Impossibilidade de travar
travas eletricas
Dificuldade na abertura/fechamento
duplo portao (gaiola)
com intertravamento Possibilidade de acesso
travas mecanicas
Impossibilidade de travar
travas automaticas
Dificuldade na abertura/fechamento
duplo portao (gaiola)
com intertravamento Possibilidade de acesso
Possibilidade de transposição
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Sensores infravermelho ativo sobreposto muro
Falta de monitoramento
Sensor por cabo coaxial ou optico
Falta de monitoramento
Sensor dupla tecnologia
Falta de monitoramento
Sensor de presença
Falta de monitoramento
Sensor de presença que aciona a iluminação
Falta de monitoramento
Contato de aberto/fechado portôes
Falta de monitoramento
Sirene externa audivel
Falta de acionamento
cerca elétrica
Falta de monitoramento/barreira fisica
Monitoramento por câmeras no perímetro
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras no acesso de veículos
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras no acesso de pedestres
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras nos medidores de leitura
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Interfone de comunicação
Falta de comunicação
Registro de entrada/saída de prestadores de serviço
Falta de rastreabilidade e historico
Registro de entrada/saída de prestadores de visitantes
Falta de rastreabilidade e historico
Portas e vidros
blindados
Possibilidade de violação
porteiro
capacitado
Falta de treinamento
capacitado
Falta de treinamento
agente de segurança
armado
Falta de ostensividade
procedimentos por escrito (emergencia/rotina)
Falta de metodologia/regras
botão de pânico
Falta de comunicação externa
Controle dos equipamentos de segurança
Falta de controle
DVR no local
com redundância
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Passa volumes
Falta de local adequado para acondicionar volumes
Monitoramento externo
Falta de segundo monitoramento
Centro operacional e resposta a emergências
Falta de apoio
Desenvolvimento de normas e protocolos
Falta de normas e protocolos
Intercomunicação com a polícia
Ausência de apoio oficial
Proteção de informações
Vazamento de informações confidenciais
Coordenação com órgãos locais
Ausência de parcerias oficiais locais
Manutenção e testes regulares dos sistemas e alarmes
Problemas técnicos e falta de funcionamento
Treinamento de pessoal da segurança
Inaptidão pessoal
Treinamento de plano de abandono
Falta de orientação em caso de emergência
Dimensionamento
Cobertura ineficiente do condomínio

Resistentes a violação
Altura
Resistentes a violação
Espaçamento entre vãos menor ou igual a 13cm
Altura
Resistentes a violação
Altura

Causa (não atender)

Categoria de
probabilidade
2
2
2
2
2
3
3
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Categoria de
consequência
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
C
C
C
C
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
RM
RM
RM
RM
RM
RA
RA
RM
RM
RM
RA
RA
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RA
RB
RB
RB
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RB
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA

Risco
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16

15

áreas técnicas

14 iluminação de emergência

monitoramento de alarme

trancas

13 Nobreak para sistema de segurança

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Item

Falta de iluminação na
emergência
Acesso de pessoas não
autorizadas
Falta de monitoramento

Possibilidade de não
funcionamento do sistema
em caso de falta de energia

1
1

3

3

C
C

D

D

4. Area comum do condomínio (hall serviço, hall social, escadas, elevadores, garagem, áreas tecnicas, área de lazer)
Categoria de Categoria de
Causa (não atender)
Efeito
probabilidade consequência
com gravação das Falta de rastreabilidade e
Monitoramento imagens
historico das imagens
2
D
Sistema de CFTV
ambientes de
Falta de rastreabilidade e
circulação
sem gravação
historico das imagens
2
D
Sensor infravermelho passivo
Falta de monitoramento de
(presença)
presença
2
D
Falta de controle de
Sensor de Contato magnetico
aberto/fechado
2
D
Sistema de alarme
Sirene
Falta de acionamento
2
D
Falta de comunicação
Monitoramento externo
externo
2
D
Falta de comunicação
Botão de panico
externo
2
D
Ponto de ronda eletrônico
Falta de monitoramento
2
D
Controle nas portas de acesso ao
Acesso de pessoas não
condominio
autorizadas
2
D
Sistema de controle de acesso
Acesso de pessoas não
Controle nos elevadores
autorizadas
2
D
Detectores de fumaça Falta de detecção no início
não tem
SDAI
Monitoramento em áreas técnicas
de incêndio
correlacao
Falta de evacuação do
Criação de rotas de fuga
condomínio
3
D

RM
RM

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA
RA

RA

RA
RA

RA

RA

RA

Risco
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18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Item

Nobreak para sistema de segurança

Sistema de controle de acesso

Sistema de CFTV

Sistema de alarme

Varanda

Janelas

Portas

5. Residência/Apartamento

tranca
olho mágico
resistente (madeira maciça, anti vandalismo, blindada)
grade
tela de proteção
vidro piso ao teto (abertura mecânica)
tela de proteção
Sensor infravermelho passivo (presença)
Sensor de Contato magnetico
Sirene
Monitoramento externo
Botão de panico
com gravação
Monitoramento interno dos ambientes
sem gravação
DVR protegido
Porta de entrada social
com controle
Porta entrada serviço
com controle

Causa (não atender)
Possibilidade de violação
Falta de visualização
Possibilidade de violação
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Falta de monitoramento de presença
Falta de controle de aberto/fechado
Falta de acionamento
Falta de comunicação externo
Falta de comunicação externo
Falta de rastreabilidade das imagens
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Possibilidade de retirada do local
Falta de registro de entrada/saida
Falta de registro de entrada/saida
Possibilidade de não funcionamento do sistema em caso
de falta de energia

Efeito

1

A

Categoria de Categoria de
probabilidade consequência
2
D
2
D
2
D
2
C
2
C
2
C
2
C
1
C
1
C
1
C
1
C
1
C
2
C
3
D
2
A
2
A
2
A

RB

RA
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RA
RB
RB
RB

Risco
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celular com bateria
Comunicação
Procedimentos de uso do ambiente seguro

6

7
8

Estudo da posição do ambiente
Blindado
Porta blindada
Blindado
Vidro
Botão de pânico
Sistema de alarme
Monitoramento das imagens
Sistema de CFTV
externa

Causa (não atender)

Nobreak

5

1
2
3
4

Item

6. Ambiente Seguro

Possibilidade de não
funcionamento do sistema em
caso de falta de energia
Falta de comunicação externa
Uso indevido do local

Falta de controle

Localização inadequada
Possibilidade de violação
Possibilidade de violação
Falta de comunicação externa

Efeito

1
1
1

1

Categoria de
probabilidade
1
1
1
1

A
A

RB
RB

RB

RB
A
A

RB
RB
RB
RB

Risco

Categoria de
consequência
A
A
A
A
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1. Divisa
doItem
pais Causa
(nãoarmada
1 Força
2
3

Efeito
Exército Falta de vigilância
Marinha Falta de vigilância
Aeronáutica Falta de vigilância

Entrevistas
N.1
RB
RB
RB
N.2
RM
RM
RM

N.3
RM
RB
RB

N.4
RB
RB
RB

N.5
RM
RB
RB

N.6
RM
RB
RB

N.7
RB
RB
RB

N.8
RB
RB
RB

N.9
RB
RB
RB

N.10
RM
RB
RB
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2. Ambiente externo ao condomínio - rua
Item
Causa (não atender)
1 Analise das propriedades adjacentes
nível de segurança
2 Segurança física e tecnológicas nos vizinhos
3 Arvores, vegetações, lixeiras próximas ao perímetro
4 Saliencias nos vizinhos
5
Departamento de polícia próximo
Vizinhança
6
Historico de criminalidade
7
privada
Ronda veicular
8
publica
9 Iluminação
noturna
10 Obstrução visual e Lugares escondidos
Efeito
Falta de informações
Falta de inibição
Possibilidade de escalada/transposição
Possibilidade de escalada/transposição
Falta de inibição
Falta de informações
Falta de vigilância continuo
Falta de vigilância periodico
Falta de visibilidade
Falta de visibilidade

N.1
RA
RM
RM
RA
RM
RB
RB
RA
RA
RA

N.2
RA
RM
RA
RA
RM
RM
RA
RA
RA
RA

N.3
RB
RM
RM
RA
RB
RB
RM
RB
RM
RB

N.4
RB
RM
RM
RA
RB
RM
RA
RM
RM
RM

N.5
RB
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RA
RB

Entrevistas
N.6
RM
RM
RA
RA
RM
RA
RA
RA
RA
RA

N.7
RM
RM
RA
RA
RM
RA
RA
RA
RA
RA

N.8
RB
RM
RM
RA
RB
RA
RM
RM
RA
RM

N.9
RB
RM
RM
RA
RM
RM
RA
RA
RA
RM

N.10
RM
RB
RM
RA
RB
RB
RM
RM
RM
RB
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3. Perímetro do condomínio
Item
1
Muros
2
constitui
3
ção do
Grades
4
perimetr
5
o
6
Alambrados
7
Tela concertina
8
Arvores, vegetações, lixeiras próximas ao perímetro
9
Saliencias nos vizinhos
10
11
Iluminação
12
13
Portões pedestres
14
15
16
Portôes de veiculo
17
18
Paisagismo não alinhado com o projeto de segurança
19
20
Leitores de gas
Mediçõe
21
Leitores de luz
s
22
Leitores de agua
23
24
25
26
Sistema de Alarmes
27
28
29
30
31
32
Sistema de CFTV
33
34
35
Sistema de controle de acesso
36
37
38
39
40
41
42
Guarita
43
44
45
46
47
48
49
50
Procedimentos
51
52
53
54
Treinamento
55
56
Quadro orgânico

Efeito
Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de transposição
Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de transposição
Possibilidade de escalada/transposição
Possibilidade de escalada/transposição
noturna
Falta de visibilidade
acessos de entrada e saida
Falta de visibilidade
travas mecanicas
Impossibilidade de travar
travas eletricas
Dificuldade na abertura/fechamento
duplo portao (gaiola)
com intertravamento Possibilidade de acesso
travas mecanicas
Impossibilidade de travar
travas automaticas
Dificuldade na abertura/fechamento
duplo portao (gaiola)
com intertravamento Possibilidade de acesso
Possibilidade de transposição
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Sensores infravermelho ativo sobreposto muro
Falta de monitoramento
Sensor por cabo coaxial ou optico
Falta de monitoramento
Sensor dupla tecnologia
Falta de monitoramento
Sensor de presença
Falta de monitoramento
Sensor de presença que aciona a iluminação
Falta de monitoramento
Contato de aberto/fechado portôes
Falta de monitoramento
Sirene externa audivel
Falta de acionamento
cerca elétrica
Falta de monitoramento/barreira fisica
Monitoramento por câmeras no perímetro
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras no acesso de veículos
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras no acesso de pedestres
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras nos medidores de leitura
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Interfone de comunicação
Falta de comunicação
Registro de entrada/saída de prestadores de serviço
Falta de rastreabilidade e historico
Registro de entrada/saída de prestadores de visitantes
Falta de rastreabilidade e historico
Portas e vidros
blindados
Possibilidade de violação
porteiro
capacitado
Falta de treinamento
capacitado
Falta de treinamento
agente de segurança
armado
Falta de ostensividade
procedimentos por escrito (emergencia/rotina)
Falta de metodologia/regras
botão de pânico
Falta de comunicação externa
Controle dos equipamentos de segurança
Falta de controle
DVR no local
com redundância
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Passa volumes
Falta de local adequado para acondicionar volumes
Monitoramento externo
Falta de segundo monitoramento
Centro operacional e resposta a emergências
Falta de apoio
Desenvolvimento de normas e protocolos
Falta de normas e protocolos
Intercomunicação com a polícia
Ausência de apoio oficial
Proteção de informações
Vazamento de informações confidenciais
Coordenação com órgãos locais
Ausência de parcerias oficiais locais
Manutenção e testes regulares dos sistemas e alarmes
Problemas técnicos e falta de funcionamento
Treinamento de pessoal da segurança
Inaptidão pessoal
Treinamento de plano de abandono
Falta de orientação em caso de emergência
Dimensionamento
Cobertura ineficiente do condomínio

Causa (não atender)
Resistentes a violação
Altura
Resistentes a violação
Espaçamento entre vãos menor ou igual a 13cm
Altura
Resistentes a violação
Altura

N.1
RM
RM
RB
RA
RM
RA
RM
RM
RA
RM
RA
RA
RB
RA
RB
RB
RB
RM
RA
RB
RA
RB
RM
RM
RB
RB
RA
RB
RA
RM
RA
RM
RA
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RA
RB
RM
RB
RB
RA
RM
RA
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RA
RM
RA

N.2
RM
RA
RM
RA
RA
RA
RM
RM
RA
RA
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RA
RM
RB
RM
RA
RB
RM
RA
RA
RA
RA
RM
RA
RA
RA
RB
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RB
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RB
RM

N.3
RM
RM
RB
RM
RA
RM
RM
RM
RA
RM
RA
RA
RB
RB
RB
RA
RB
RB
RA
RM
RM
RN
RM
RA
RM
RB
RM
RB
RM
RA
RA
RM
RA
RB
RM
RA
RA
RM
RA
RA
RA
RA
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RM

N.4
RM
RA
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RA
RA
RB
RM
RA
RB
RM
RB
RA
RB
RM
RB
RA
RM
RA
RM
RM
RB
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RA
RM
RA
RM
RM
RA
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RA
RM
RM
RA
RM

N.5
RB
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RA
RA
RM
RM
RB
RA
RB
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RA
RB
RM
RA
RB
RM
RB
RA
RA
RA
RA
RM
RA
RM
RM
RA
RM
RA
RA
RM
RM
RA
RM
RA
RM
RM
RA
RM
RM
RA
RM
RM
RA

Entrevistas
N.6
RM
RA
RM
RA
RA
RA
RM
RM
RA
RA
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RA
RB
RB
RM
RA
RB
RM
RA
RA
RA
RA
RM
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RB
RM
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RM
RM

N.7
RM
RA
RM
RA
RA
RA
RM
RM
RA
RA
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RA
RB
RB
RM
RA
RB
RM
RA
RA
RA
RA
RM
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RB
RB
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RM
RM

N.8
RM
RA
RM
RA
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RA
RA
RA
RM
RB
RB
RB
RB
RA
RM
RA
RM
RA
RM
RA
RA
RA
RB
RA
RB
RM
RA
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RA
RA
RM
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RA
RA
RM
RM
RM
RA
RM
RM

N.9
RM
RM
RM
RA
RM
RA
RM
RB
RM
RM
RA
RA
RM
RB
RM
RA
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RB
RM
RB
RA
RA
RM
RM
RM
RA
RM
RB
RA
RM
RM
RA
RA
RM
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RA
RA
RA
RM
RA

N.10
RM
RA
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RA
RM
RA
RA
RA
RB
RM
RB
RM
RB
RA
RB
RM
RB
RA
RM
RA
RB
RM
RB
RA
RM
RA
RM
RA
RB
RM
RA
RA
RM
RA
RA
RM
RM
RA
RM
RA
RM
RA
RM
RA
RM
RM
RA
RA
RA
RM
RM
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Ponto de ronda eletrônico
Controle nas portas de acesso ao
condominio

8

Criação de rotas de fuga

Nobreak para sistema de segurança

iluminação de emergência

12

13

14

16

monitoramento de alarme

trancas

SDAI

11

áreas técnicas

Detectores de fumaça Monitoramento em áreas técnicas

15

Controle nos elevadores

10

Sistema de controle de acesso

Botão de panico

7

9

Monitoramento externo

6

Sirene

4

5

Sensor de Contato magnetico

3

Sistema de alarme

Sistema de CFTV

com gravação das
Monitoramento imagens
ambientes de
circulação
sem gravação

Causa (não atender)

Sensor infravermelho passivo
(presença)

2

1

Item

Falta de iluminação na
emergência
Acesso de pessoas não
autorizadas
Falta de monitoramento

Possibilidade de não
funcionamento do sistema
em caso de falta de energia

Falta de monitoramento de
presença
Falta de controle de
aberto/fechado
Falta de acionamento
Falta de comunicação
externo
Falta de comunicação
externo
Falta de monitoramento
Acesso de pessoas não
autorizadas
Acesso de pessoas não
autorizadas
Falta de detecção no início
de incêndio
Falta de evacuação do
condomínio

Falta de rastreabilidade e
historico das imagens

Efeito
Falta de rastreabilidade e
historico das imagens

4. Area comum do condomínio (hall serviço, hall social, escadas, elevadores, garagem, áreas tecnicas, área de
lazer)

RM
RM

RA

RM

RA

RA

RB

RA

RA
RA

RM

RB
RM

RM

RA

RA

N.1

RB
RM

RM

RM

RA

RA

RA

RA

RM
RM

RA

RB
RA

RA

RM

RM

N.2

RB
RB

RM

RA

RB

RM

RB

RB

RA
RA

RB

RB
RM

RB

RM

RA

N.3

RB
RB

RB

RB

RM

RA

RB

RA

RM
RB

RA

RB
RM

RM

RA

RA

N.4

RB
RB

RM

RM

RM

RM

RB

RA
RB

RB
RM

RM

RM

RA

N.5

Entrevistas

RM
RB

RM

RA

RA

RM

RA

RA

RM
RM

RA

RB
RA

RA

RM

RA

N.6

RB
RB

RM

RM

RA

RM

RA

RA

RA
RM

RM

RA
RA

RA

RA

RA

N.7

RM
RM

RB

RB

RM

RB

RM

RB

RA
RM

RB

RB
RB

RM

RM

RA

N.8

RB
RB

RM

RA

RB

RM

RB

RA

RM
RB

RA

RB
RB

RA

RM

RM

N.9

RB
RB

RB

RB

RM

RM

RM

RB

RA
RM

RB

RB
RB

RM

RM

RM

N.10
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18

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nobreak para sistema de segurança

Sistema de controle de acesso

Sistema de CFTV

Sistema de alarme

Varanda

Janelas

Portas

5. Residência/Apartamento

Causa (não atender)
tranca
olho mágico
resistente (madeira maciça, anti vandalismo, blindada)
grade
tela de proteção
vidro piso ao teto (abertura mecânica)
tela de proteção
Sensor infravermelho passivo (presença)
Sensor de Contato magnetico
Sirene
Monitoramento externo
Botão de panico
com gravação
Monitoramento interno dos ambientes
sem gravação
DVR protegido
Porta de entrada social
com controle
Porta entrada serviço
com controle

Efeito
Possibilidade de violação
Falta de visualização
Possibilidade de violação
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Falta de monitoramento de presença
Falta de controle de aberto/fechado
Falta de acionamento
Falta de comunicação externo
Falta de comunicação externo
Falta de rastreabilidade das imagens
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Possibilidade de retirada do local
Falta de registro de entrada/saida
Falta de registro de entrada/saida
Possibilidade de não funcionamento do sistema em caso
de falta de energia
RB

N.1
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RB
RB
RB
RB
RM
RM
RB
RA
RB
RM
RM

N.2
RA
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RB
RM
RA
RB
RM
RM
RM
RB

N.3
RA
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RB
RB
RB
RB
RM
RM
RB
RA
RB
RB
RB

N.4
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RB
RM
RB
RB
RM
RM
RB
RM
RM
RB
RB

N.5
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RB
RB
RM
RB
RM
RM
RB
RA
RB
RB

Entrevistas

RM

N.6
RA
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RB
RB
RB
RB
RM
RA
RB
RA
RB
RA
RM

N.7
RA
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RB
RM
RB
RB
RM
RA
RB
RA
RM
RM

RB

N.8
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RB
RB
RM
RB
RM
RM
RB
RB
RB
RM

RB

N.9
RA
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RB
RB
RB
RB
RM
RM
RB
RM
RM
RB

RB

N.10
RA
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RB
RB
RB
RB
RM
RM
RB
RM
RB
RM
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7 Comunicação
celular com bateria
8 Procedimentos de uso do ambiente seguro

6 Nobreak

6. Ambiente Seguro
Item
Causa (não atender)
1 Estudo da posição do ambiente
2 Porta blindada
Blindado
3 Vidro
Blindado
4 Sistema de alarme
Botão de pânico
Monitoramento das imagens
5 Sistema de CFTV
externa

RM
RB

RB

RB

Falta de controle
Possibilidade de não
funcionamento do sistema em
caso de falta de energia
Falta de comunicação externa
Uso indevido do local

N.1
RB
RB
RB
RM

Efeito
Localização inadequada
Possibilidade de violação
Possibilidade de violação
Falta de comunicação externa

RM
RM

RB

RM

N.2
RB
RM
RM
RM

RB
RB

RB

RB

N.3
RB
RB
RB
RB

RM
RB

RB

RM

N.4
RB
RB
RB
RM

RB
RB

RB

RB

RM
RM

RB

RM

Entrevistas
N.5
N.6
RB
RB
RB
RM
RB
RM
RB
RM

RM
RM

RB

RM

N.7
RB
RM
RM
RM

RB
RB

RB

RB

N.8
RB
RB
RB
RB

RM
RB

RB

RB

N.9
RB
RB
RB
RB

RM
RB

RB

RM

N.10
RB
RB
RB
RM

108

1
2
3

Item

Efeito

Falta de vigilância
Exército
Marinha Falta de vigilância
Aeronáutica Falta de vigilância

Causa (não atender)

Força armada

1. Divisa do pais

2
3
3

B
B
B

Categoria de Categoria de
probabilidade consequência

RM
RM
RM

Risco
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ENTREVISTA COM FORNECEDOR DE EQUIPAMENTOS E ANÁLISE DE RSICO

Causa (não atender)

Analise das propriedades adjacentes
nível de segurança
Segurança física e tecnológicas nos vizinhos
Arvores, vegetações, lixeiras próximas ao perímetro
Saliencias nos vizinhos
Departamento de polícia próximo
Vizinhança
Historico de criminalidade
privada
Ronda veicular
publica
Iluminação
noturna
Obstrução visual e Lugares escondidos

Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. Ambiente externo ao condomínio - rua
Categoria de Categoria de
probabilidade consequência
Falta de informações
3
D
Falta de inibição
3
A
Possibilidade de escalada/transposição
3
C
Possibilidade de escalada/transposição
3
C
Falta de inibição
3
A
Falta de informações
3
C
Falta de vigilância continuo
3
C
Falta de vigilância periodico
3
C
Falta de visibilidade
3
C
Falta de visibilidade
3
C
Efeito

RA
RA
RA
RA
RM
RA
RA
RA
RA
RA

Risco
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Item

Quadro orgânico

Treinamento

Procedimentos

Guarita

Sistema de controle de acesso

Sistema de CFTV

Sistema de Alarmes

Paisagismo alinhado com o projeto de segurança
Leitores de gas
Medições
Leitores de luz
Leitores de agua

Portoes de veiculo

Portões pedestres

Iluminação

Tela concertina
Arvores, vegetações, lixeiras próximas ao perímetro
Saliencias nos vizinhos

constituição
Grades
do
perimetro
Alambrados

Muros

3. Perímetro do condomínio
Efeito

Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de transposição
Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de transposição
Possibilidade de escalada/transposição
Possibilidade de escalada/transposição
noturna
Falta de visibilidade
acessos de entrada e saida
Falta de visibilidade
travas mecanicas
Impossibilidade de travar
travas eletricas
Dificuldade na abertura/fechamento
duplo portao (gaiola)
com intertravamento Possibilidade de acesso
travas mecanicas
Impossibilidade de travar
travas automaticas
Dificuldade na abertura/fechamento
duplo portao (gaiola)
com intertravamento Possibilidade de acesso
Possibilidade de transposição
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Sensores infravermelho ativo sobreposto muro
Falta de monitoramento
Sensor por cabo coaxial ou optico
Falta de monitoramento
Sensor dupla tecnologia
Falta de monitoramento
Sensor de presença
Falta de monitoramento
Sensor de presença que aciona a iluminação
Falta de monitoramento
Contato de aberto/fechado portôes
Falta de monitoramento
Sirene externa audivel
Falta de acionamento
cerca elétrica
Falta de monitoramento/barreira fisica
Monitoramento por câmeras no perímetro
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras no acesso de veículos
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras no acesso de pedestres
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras nos medidores de leitura
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Interfone de comunicação
Falta de comunicação
Registro de entrada/saída de prestadores de serviço
Falta de rastreabilidade e historico
Registro de entrada/saída de prestadores de visitantes
Falta de rastreabilidade e historico
Portas e vidros
blindados
Possibilidade de violação
porteiro
capacitado
Falta de treinamento
capacitado
Falta de treinamento
agente de segurança
armado
Falta de ostensividade
procedimentos por escrito (emergencia/rotina)
Falta de metodologia/regras
botão de pânico
Falta de comunicação externa
Controle dos equipamentos de segurança
Falta de controle
DVR no local
com redundância
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Passa volumes
Falta de local adequado para acondicionar volumes
Monitoramento externo
Falta de segundo monitoramento
Centro operacional e resposta a emergências
Falta de apoio
Desenvolvimento de normas e protocolos
Falta de normas e protocolos
Intercomunicação com a polícia
Ausência de apoio oficial
Proteção de informações
Vazamento de informações confidenciais
Coordenação com órgãos locais
Ausência de parcerias oficiais locais
Manutenção e testes regulares dos sistemas e alarmes
Problemas técnicos e falta de funcionamento
Treinamento de pessoal da segurança
Inaptidão pessoal
Treinamento de plano de abandono
Falta de orientação em caso de emergência
Dimensionamento
Cobertura ineficiente do condomínio

Resistentes a violação
Altura
Resistentes a violação
Espaçamento entre vãos menor ou igual a 13cm
Altura
Resistentes a violação
Altura

Causa (não atender)

Categoria de
probabilidade
2
2
2
2
2
3
3
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
3
3
3
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2

Categoria de
consequência
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
B
B
C
C
A
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B

RM
RM
RM
RM
RM
RA
RA
RM
RM
RM
RA
RA
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RB
RB
RB
RB
RM
RM
RA
RA
RB
RA
RB
RB
RB
RB
RB
RM
RB
RB
RM

Risco
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16

15

áreas técnicas

14 iluminação de emergência

monitoramento de alarme

trancas

13 Nobreak para sistema de segurança

Falta de iluminação na
emergência
Acesso de pessoas não
autorizadas
Falta de monitoramento

Possibilidade de não
funcionamento do sistema
em caso de falta de energia

3
3

3

3

C
C

C

C

4. Area comum do condomínio (hall serviço, hall social, escadas, elevadores, garagem, áreas tecnicas, área de lazer)
Categoria de Categoria de
Item
Causa (não atender)
Efeito
probabilidade consequência
com gravação das Falta de rastreabilidade e
1
Monitoramento imagens
historico das imagens
2
C
Sistema de CFTV
ambientes de
Falta de rastreabilidade e
circulação
2
sem gravação
historico das imagens
2
C
Sensor infravermelho passivo
Falta de monitoramento de
3
(presença)
presença
3
C
Falta de controle de
Sensor de Contato magnetico
4
aberto/fechado
3
C
5 Sistema de alarme
Sirene
Falta de acionamento
3
C
Falta de comunicação
Monitoramento externo
6
externo
3
C
Falta de comunicação
Botão de panico
7
externo
3
C
8
Ponto de ronda eletrônico
Falta de monitoramento
3
C
Controle nas portas de acesso ao
Acesso de pessoas não
9
condominio
autorizadas
3
C
Sistema de controle de acesso
Acesso de pessoas não
Controle nos elevadores
10
autorizadas
3
C
Detectores de fumaça Falta de detecção no início
11 SDAI
Monitoramento em áreas técnicas
de incêndio
3
C
Falta de evacuação do
12 Criação de rotas de fuga
condomínio
3
C

RA
RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA
RA

RA

RA
RA

RA

RA

RA

Risco
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18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Item

Nobreak para sistema de segurança

Sistema de controle de acesso

Sistema de CFTV

Sistema de alarme

Varanda

Janelas

Portas

5. Residência/Apartamento

tranca
olho mágico
resistente (madeira maciça, anti vandalismo, blindada)
grade
tela de proteção
vidro piso ao teto (abertura mecânica)
tela de proteção
Sensor infravermelho passivo (presença)
Sensor de Contato magnetico
Sirene
Monitoramento externo
Botão de panico
com gravação
Monitoramento interno dos ambientes
sem gravação
DVR protegido
Porta de entrada social
com controle
Porta entrada serviço
com controle

Causa (não atender)
Possibilidade de violação
Falta de visualização
Possibilidade de violação
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Falta de monitoramento de presença
Falta de controle de aberto/fechado
Falta de acionamento
Falta de comunicação externo
Falta de comunicação externo
Falta de rastreabilidade das imagens
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Possibilidade de retirada do local
Falta de registro de entrada/saida
Falta de registro de entrada/saida
Possibilidade de não funcionamento do sistema em caso
de falta de energia

Efeito

1

3
3
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1

A

C
C
A
D
D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

RB

RA
RA
RB
RA
RA
RA
RA
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB

Categoria de Categoria de
Risco
probabilidade consequência
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Causa (não atender)

7 Comunicação
celular com bateria
8 Procedimentos de uso do ambiente seguro

6 Nobreak

1
2
3
4

Estudo da posição do ambiente
Porta blindada
Blindado
Vidro
Blindado
Sistema de alarme
Botão de pânico
Monitoramento das imagens
5 Sistema de CFTV
externa

Item

6. Ambiente Seguro

Possibilidade de não
funcionamento do sistema em
caso de falta de energia
Falta de comunicação externa
Uso indevido do local

Falta de controle

Localização inadequada
Possibilidade de violação
Possibilidade de violação
Falta de comunicação externa

Efeito

3
1
2

2

Categoria de
probabilidade
1
1
1
2

A
A
A

A

Categoria de
consequência
A
A
A
A

RM
RB
RB

RB

RB
RB
RB
RB

Risco
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1
2
3

Item

Efeito

Falta de vigilância
Exército
Marinha Falta de vigilância
Aeronáutica Falta de vigilância

Causa (não atender)

Força armada

1. Divisa do pais

1
1
1

A
A
A

Categoria de Categoria de
probabilidade consequência

RB
RB
RB

Risco
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ENTREVISTA COM ESPECIALISTA NA ÀREA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E

ANÁLISE DE RISCO

Causa (não atender)

Analise das propriedades adjacentes
nível de segurança
Segurança física e tecnológicas nos vizinhos
Arvores, vegetações, lixeiras próximas ao perímetro
Saliencias nos vizinhos
Departamento de polícia próximo
Vizinhança
Historico de criminalidade
privada
Ronda veicular
publica
Iluminação
noturna
Obstrução visual e Lugares escondidos

Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. Ambiente externo ao condomínio - rua
Categoria de Categoria de
probabilidade consequência
Falta de informações
3
B
Falta de inibição
2
B
Possibilidade de escalada/transposição
2
C
Possibilidade de escalada/transposição
3
C
Falta de inibição
2
B
Falta de informações
1
B
Falta de vigilância continuo
1
B
Falta de vigilância periodico
1
B
Falta de visibilidade
3
B
Falta de visibilidade
3
B
Efeito

RM
RM
RM
RA
RM
RB
RB
RB
RM
RM

Risco
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Item

Quadro orgânico

Treinamento

Procedimentos

Guarita

Sistema de controle de acesso

Sistema de CFTV

Sistema de Alarmes

Paisagismo alinhado com o projeto de segurança
Leitores de gas
Mediçõe
Leitores de luz
s
Leitores de agua

Portoes de veiculo

Portões pedestres

Iluminação

Tela concertina
Arvores, vegetações, lixeiras próximas ao perímetro
Saliencias nos vizinhos

constitui
ção do
Grades
perimetr
o
Alambrados

Muros

3. Perímetro do condomínio
Efeito

Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de transposição
Possibilidade de violação
Possibilidade de transposição
Possibilidade de transposição
Possibilidade de escalada/transposição
Possibilidade de escalada/transposição
noturna
Falta de visibilidade
acessos de entrada e saida
Falta de visibilidade
travas mecanicas
Impossibilidade de travar
travas eletricas
Dificuldade na abertura/fechamento
duplo portao (gaiola)
com intertravamento Possibilidade de acesso
travas mecanicas
Impossibilidade de travar
travas automaticas
Dificuldade na abertura/fechamento
duplo portao (gaiola)
com intertravamento Possibilidade de acesso
Possibilidade de transposição
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Ambiente externo
Possibilidade de acesso de terceiro
Sensores infravermelho ativo sobreposto muro
Falta de monitoramento
Sensor por cabo coaxial ou optico
Falta de monitoramento
Sensor dupla tecnologia
Falta de monitoramento
Sensor de presença
Falta de monitoramento
Sensor de presença que aciona a iluminação
Falta de monitoramento
Contato de aberto/fechado portôes
Falta de monitoramento
Sirene externa audivel
Falta de acionamento
cerca elétrica
Falta de monitoramento/barreira fisica
Monitoramento por câmeras no perímetro
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras no acesso de veículos
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras no acesso de pedestres
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Monitoramento por câmeras nos medidores de leitura
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Interfone de comunicação
Falta de comunicação
Registro de entrada/saída de prestadores de serviço
Falta de rastreabilidade e historico
Registro de entrada/saída de prestadores de visitantes
Falta de rastreabilidade e historico
Portas e vidros
blindados
Possibilidade de violação
porteiro
capacitado
Falta de treinamento
capacitado
Falta de treinamento
agente de segurança
armado
Falta de ostensividade
procedimentos por escrito (emergencia/rotina)
Falta de metodologia/regras
botão de pânico
Falta de comunicação externa
Controle dos equipamentos de segurança
Falta de controle
DVR no local
com redundância
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Passa volumes
Falta de local adequado para acondicionar volumes
Monitoramento externo
Falta de segundo monitoramento
Centro operacional e resposta a emergências
Falta de apoio
Desenvolvimento de normas e protocolos
Falta de normas e protocolos
Intercomunicação com a polícia
Ausência de apoio oficial
Proteção de informações
Vazamento de informações confidenciais
Coordenação com órgãos locais
Ausência de parcerias oficiais locais
Manutenção e testes regulares dos sistemas e alarmes
Problemas técnicos e falta de funcionamento
Treinamento de pessoal da segurança
Inaptidão pessoal
Treinamento de plano de abandono
Falta de orientação em caso de emergência
Dimensionamento
Cobertura ineficiente do condomínio

Resistentes a violação
Altura
Resistentes a violação
Espaçamento entre vãos menor ou igual a 13cm
Altura
Resistentes a violação
Altura

Causa (não atender)

Categoria de Categoria de
probabilidade consequência
2
B
2
C
2
B
2
B
2
C
2
B
2
C
2
B
1
C
3
C
3
C
3
C
3
B
2
B
2
C
3
B
1
B
3
B
2
B
2
B
2
B
2
B
2
B
1
A
1
A
1
B
2
B
1
A
1
B
2
C
1
C
3
B
3
B
1
A
3
C
3
B
3
B
2
B
3
D
3
D
3
D
3
D
2
B
2
C
2
C
2
C
2
A
3
B
3
D
1
B
3
B
1
A
3
C
3
D
2
D
2
C
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RA
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RB
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RB
RB
RB
RM
RB
RB
RM
RM
RM
RM
RB
RA
RM
RM
RM
RA
RA
RA
RA
RM
RM
RM
RM
RB
RM
RA
RM
RM
RB
RA
RA
RA
RM

Risco
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16

15

áreas técnicas

14 iluminação de emergência

monitoramento de alarme

trancas

13 Nobreak para sistema de segurança

Falta de iluminação na
emergência
Acesso de pessoas não
autorizadas
Falta de monitoramento

Possibilidade de não
funcionamento do sistema
em caso de falta de energia

1
1

3

3

A
A

C

C

4. Area comum do condomínio (hall serviço, hall social, escadas, elevadores, garagem, áreas tecnicas, área de lazer)
Categoria de
Categoria de
Item
Causa (não atender)
Efeito
probabilidade consequência
com gravação das
Falta de rastreabilidade e
1
Monitoramento
imagens
historico das imagens
3
B
Sistema de CFTV
ambientes de
Falta de rastreabilidade e
circulação
2
sem gravação
historico das imagens
3
C
Sensor infravermelho passivo
Falta de monitoramento de
3
(presença)
presença
2
B
Falta de controle de
Sensor de Contato magnetico
4
aberto/fechado
1
B
5 Sistema de alarme
Sirene
Falta de acionamento
1
B
Falta de comunicação
Monitoramento externo
6
externo
2
B
Falta de comunicação
Botão de panico
7
externo
1
B
8
Ponto de ronda eletrônico
Falta de monitoramento
1
A
Controle nas portas de acesso ao
Acesso de pessoas não
9
condominio
autorizadas
2
B
Sistema de controle de acesso
Acesso de pessoas não
Controle nos elevadores
10
autorizadas
2
B
Detectores de fumaça Falta de detecção no início
11 SDAI
Monitoramento em áreas técnicas
de incêndio
1
A
Falta de evacuação do
12 Criação de rotas de fuga
condomínio
2
C

RB
RB

RA

RA

RM

RB

RM

RM

RB
RB

RM

RB
RB

RM

RA

RM

Risco
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18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Item

Nobreak para sistema de segurança

Sistema de controle de acesso

Sistema de CFTV

Sistema de alarme

Varanda

Janelas

Portas

5. Residência/Apartamento

tranca
olho mágico
resistente (madeira maciça, anti vandalismo, blindada)
grade
tela de proteção
vidro piso ao teto (abertura mecânica)
tela de proteção
Sensor infravermelho passivo (presença)
Sensor de Contato magnetico
Sirene
Monitoramento externo
Botão de panico
com gravação
Monitoramento interno dos ambientes
sem gravação
DVR protegido
Porta de entrada social
com controle
Porta entrada serviço
com controle

Causa (não atender)
Possibilidade de violação
Falta de visualização
Possibilidade de violação
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Perigo às crianças
Falta de monitoramento de presença
Falta de controle de aberto/fechado
Falta de acionamento
Falta de comunicação externo
Falta de comunicação externo
Falta de rastreabilidade das imagens
Falta de rastreabilidade e historico das imagens
Possibilidade de retirada do local
Falta de registro de entrada/saida
Falta de registro de entrada/saida
Possibilidade de não funcionamento do sistema em caso
de falta de energia

Efeito

3

3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1

C

C
C
C
D
D
D
D
B
A
A
A
A
B
C
C
A
B

RA

RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RB
RB
RB
RB
RB
RM
RM
RM
RB
RB

Categoria de Categoria de
Risco
probabilidade consequência
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Nobreak

Comunicação
celular com bateria
Procedimentos de uso do ambiente seguro

6

7
8

5

Estudo da posição do ambiente
Porta blindada
Blindado
Vidro
Blindado
Sistema de alarme
Botão de pânico
Monitoramento das imagens
Sistema de CFTV
externa

Causa (não atender)

1
2
3
4

Item

6. Ambiente Seguro

Possibilidade de não
funcionamento do sistema em
caso de falta de energia
Falta de comunicação externa
Uso indevido do local

Falta de controle

Localização inadequada
Possibilidade de violação
Possibilidade de violação
Falta de comunicação externa

Efeito

1
1
1

1

Categoria de
probabilidade
1
1
1
1

B
B
B

B

RB
RB
RB

RB

Categoria de
Risco
consequência
C
RM
D
RA
D
RA
B
RB
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Para cada entrevistado foram identificados os Riscos Altos no levantamento
dos subitens dos círculos de proteção, Tabela A1, de causa possível vulnerabilidade
no não atendimento das premissas. Seguem as estatísticas das entrevistas por
classificação dos riscos segmentado pelos moradores com ocorrência e sem
ocorrência e a média geral.
Tabela A1: Resultados da APP
Entrevistas
Morador
Com ocorrência (30%)
Risco Baixo

Risco Médio

Sem ocorrência (70%)
Risco Baixo

Risco Médio

Risco Alto

29,73%

38,74%

31,53%

Entrevistado nº 3

36,04%

39,64%

24,32%

Entrevistado nº 4

26,13%

51,35%

22,52%

Entrevistado nº 5

27,03%

50,45%

22,52%

Entrevistado nº 8

29,73%

38,74%

31,53%

Entrevistado nº 9

27,03%

47,75%

25,23%

Entrevistado nº 10

30,63%

44,14%

25,23%

29,47%

44,40%

26,13%

Risco Alto

Entrevistado nº 1
Entrevistado nº 2

9,91%

44,14%

45,95%

Entrevistado nº 6

29,73%

38,74%

31,53%

Entrevistado nº 7

14,41%

36,94%

48,65%

Média dos
entrevistados

18,02%

39,94%

42,04%

Fonte: elaborado pelo autor (2010)

Na Tabela A2, uma compilação dos resultados que possibilita comparar a
média das classificações em porcentagem dos moradores com o resultado da
classificação do fornecedor de equipamento e especialista na área de segurança.
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Tabela A2: Resultados da APP

Entrevistas
Média dos Moradores
Com
Sem
ocorrência
ocorrência
Risco Baixo
Risco Médio
Risco Alto

Fornecedor de
equipamentos

Especialista em
segurança
patrimonial

18,0%

29,5%

36,9%

30,6%

39,9%

44,4%

15,3%

45,9%

42,0%

26,1%

38,7%

23,4%

Fonte: elaborado pelo autor (2010)

Apresenta-se na Tabela A3, a média da classificação do subitem que teve
maior índice de Risco Alto pelos entrevistados.
Tabela A3: Resultados da APP
Entrevistas
Morador
Com ocorrência Sem ocorrência
(30%)
(70%)
Divisa do País
Ambiente externo do condomínio
Perímetro do condomínio
Ambiente interno do condomínio
Apartamento
Ambiente seguro

70%

Fornecedor de
equipamentos

45%
43,75%
50%

Especialista em
segurança
patrimonial

100,0%
44,0%

Fonte: elaborado pelo autor (2010)

