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RESUMO
O presente trabalho visa propor diretrizes para projetos de segurança passiva
a ser adotada em edificações comerciais, tendo como base os princípios de análise
de risco. Inicialmente foi aplicada a ferramenta de mapa mental, depois se buscou
informações via check-list e propondo-se a hierarquização via APP. Destaca-se que
se analisou sob dois pontos de vista: usuário e responsável pela edificação.
Obtiveram-se 32 pontos de estudo (perigos) que geraram diferentes níveis de risco,
sendo estes os definidores das diretrizes.
PALAVRAS-CHAVE: Segurança Passiva; Edificações; Incêndio; Explosão; Análise
preliminar de perigo – APP; Gerenciamento de riscos.
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ABSTRACT
The present study aims to propose guidelines for passive safety projects to be
adopted in commercial buildings, based on the principles of risk analysis. Initially the
mind mapping tool was applied, then information was gathered via check-list and a
ranking was proposed via PAD. It is noteworthy that the analysis was performed from
two points of view: the user and the person responsible for the building. 32 study
points (hazards) were obtained, which generated different levels of risk, those of
which are the guideline definers.
KEYWORDS: Passive Safety; Buildings; Fire; Explosion; Preliminary analysis of
danger - PAD; Risk management
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1 INTRODUÇÃO
A utilização de fachadas com vidros de segurança nas fachadas
recrudesceu nos últimos anos, em razão da crescente utilização de fachadas
deste tipo e da necessidade de proteção a eventos de vandalismo e invasão,
com uso de armas de fogo, em locais como guaritas, joalherias, bilheterias e
casas lotéricas. (AZEVEDO & SCABBIA, 2013), porém o presente estudo não
se limitará às fachadas, mas envolverá o perímetro, o lote e a própria
edificação (como alertado por NADEL, 2004) na análise dos riscos, por
compreender que estes três fatores desencadeiam oportunidades que são
represadas nas fachadas.
Sendo assim, qualquer tipo de ação ou agente de deterioração
direcionada à edificação (riscos), afeta tanto a fachada, como todos os outros
ambientes internos ou externos. Assim ao se falar em edificação compreendese a sua estrutura civil, como os seus ocupantes, e indiretamente os seus
investidores, proprietários e locatários. Apesar deste fato o foco de segurança
passiva está fortemente apoiado nos vidros de segurança, instalados em
fachadas despreparadas na maioria dos casos para esta serventia, pois, por
projeto, visam apenas o atendimento aos requisitos de desempenho estrutural
(cargas de vento e impactos, por exemplo), mas deveriam atender, também, as
premissas referentes ao uso e operação, específicas para cada edificação.
Complementarmente, para AIA (2004), a segurança é a proteção dos
bens contra os efeitos e perigos. A segurança é realizada a partir de uma
combinação de medidas físicas, tecnológicas e operacionais.
Neste contexto devem ser avaliados os riscos referentes às ações como:
tentativa de intrusão, armas de fogo, impacto de veículos, explosões ou
vandalismos generalizados. Tendo como foco que a fachada é a última
proteção (envoltória), pois a partir deste ponto têm-se acesso ao local.
Portanto para se determinar a proteção a ser adotada na edificação
devem-se conhecer, as suas características, o entorno, os índices de
criminalidade, o acesso, o fator econômico e o uso, sendo estes fatores de
risco que devem ser avaliados nos projetos das edificações e não apenas
limitar o estudo a envoltória do edifício (fachada). Ver Foto 1.
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Foto 1 - Destruição de vidros da fachada de concessionária durante protestos. Fonte:
Folha de São Paulo, 2013

É possível realizar uma análise de risco para definição de um projeto de
segurança, segundo MOREIRA (2007) o uso de ferramentas básicas como o
mapeamento dos riscos, ameaças e vulnerabilidades, visando as necessidades
de cada usuário ou de conjunto de usuários, podem dar diretrizes e
especificações para estes projetos (MOREIRA, 2007).
O presente trabalho buscou selecionar questões de desempenho de
edificações comerciais, de modo a gerarem-se diretrizes para projetos de
segurança passiva. Os requisitos devem suprir o maior número de fatores de
risco aos quais estão submetidos os funcionários, usuários, clientes e a
instituição (seja proprietária do bem ou da imagem à qual a edificação está
associada).
Para realizar-se a proposta de definições estratégicas para projetos de
segurança passiva em edificações comerciais, tendo como base os princípios
de análise de risco estudaram-se os principais perigos a que as edificações
estão expostas sob o ponto de vista do usuário da edificação (integridade
física) e da instituição, que tem a sua imagem prejudicada com a divulgação da
sua marca associada ao sinistro, sendo analisados todos os cenários, ou seja,
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no que tange as pessoas desde pequenas injurias até o óbito, e na edificação
desde uma pichação até a sua ruína.
1.1

Objetivo
Propor diretrizes para projetos de segurança passiva para edificações

comerciais, tendo como base os princípios da ferramenta análise de risco.
1.2

Metodologia
O presente trabalho seguiu os passos definidos na Figura 1.

Definição do tema e objetivo

Revisão bibliográfica
5e6

1e2
Riscos inerentes a edificações comerciais

3e4

Coleta de dados do Brasil

Coleta de dados do exterior

Proposta de definições estratégicas

Figura 1: Etapas de trabalho - Fonte: autor

• Atividade 1 –. Com base na premissa que os edifícios comerciais
atualmente não são projetados de modo a se atender todas as
necessidades de segurança dos seus ocupantes, definiu-se o
tema do trabalho e o objetivo, ou seja, a definição estratégica
para projeto de edificações comerciais;
• Atividade 2 –.Na revisão bibliográfica, buscaram-se normas,
legislações e trabalhos científicos que apresentassem proposta
de atividades a serem realizadas para garantir diretrizes de
projeto de segurança de uma edificação;

4

• Atividade 3 –. De modo a definir as ameaças a quais os edifícios
realmente estão expostos, adotou-se o estudo de análise de
riscos por meio da ferramenta “check-list”
• Atividade 4 –. Apresenta-se a coleta de dados no Brasil;
• Atividade 5 –. Apresenta-se a coleta de dados no Exterior;
• Atividade 6 –. Tendo como base um mapa mental, apoiado nos
quatorze tópicos da norma ISO 6241:1986, foram propostas de
diretrizes para projetos de segurança passiva de edificações
comerciais.
1.3

Justificativa do trabalho
Atualmente,

observam-se profissionais

de áreas

de projetos

e

construção de edifícios comerciais, desenvolvendo projetos de segurança, sem
o auxilio de diretrizes que sejam suficientes para definições estratégicas deste
tipo de edificação (MOREIRA, 2007). O desenvolvimento de um projeto
depende de fabricantes e fornecedores do sistema, pois a normalização técnica
nacional

especifica genericamente

os

parâmetros

para

elaboração e

dimensionamento destes sistemas de segurança, sendo os fornecedores, os
responsáveis pelas informações técnicas, dando base à fase inicial de
elaboração de projeto.
Neste contexto, propõe-se a elaboração de método para avaliação do
sistema de segurança passiva, que seja válido para as tipologias de edifícios
comerciais, que respeite as suas singularidades, operacionais, técnicas e
regionais.
Complementarmente o presente trabalho concorda com MOREIRA
(2007) que 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. Tendo estas premissas, o trabalho tem seu foco

5

em: Risco Físico; Risco a pessoas e Risco a instituições (não previsto na AIA,
2004). Ver Figura 2.

Foco do trabalho

Figura 2 – Distribuição do Risco Global - Fonte: AIA (2004)
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2 DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES COMERCIAIS (REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA)
Ao analisar-se uma edificação e suas partes, a abordagem dada
contempla

as

seguintes

fases:

concepção

(definições

estratégicas,

estabelecimento de programa de necessidades) projeto, construção, utilização
e pós-uso. Na fase de em uso, em que ocorrem as atividades de manutenção
corretiva e preventiva, especificados nos respectivos manuais de uso, sendo
essas atividades que interferem no atendimento dos níveis desempenho,
portanto, na Vida útil do edifício. Na fase de pós-uso ocorrem atividades de
demolição, ou de desconstrução, esta última visa reutilização, reciclagem ou
descarte adequado do resíduo. Ainda nessa fase do pós-uso, o edifício, ou
suas partes, podem alternativamente às atividades de desconstrução ou
demolição, sofrerem ações para reabilitar ou renovar seu uso. Ao decidir-se
pela renovação, por exemplo, o processo retorna para o inicio, para a fase de
concepção, ver Figura 3.

Foco do trabalho

Manutenção

Demolição/
Desconstrução

Definições

Projeto

Implantação

Uso

Pós -Uso

estratégicas

Reabilitação ou
Renovação

Figura 3: Processo de produção e uso da edificação

Sobre a definição de requisitos técnicos de desempenho, foi aplicada a
norma ISO 6241:1982 – Performance standard in building, documento de
consenso internacional sobre o tema. Este documento aborda, de forma global,
as questões relacionadas às condições de exposição a que as edificações
estão sujeitas e que dependem dos agentes que atuarão sobre elas, e são
relevantes para a manutenção dos níveis de desempenho esperados ao longo
do tempo (Tabela 1).
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Vale ressaltar que requisitos de desempenho são as condições
qualitativas que devem ser cumpridas pela edificação, a fim de que sejam
satisfeitas as exigências do usuário/cliente. As edificações comerciais possuem
especificações de desempenho particulares, ou seja, um conjunto de requisitos
de desempenho típicos deste tipo de edificação.
Já os critérios de desempenho são as especificações quantitativas dos
requisitos de desempenho, expressos em termos de grandezas mensuráveis, a
fim de que possam ser objetivamente determinados, avaliados e classificados.
Tabela 1 – Distribuição dos tópicos da ISO 6241:1984 (Tradução do autor)
Categoria de Requisitos
1.

Estabilidade
estrutural

2.

Segurança contra
incêndio

3.

Segurança no uso
e na operação

4.

Estanqueidade

5.

Conforto
higrotérmico

6.

Pureza do ar

7.

Conforto acústico

8.

Conforto Visual

9.

Conforto Tátil

10. Conforto
antropodinâmico

11. Condições de
higiene
12. Adaptabilidade
dos espaços aos
usos específicos
13. Durabilidade
14. Econômicos

Exemplos
• Resistência mecânica para ações estáticas e dinâmicas, ambas em combinação ou
individuais.
• Resistência ao impacto, de causa intencional ou não intencional, ações acidentais.
• Efeito de fadiga
• Risco de início de incêndio e de propagação de chamas.
• Efeitos fisiológicos da fumaça e calor.
• Tempo de alarme (detecção e sistemas de alarmes).
• Tempo de evacuação (rotas de fuga).
• Tempo de sobrevivência (compartimentação do fogo).
• Segurança com respeito a agentes agressivos (proteção contra explosões, combustão,
pontos e arestas cortantes, mecanismos móveis, eletrocussão, radioatividade, inalação
ou contato com substâncias tóxicas, infecção).
• Segurança durante movimentações e circulações (limitação de pisos escorregadios,
passagens desobstruídas, guarda corpos).
• Segurança contra intrusão humana ou animais.
• Estanqueidade água (chuva, terreno encharcado, água potável, água servida).
• Estanqueidade ao ar e gases.
• Estanqueidade a fumaça e poeira.
• Controle da temperatura do ar, radiação térmica, velocidade e umidade relativa do ar
(limitação na variação no tempo e no espaço, através de controladores).
• Controle de condensação.
• Ventilação.
• Controle de odores.
• Controle de ruídos internos e externos (contínuos ou intermitentes). Inteligibilidade do
som.
• Tempo de reverberação.
• Iluminação natural ou artificial (requisitos de iluminância, ofuscamento e estabilidade
da luz); Luz solar (insolação); Possibilidade de escuridão; Aspectos dos espaços e
superfícies (cor, textura, regularidade, homogeneidade, verticalidade, horizontalidade,
perpendicularidade); Contato visual com mundo interno e externo (conexões e
barreiras para privacidade, liberdade de distorção ótica).
• Propriedade de superfícies, aspereza, lisura, calor, maciez, flexibilidade. Possibilidade
de dissipação de eletricidade estática.
• Limitação de aceleração ou vibração de objetos (transitório e continuo).
• Conforto de uso em áreas com vento intenso.
• Facilidade de movimentos (inclinação de rampas e escadas).
• Manobrabilidade (operação com portas, janelas, controle de equipamentos, etc.).
• Facilidade de cuidado e limpeza.
• Abastecimento de água. Purificação. Evacuação de água residuais, materiais residuais
e fumaça.
• Limitação de emissão de contaminantes.
• Número, dimensões, geometria, subdivisão e inter-relação de espaços.
• Serviços e equipamentos.
• Facilidade de mobiliar, flexibilidade.
• Conservação do desempenho para requisitos de vida útil, para uma manutenção
regular.
• Capital, manutenção e andamento dos custos.
• Custos de demolição.
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Sob o ponto de visto de desempenho funcional (comportamento em uso
da edificação ou sistema), não há sentido em se adotar a mesma especificação
técnica, para edificações sujeitas a diferentes demandas de operação e risco.
Por exemplo, a norma ABNT NBR 15.575-1:2013, sugere que a VUP (vida útil
de projeto) da estrutura seja no mínimo 50 anos e da fachada no mínimo de 40
anos, porém a fachada pode ser renovada por diversas questões: (i) renovação
da marca (ii) alteração do ocupante; (iii) alteração do ramo de atuação,
(iv) avanço tecnológico; (v) fim da vida útil de outro componente, em período
inferior a VUP da fachada.
Por este fato existe o conceito de melhoria continua, sendo essa
aplicada a partir do uso de metodologias sistemáticas, que utilizadas por
equipes multifuncionais e interdisciplinares, permitem uma análise rigorosa dos
problemas crônicos que afetam os resultados, detectando, assim, suas causas
raízes e permitindo o desenvolvimento de planos de ação que rompem com os
paradigmas e preconceitos instalados.

As normas nacionais abordam principalmente requisitos e métodos de
avaliação relativos à segurança estrutural. As normas nacionais para projetos
de edifícios, tratando da abordagem estrutural, são normalmente utilizadas por
profissionais da área de engenharia e arquitetura, destacando-se, a norma
ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento,
que define as principais exigências para o uso convencional destas estruturas;
também a norma ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de
estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, que aborda além dos
conceitos estruturais, os requisitos de resistência ao fogo.Para tanto, outras
normas são necessárias nestas considerações estruturais, como exemplo a
norma ABNT NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações,
levando em conta cargas de uso e acidentais e cargas de vento.

Pensando na envoltória do edifício (fachadas) temos a norma ABNT
NBR 7199: 1989 – Projeto, Execução e Aplicações de Vidro na Construção
Civil - determina as condições que devem ser obedecidas no projeto de
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envidraçamento, orientando dimensionamento da espessura do vidro em
função do tipo de vidro e sua localização na edificação. Outros componentes e
materiais utilizados na construção têm normas prescritivas consagradas pelo
uso ao longo do tempo que estabelecem requisitos e critérios para o produto e,
servem de parâmetro para produtos inovadores.

Portanto, não existe uma norma que atenda aos 14 tópicos da norma
ISO 6241:1982, muito menos que verifique a sinergia ou contradição entre seus
requisitos.
2.1

Quanto à estabilidade estrutural
O atendimento aos requisitos de segurança estrutural exige a avaliação

completa com análise das memórias de cálculo e dos projetos estruturais de
cada uma das edificações, complementada pelas informações de visitas
técnicas, que visam averiguar o estado de conservação dessas.

2.2

Quanto à segurança contra incêndio
De acordo com a Regulamentação Estadual de Segurança Contra

Incêndio – 56.819:2011, os revestimentos de uma edificação, devem
apresentar características adequadas de reação ao fogo, de modo a não
contribuir com a propagação do incêndio.

A superfície exterior da fachada das edificações deve enquadrar-se na
categoria II-A, de acordo com a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo nº 10/2011 – Controle de Materiais de Acabamento e de
Revestimento.

Além disso, as edificações devem atender aos requisitos de resistência
ao fogo parametrizados na norma ABNT NBR 14.432:2001 - Exigências de
resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento.
Para verificar tal enquadramento as soluções adotadas devem ser submetidas
aos ensaios especificados de reação ao fogo e resistência ao fogo.
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A avaliação dos projetos de segurança das edificações comerciais,
quanto ao seu desempenho ao fogo, desde componentes até estrutura, devem
levar em conta a questão da reação ao fogo e segurança ao fogo. Tais pontos
são fundamentais para garantir a segurança dos usuários e dos próprios
funcionários da edificação em diversas situações que podem ocorrer, tais
como: incêndios (resultantes de ações criminosas), conflitos, socorro a
ocupantes da edificação (funcionários ou clientes acometidos de mal súbito).

2.3

Quanto à segurança no uso e na operação (Foco do trabalho)
A segurança no uso e operação, conforme ISO 6241, deve abranger:

i) segurança contra intrusão humana e ii) segurança durante movimentações e
circulações.

2.3.1 Segurança contra intrusão humana (ações contra a edificação).
Este tópico é abordado com o estudo das técnicas de intrusão: utilização
de fogo e explosivos; utilização de ferramentas; utilização de armas de fogo;
utilização de veículos (impactos de grande energia).

A ação de intrusores se desenvolve e poderá, em algum momento,
incorporar novas técnicas, como o uso de líquidos inflamáveis, provocando
incêndios do lado externo do edifício e o uso de explosivos.

2.3.1.1 Utilizando fogo
Incêndios propositais ou acidentais originado por roubo, invasão ou
vandalismo.

2.3.1.2 Utilizando explosivos
Conforme Stewart & Netherton (2008),o uso de explosivos no exterior
das fachadas pode ter ação limitada, caso os elementos envidraçados façam
uso de vidro temperado. Ver Figura 4.
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Vidro Float (10 mm) – Vidro Temperado 8 mm
Figura 4: Comportamento de duas fachadas quando expostas ao efeito de uma explosão,
tendo como origem a detonação de uma carga de 50 kg de TNT instalada a 50 metros de
duas fachadas. Fonte: Stewart & Netherton (2008)

O vidro pára-chamas, por ser temperado, constitui-se em barreira com
capacidade de apresentar uma resposta mais adequada contra explosões
externas, em relação a vidros planos convencionais (float).

Para explosões realizadas na face interna das fachadas (Foto 2 a Foto
4), não se encontrou estudos sobre o seu comportamento.
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Foto 2: Preparação dos explosivos no interior da
agência – Fonte: Youtube.com

Foto 3: explosão no interior das agências
– Fonte: Youtube.com

Ruptura dos vidros em função da sobrepressão oriunda da explosão

Foto 4: Rupturas dos vidros

Foto 5: Rupturas dos vidros

– Fonte: Youtube.com

– Fonte: Youtube.com

2.3.1.3 Utilizando ferramentas ou outros objetos.
As ferramentas podem ser aplicadas para intrusão de pessoas ou para
facilitar o acesso de veículos às edificações.
Uso de ferramentas (manual ou elétrica), visando a intrusão de pessoas
às edificações, não é uma prática comum. Este tipo de evento atualmente não
tem ocorrido no Brasil, pois as edificações encontram-se abertas, a exemplo de
instituições bancárias que permanecem vinte e quatro horas por dia abertas ao
público, assim como shoppings centers, lojas com alto valor em mercadorias
que permanecem abertas durante grande parte do dia.
Considerando o uso de ferramentas para facilitar o acesso de veículos
às fachadas de edificações ocorre, como pode ser visto nas Fotos 6 a 9.
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Foto 6: detalhe da utilização de ferramentas,
com finalidade de romper o vidro e abrir o
acesso ao veículo. Fonte: youtube.com

Foto 7: detalhe da utilização de ferramentas, com
finalidade de romper o vidro e abrir o acesso ao
veículo. Fonte: youtube.com

Foto 8: Retirada dos caixas eletrônicos. Fonte:
youtube.com

Foto 9: Detalhe do veículo posicionado, na
fachada, de modo a facilitar a retirada dos caixas
eletrônicos. Fonte: youtube.com

2.3.1.4 Utilizando veículos (impactos de grande energia)
Devem-se realizar estudos que visem à criação de obstáculos que
impeçam o acesso de veículos ao interior das edificações, e que, ao mesmo
tempo, não obstruam ou limitem o desempenho das saídas de emergência.

2.3.1.5 Utilizando armas de fogo
Pode-se verificar o uso de armas de fogo durante invasões e roubos, os
projeteis foram direcionados a fachada de uma instituição bancária, ver Foto 10
e Foto 11.
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Vidro da divisória interna destruída – apesar de estar aberto

Foto 10: Assalto em agência na cidade de Mata
Grande (AL) 2010 – Fonte: youtube.com

Foto 11: Assalto em agência na cidade de Mata
Grande (AL) 2010 – Fonte: youtube.com

Como as edificações comerciais estão com as portas abertas durante
todo o dia, o uso de armas de fogo ocorre como um instrumento de ameaça,
buscando-se agilizar a entrega do numerário, ou quando existe confronto com
agentes de segurança privada ou pública.
2.3.2 Segurança durante movimentações e circulações
As portas giratórias interferem no fluxo das pessoas, alterando o cálculo
do dimensionamento das saídas de emergência, além disso, podem apresentar
questões quanto à segurança de seu funcionamento. Conforme apresentado
nas Fotos (12 a 15), em caso de falha na fixação das folhas ou obstrução de
seu movimento, elas podem se unir, prensando o ocupante que se encontrar
entre as folhas.
Outras aparas de
vidro continuam em
movimento

As aparas de vidro se
Uma das aparas de
vidro trava

Foto 12: Uma das aparas de vidro trava.
Fonte: youtube.com

rompem e caem sobre
o usuário

Foto 13: A porta continua girando, batendo na
apara de vidro trava. Fonte: youtube.com
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A estrutura, também,
cai sobre o usuário.

Foto 14: A estrutura, também, cai sobre o
usuário. Fonte: youtube.com

Foto 15: A estrutura, também, cai sobre o
usuário. Fonte: youtube.com

As saídas de emergências, concebidas no projeto das edificações e
aprovadas nos órgãos públicos competentes, devem permanecer sempre
desobstruídas e de modo a garantir um abandono eficiente.
É necessário que a eficiência das saídas seja avaliada para cada
situação, considerando especialmente: larguras; localização e presença de
portas especiais destinadas ao controle de acesso (portas giratórias com
detectores de metal ou portas com eclusas).
2.4

Quanto à estanqueidade à água
Os sistemas de vedação vertical externa do edifício, incluindo a junção

entre a janela e a parede devem permanecer estanques e não apresentar
infiltrações.
Além disso, devem apresentar detalhes construtivos que levam em
consideração as solicitações que os componentes de vedação externa estejam
sujeitos durante a vida útil de projeto do edifício
2.5

Quanto ao conforto higrotérmico
O conforto higrotérmico dos ocupantes de recintos depende dos

seguintes parâmetros: temperatura, umidade e velocidade do ar; temperatura
radiante média do ambiente e atividade e vestimenta dos ocupantes. As
características dos edifícios impactam diretamente na temperatura do ar, se o
ambiente não estiver climatizado e, independentemente de climatização, na
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temperatura radiante média.
Para se garantir o conforto térmico de pessoas que fiquem próximas às
fachadas envidraçadas, deve-se assegurar que a temperatura radiante média
apresente mesma ordem de grandeza que a temperatura do ar. Isso só é
possível se houver uma incidência de radiação solar direta moderada sobre as
pessoas e que a temperatura superficial de todos os elementos do recinto não
seja muito elevada, mesmo em ambientes climatizados artificialmente, isto para
as condições de verão, que são predominantes na grande maioria do território
nacional.
A incidência de radiação solar moderada sobre os ocupantes é
conseguida com a aplicação de películas absorvedoras de calor nos panos de
vidro ou com a adoção de elementos de sombreamento, internos ou externos à
fachada.
Temperaturas superficiais adequadas dependem das propriedades
térmicas dos materiais (calor específico, condutividade térmica e massa
específica), espessura dos componentes de vedação, emissividade e cor das
superfícies dos elementos de vedação.
Em termos de parâmetros de projeto de ambientes climatizados deve
ser considerado o Fator Solar do envidraçamento, que já compreende na sua
formulação:
• a absortância à radiação solar;
• a transmitância à radiação; e
• o isolamento térmico.

Para a parte opaca, devem ser considerados, a capacidade térmica, o
coeficiente global de transferência de calor e a absortância à radiação solar da
superfície externa, que é função da cor da superfície externa. Ver Foto 16.
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Foto 16: Fachada com área envidraçada e opaca. Fonte: Autor,
2013

No mercado brasileiro, quando se pretende fazer a renovação de
fachadas, a primeira medida considerada é a aplicação de filmes de controle
solar sobre os envidraçamentos. Isso, na maior parte dos casos, gera um
aumento na absorção da radiação solar pelo vidro, causando dilatação que
pode gerar tensões no próprio plano do vidro, levando até à sua ruptura. No
caso de vidros laminados isso pode gerar a sua delaminação, com
consequente perda de resistência a impactos balísticos. Outra solução é a
adoção de dispositivos de sombreamento internos ou externos às fachadas.
Ver Fotos 17, 18 e 19.

Foto 17: Uso de veneziana interna para
sombreamento de fachada. Fonte: Autor,
2013

Foto 18: Detalhe da veneziana interna, Fonte:
Autor, 2013
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Foto 19: Uso de brises para sombreamento de fachada
envidraçada. Fonte: Autor, 2013

2.6

Quanto à pureza do ar
A pureza do ar no interior de um recinto é conseguida mantendo-se o

nível de contaminantes em patamares baixos. Excetuando-se as situações em
que os edifícios estão situados nas proximidades de grandes fontes urbanas de
contaminação, como, por exemplo, aterros sanitários, as principais fontes de
contaminação do ar estão no próprio interior dos ambientes, como: as pessoas,
que geram CO2 pela respiração ou transportam contaminantes biológicos;
produtos domissanitários utilizados na higienização de espaços; compostos
orgânicos voláteis presentes em pinturas, adesivos e revestimentos.
Assim, é fundamental que taxas mínimas de renovação de ar sejam
garantidas, especialmente em ambientes climatizados, conforme exigido na
Portaria da ANVISA nº 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998 e na Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, dessa mesma agência. Essa mesma
exigência está presente em vários códigos de edificações que especificam
áreas de abertura mínimas para ventilação de recintos não climatizados,
apresentadas na Foto 20.
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Foto 20: Edifício com vidros fixos - impossibilitando a ventilação natural. Fonte: Autor, 2013

Tais definições devem ser consideradas de forma integrada com as
demais, pois, necessariamente, devem ser previstas na envoltória da
edificação, aberturas para a captação de ar para higienização de espaços
ocupados por pessoas.
2.7

Quanto ao conforto acústico
Condições satisfatórias de conforto acústico dependem, principalmente,

do nível de ruído no interior do ambiente, do tempo de reverberação do som
nesse ambiente e da privacidade / inteligibilidade da fala.
Em locais onde o ruído externo é elevado, a isolação sonora da fachada
tem uma importância primordial para garantir níveis de ruído aceitáveis no
interior dos ambientes.
A presença de frestas decorrentes de falhas de execução em caixilhos,
juntas e no encontro entre diferentes elementos, contribui para reduzir a
isolação sonora da fachada. Nesse contexto aberturas para ventilação ou para
comunicação com o exterior, como as portas permanentemente abertas,
causam reduções expressivas na isolação sonora. Ver Foto 21 e Foto 22.
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Foto 21: Presença de frestas em fachada
envidraçada reduzindo a isolação sonora. Fonte:
Autor, 2013

Foto 22: Detalhe da fresta. Fonte:
Autor, 2013

Soluções de segurança, visando a proteção do edifício, com a
blindagem de fachadas podem aumentar a densidade dos elementos de
vedação e contribuem para a manutenção de uma boa isolação sonora

2.8

Quanto ao conforto visual
Para se conseguir conforto visual adequado dos ocupantes de

ambientes internos é necessário que se tenha aclaramento adequado, bom
contato visual com o exterior, a fim de se eliminar sensações de confinamento,
e ausência de ofuscamento decorrente da excessiva incidência de luz sobre
planos de trabalho.
Se por um lado grandes envidraçamentos contribuem para um bom
aproveitamento da luz natural e amplo contato com o exterior, por outro, podem
permitir a entrada de quantidades de luz solar direta que causam o
ofuscamento.
O uso de filmes refletores pode atenuar a excessiva entrada de luz,
porém não devem ter coloração muito forte para não alterarem a qualidade da
cor dos objetos enxergados a partir do interior das edificações, causando
sensação psicológica desagradável.
Considerando a necessidade de redução da incidência de radiação solar
sobre os ocupantes, visando a condições satisfatórias de conforto térmico, a

21

escolha de filmes deve contemplar, concomitantemente, os aspectos de
conforto térmico, visual e segurança. Ver Foto 23.

Foto 23: Uso de filme colorido. Fonte:
“http\:www.insuart.com.br” , acessado em 30 de novembro
de 2015

2.9

Quanto ao conforto tátil
O tópico de conforto tátil inclui: a) limitação da condutividade térmica das

superfícies, b) limitação da rugosidade de superfícies, c) proteção contra
descargas de eletricidade estática, os quais não são diretamente relacionados
ao escopo do presente trabalho pois, as fachadas não possuem saliências,
pára-raios ou energia estática a serem estudadas.
2.10 Quanto ao conforto antropodinâmico
Para se verificar o atendimento das condições de uso, compatíveis com
as capacidades físicas dos clientes e usuários das edificações, adotou-se:
(i) esforço exigido na operação de partes móveis da edificação, (ii) eliminação
de barreiras à circulação (desníveis de piso, mobiliário).
2.10.1 Esforço exigido na operação de partes móveis da edificação
A ABNT NBR 10821-2:2011 – Esquadrias externas para edificações –
Parte 2 - Requisitos e classificação, define que a esquadria, qualquer que seja
o tipo de manobra de suas folhas móveis, deve suportar 10 000 ciclos
completos de abertura e fechamento (comportamento sob ações repetidas de
abertura e fechamento, conforme ABNT NBR 10821-3 em seu Anexo D).
Após a realização do ensaio o esforço aplicado, quando do
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fechamento, não pode ser maior que 50 N e, quando da abertura, não pode ser
maior que 100 N.
As partes móveis existentes nas edificações são as portas de acesso
desde a via pública; portas giratórias e as divisórias. As portas de acesso,
constituídas por duas folhas de abrir de vidro, não apresentaram problemas de
esforços para a sua movimentação.
O mecanismo empregado para estas portas é a fixação de dois eixos
verticais posicionados nas bordas superiores e inferiores da chapa de vidro.
Este mecanismo possui um histórico de aplicação que permite prever os
componentes que necessitam de manutenção ao longo do tempo. Ver Foto 24
e Foto 25.

Foto 24: Vista de porta com uma folha aberta. Fonte:
“http://www.ebc.com.br” , acessado em 25 de outubro
de 2015

Foto 25: Detalha do componente de
articulação fixado à borda superior de
uma das folhas da porta. Fonte: Autor

As portas giratórias, usuais em instituições bancárias, que apresentam
detector de metais são utilizadas como instrumento de controle de acesso,
visando à restrição da entrada de peças metálicas que podem ser usados na
abordagem dos vigilantes das edificações. Conforme já comentado, estas
portas alteram o fluxo de pessoas nas edificações, podendo prejudicar a dos
usuários em situações de incêndio. Ver Foto 26.

23

Foto 26: Porta giratória. Fonte: http://alosp.com.br acessado em 30 de novembro de 2015

2.11 Quanto às condições de higiene
Este tópico de estudo está diretamente relacionado à facilidade de
realizar o processo de limpeza da edificação.
2.12 Quanto à adaptabilidade dos espaços aos usos específicos
Os edifícios devem prever adaptações necessárias às áreas privativas e
de uso comum do edifício habitacional para portadores de deficiência física ou
pessoas com mobilidade reduzida.
Além disso, edificações com múltiplo uso devem respeitar as
singularidades existentes, com delimitação dos espaços comuns e sistemas de
segurança específicos para cada uso.
2.13 Quanto à durabilidade
Analisou-se

este

item

em

função

dos

seguintes

tópicos:

(i) manutenibilidade e (ii) Vida útil.
2.13.1 Manutenibilidade
Manutenibilidade significa “possibilidade e/ou facilidade em realizar-se
manutenção”. Portanto, para que a edificação atenda a estes requisitos é
preciso que seja projetada e planejada para tanto. Assim, por exemplo, a
acessibilidade para inspeção dos elementos de fachada deve ser prevista em
projeto.
É preciso considerar também a questão da segurança no uso e na
manutenção, prevendo-se e verificando-se a resistência dos elementos de
fachada para cargas provenientes de equipamentos que realizam a limpeza,
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por exemplo, o uso de escadas.
Além disso, devem-se prever materiais e processos de limpeza
compatíveis com a tecnologia aplicada, bem como planejar as operações de
manutenção preventiva, inclusive indicando a eventual troca de componentes e
materiais em função do término de seu período de vida útil, previsto em projeto.
Observa-se que existe uma normalização técnica brasileira (ABNT
NBR 5674:2012 - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção) que
orienta a organização de um sistema de manutenção de edificações.
2.13.2 Vida útil
Segundo a norma ABNT NBR 5674, vida útil é o Intervalo de tempo ao
longo do qual a edificação e suas partes constituintes atendem aos requisitos
funcionais para os quais foram projetadas, obedecidos os planos de operação,
uso e manutenção previstos. Portanto, a vida útil dos elementos da fachada
depende da sua conservação e atendimento aos requisitos de desempenho
anteriormente discutidos.
A conservação dos elementos e componentes depende de sua
composição e da agressividade do ambiente no qual estão expostos.
2.13.3 Resistência à corrosão
Não é recomendado o posicionamento da esquadria (perfis) diretamente
sobre o piso, sem a adoção de um material resiliente evitando assim, contato
de umidade proveniente de água de uso e lavagem do piso com o perfil.
2.13.4 Resistência a raios UV
É importante verificar a resistência aos raios ultravioletas das gaxetas
utilizadas,

pois

existem

materiais

com

diferentes

composições,

com

durabilidades diferentes. Esta deterioração compromete a capacidade de
deformação da gaxeta, necessária para evitar o aparecimento de pontos de
tensão nas bordas das chapas de vidro em função das movimentações
térmicas.
2.14 Quanto à economia
A economia da construção não pode se basear apenas nos
investimentos iniciais (custos diretos de projeto, terreno, licenças, materiais,
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mão-de-obra), devendo considerar, sobretudo custos com manutenção,
operação e destinação final do imóvel (ciclo de vida). O tomador de decisão
deve considerar esses aspectos do ambiente construído por um longo período
de tempo, buscando otimizar a relação benefício / custo e o ciclo de vida do
empreendimento, conforme conceitos apresentados na norma ASTM E91705:2010 - Standard Practice for Measuring Life-Cycle Costs of Buildings and
Building Systems.
Essa abordagem é útil para decidir se soluções construtivas de maior
custo inicial são economicamente justificáveis, em longo prazo, pela redução
de custos futuros de uso, manutenção, operação e pós-uso de uma edificação,
quando comparadas com outras soluções de menor custo inicial. Vários
pesquisadores demonstram que o custo de operação de um edifício, ao longo
de sua vida útil, que, em geral atinge facilmente a marca de dezenas de anos,
é muitas vezes superior ao seu custo inicial, tornando emblemática a situação
ilustrada na Figura 5.

Figura 5: Custos visíveis e não visíveis
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Atualmente no Brasil, quanto aos custos de operação, destacam-se os
referentes ao consumo de energia elétrica, o qual é foco do Programa Nacional
de Eficiência Energética em Edificações – Procel Edifica, que foi instituído em
2003 pela ELETROBRAS (PROCEL) e visa incentivar a economia de energia
em edificações comerciais e habitacionais.

Conforme o Procel (2012) “o consumo de energia elétrica nas
edificações corresponde a cerca de 45% do consumo faturado no país. Estimase um potencial de redução deste consumo em 50% para novas edificações e
de 30% para aquelas que promoverem reformas que contemplem os conceitos
de eficiência energética em edificações”.

Nesse contexto, foi criada uma regulamentação específica para cada
tipo de edificação, contemplando os requisitos técnicos necessários para a
avaliação, bem como os métodos para Classificação de Edifícios Comerciais,
de Serviços e Públicos quanto à eficiência energética.

Esses requisitos tratam, especificamente, dos itens: Envoltória (fachadas
e cobertura), Sistemas de Iluminação e Sistemas de Condicionamento de Ar.
Traz também as equações e os métodos de cálculo da eficiência energética
destes itens em um edifício. Com base nos resultados da avaliação é
concedida uma etiqueta que demonstra o grau de eficiência energética da
edificação.

Atualmente, esse processo de etiquetagem é voluntário, mas deverá se
tornar compulsório nos próximos anos. Observa-se que, no setor bancário, a
Caixa Econômica Federal, já começou um processo de etiquetagem de
algumas de suas edificações (ver Foto 27 e Figura 6).
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Foto 27: Vista da agência da Caixa
Econômica Federal com selo “A” de
eficiência energética do Procel Edifica

Figura 6: Selo “A” de eficiência energética do
Procel Edifica da agência da Foto 27.

Assim, no momento da tomada de decisão acerca de intervenções nas
edificações é fundamental que se considere o aspecto de eficiência energética
resultante, pois impactará tanto o custo ao longo do ciclo de vida como a
imagem da instituição que pode ficar prejudicada caso fique associada a
edifícios de baixa eficiência.
No presente trabalho, foram estudados os tópicos referentes à
Estabilidade estrutural, Segurança contra incêndio e Segurança no uso e na
operação, pois apesar da abordagem ampla aos 14 tópicos da norma
ISO 6241, obstou-se pelo foco ser dado aos aspectos de segurança, que são
de natureza absoluta e podem ser definidos requisitos e critérios. As
edificações devem atender a todos os requisitos de habitabilidade de modo
equivalente a outro tipo de ocupação e a durabilidade depende dos materiais
aplicados e do ciclo de vida especificado. Ver Tabela 3
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Tabela 3 – Distribuição dos requisitos
Segurança

Habitabilidade

Sustentabilidade

1) estabilidade estrutural

4) estanqueidade à
água,

13) durabilidade

2) segurança contra
incêndios

5) conforto higrotérmico

14) econômico

3) segurança em uso e
operação (Foco do Trabalho)

6) pureza do ar,
7) conforto acústico;
8) conforto visual,
9) conforto tátil,
10) conforto
antropodinâmico
11) condições de
higiene,
12) adaptabilidade dos
espaços aos usos
específicos
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3 DEFINIÇÕES
SEGURANÇA

ESTRATÉGICAS

PARA

PROJETOS

DE

O presente capítulo visa identificar os métodos adequados para
elaboração de diretrizes de projeto de segurança passiva para edificações
comerciais. Para isto, foram considerados a avaliação do patrimônio, definição
das vulnerabilidades e, por fim as ameaças ou perigos, que fazem parte da
analise de risco que ganharam um capitulo próprio devido a sua importância.

3.1.1 Avaliação do patrimônio
O patrimônio pode ser classificado, segundo o AIA (2004), em três tipos:
• Pessoas (diretores, empregados, etc);
• Bens físicos ( recursos, propriedade, etc);
• Informação (patentes, informações financeiras, etc).
Ainda segundo AIA (2004), o patrimônio pode apresentar um nível de
proteção determinado pela atratividade classificada em diversas categorias:
• Monetário – valor em moeda;
• Intrínseco – valor embutido;
• Econômico – valor de produto no mercado;
• Operacional – valor da infraestrutura e instalações;
• Regulador – valor de produto no mercado, taxas;
• Intangível – valor de propriedade que não pode ser restituído;
• Pessoal – valor emocional.
Além disso, o patrimônio é um recurso de valor que necessita de
proteção, este pode ser tangível (isto é, edifícios, instalações, equipamentos,
operações e informações) ou intangíveis (ou seja, processos ou informações
de uma empresa e reputação). O processo de avaliação do valor patrimonial
envolve as seguintes tarefas (FEMA 452, 2004):
• Identificar as camadas de defesa;
• Identificar os ativos críticos;
• Identificar as funções essenciais de construção e infraestrutura;
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• A determinação da classificação do valor patrimonial.
Esta etapa de avaliação de patrimônio é importante para o projetista,
segundo MOREIRA (2007), é a partir destes dados que é possível elaborar um
lay-out que auxilie na segurança da edificação e facilite a vigilância, natural e
eletrônica.

3.1.2 Vulnerabilidades
A vulnerabilidade é uma particularidade que indica um estado de
fraqueza, que pode se referir tanto ao comportamento das pessoas, como
objetos, situações, ideias e etc.
Segundo NADEL (2004), as vulnerabilidades podem variar de nível,
algumas podem ter pouca importância, enquanto outras dependerão de alto
investimento para serem eliminadas.
O processo identificação de vulnerabilidade é a definição das
envoltórias, como área, local, e construção que pode ser afetada por uma
ameaça. Diante disto, o processo do FEMA 452 identifica as vulnerabilidades
que patrimônio esta exposto dentro do conceito de camadas de defesa.
Ainda segundo o FEMA 452 (2004), o objetivo das camadas de defesa é
a criação de sucessivas camadas de segurança mais difíceis de penetrar,
fornecendo tempo de resposta adicional e permitindo que os ocupantes do
edifício se movam para posições de defesa ou locais de refúgio da edificação.
As camadas de defesa são uma abordagem tradicional em engenharia de
segurança e usa círculos concêntricos que se estendem para fora de uma área
ou local para a construção ou ativo que requer proteção. A Figura 7, apresenta
um esquema das camadas de defesa, descritas a seguir:
• Primeira camada de defesa: Definida como o perímetro do lote,
engloba a rua, o bairro, os acessos, as edificações vizinhas
• Segunda camada de defesa: Definida como o lote da edificação,
engloba as áreas comuns da edificação, acessos internos,
praças, jardins, muros, além de área de estacionamento,
estradas,

passarelas

de

pedestres,

barreiras

segurança de iluminação e sinalização. Etc

naturais,

a
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• Terceira camada de defesa: Definida como a edificação, é
considerada a última linha de defesa ao usuário e a propriedade.
Fazem parte as fachadas, portarias, acessos a elevadores,
estacionamentos

no

subssolo,

acessos

a

áreas

carga/descarga.

Figura 7 – Camadas de defesa. Fonte: FEMA 452 (2004) (Adaptado)

de
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4 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO
Este capítulo tem como objetivo discutir o processo de avaliação de
riscos, com suas técnicas e metodologias, visando aplicar este processo na
elaboração de projetos de segurança em edificações comerciais.
O processo de avaliação de riscos pode ser uma ferramenta importante
na definição dos projetos novos ou de reformulação de edifícios para fins
comerciais, pois utiliza técnicas de identificação, análise e avaliação dos riscos,
possibilitando projetos com maior conhecimento nesta abordagem, mitigando
os perigos (MOREIRA, 2012).
Este trabalho utiliza duas normas: a ABNT NBR ISO 31.000 - Gestão de
riscos – Princípios e diretrizes, que define a estruturação da gestão dos riscos
e a ABNT NBR ISO 31010 relativa às técnicas utilizadas para a análise de
riscos.
A avaliação de riscos constitui-se em uma ferramenta utilizada em larga
escala para a elaboração de projetos ou sistemas por especialistas em vários
campos de atuação (como o financeiro, saúde, segurança, meio ambiente) e
nas diversas atividades que podem estar relacionadas a estratégias, decisões,
operações, processos, funções, projetos, produtos e serviços.
Trata-se de um processo para compreender a natureza dos riscos e
determinar o seu nível, possibilitando a identificação das causas e efeitos de
cada um, de modo a permitir seu tratamento e o estabelecimento de medidas
de prevenção e correção para as falhas.
4.1

Gestão de riscos
A gestão de riscos consiste em criar um processo relacionando as

atividades de uma organização que envolve riscos que necessitam ser
gerenciados, conforme definição da norma ABNT NBR ISO 31.010.
O processo de gestão de riscos estabelece procedimentos importantes
para a boa administração da segurança, pois leva em conta:
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•

o estabelecimento de um mandato e comprometimento sobre as
ações estabelecidas;

•

a análise do contexto da organização, incluindo seus aspectos
físicos, tecnológicos e operacionais;

•

monitoramento e análises constantes;

•

relatório e registro das informações.

A norma ABNT NBR ISO 31000 estabelece a estrutura necessária para
a elaboração dos processos de gestão de riscos.
4.2

Estrutura para a gestão de riscos
A estrutura para a Gestão de Riscos tem a sequência de atividades

apresentada na Figura 8

Figura 8: EAR no trabalho - Fonte: ABNT NBR ISO 31000 – Gestão de Riscos –
Princípios e Diretrizes.
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Como apresentado na Figura 5, a norma inter-relaciona os componentes
considerados necessários para gerenciar riscos, dividindo em cinco módulos:
a) Mandato e comprometimento
Garantia de sua contínua eficácia requer comprometimento forte e
sustentado a ser assumido pela administração da organização, bem como
um

planejamento

rigoroso

e

estratégico

para

obter-se

esse

comprometimento em todos os níveis.
b) Concepção da estrutura para gerenciar riscos – Planejamento
A avaliação do contexto externo da organização pode incluir desde
ambientes

culturais,

social,

político,

legal,

regulatório,

financeiro,

tecnológico, econômico, natural e competitivo, quer seja internacional,
nacional, regional ou local, além de tendências que tenham impacto sobre
os objetivos da organização e relações com partes interessadas externas e
suas percepções e valores.
A avaliação do contexto interno da organização pode incluir a
governança, estrutura organizacional, funções e responsabilidades, a
cultura da organização, além de normas, diretrizes e modelos adotados pela
organização.
Interessa a empresa que a gestão de riscos seja incorporada em
todas as práticas e processos da organização, de forma que seja pertinente,
eficaz e eficiente.
c) Monitoramento e análise de riscos – Controle, monitoramento e análise
crítica da estrutura.
A organização deverá medir o desempenho da gestão de riscos
utilizando indicadores, os quais devem ser analisados criticamente, de forma
periódica, para garantir sua adequação.
Com base nos resultados do monitoramento e das análises críticas,
decisões devem ser tomadas sobre como a política, o plano e a estrutura da
gestão de riscos deverão ser melhorados.
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4.3

O processo de gestão segundo a norma ABNT NBR 31.000
O processo de gestão de riscos compõe-se de uma sucessão de

atividades desenvolvida em ordem cronológica para que o resultado final seja
eficaz (Figura 9).

Figura 9 – Processo de gestão de riscos . Fonte: ABNT ISO 31000

4.3.1 Comunicação e consulta
A comunicação e a consulta às partes interessadas internas e externas
aconteçam durante todas as fases do processo de gestão de riscos. Além
disso, deverá reunir diferentes áreas de especialização em conjunto para
análise dos riscos assegurando que diferentes pontos de vista sejam
devidamente considerados quando da definição dos critérios de risco e na
avaliação dos riscos;
4.3.2 Estabelecimento do contexto
Ao estabelecer o contexto, a organização articula seus objetivos, define
os parâmetros externos e internos a serem levados em consideração ao
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gerenciar riscos, e estabelece o escopo e os critérios de risco para o restante
do processo.

4.3.3 Identificação de riscos
A organização deve identificar as fontes de risco, áreas de impactos,
eventos

(incluindo

mudanças

nas

circunstâncias)

e

suas

causas

e

consequências potenciais. A finalidade desta etapa é gerar uma lista
abrangente de riscos baseada nestes eventos que possam criar, aumentar,
evitar, reduzir, acelerar ou atrasar a realização dos objetivos. É importante
identificar os riscos associados com não perseguir uma oportunidade.
A identificação abrangente é crítica, pois um risco que não é identificado
nesta fase não será incluído em análises posteriores, portanto, estando suas
fontes sob o controle da organização ou não, mesmo que as fontes ou causas
dos riscos possam não ser evidentes, também devem incluir o exame de
reações em cadeia provocadas por consequências específicas, incluindo os
efeitos cumulativos e em cascata.
Além

disso,

devem

ser

consideradas

uma

ampla

gama

de

consequências, ainda que a fonte ou a causa do risco não esteja evidente. Ao
identificar o que pode acontecer, é necessário considerar possíveis causas e
cenários que mostrem quais consequências podem ocorrer.
A organização deverá aplicar ferramentas e técnicas de identificação de
riscos que sejam adequadas aos seus objetivos e capacidades e aos riscos
enfrentados. Informações pertinentes e atualizadas são importantes na
identificação de riscos. Além de pessoas com um conhecimento adequado
nesta identificação dos riscos.
4.3.4 Análise de riscos
A análise de riscos envolve desenvolver a compreensão dos riscos. A
análise de riscos fornece uma entrada para a avaliação de riscos e para as
decisões sobre a necessidade dos riscos a serem tratados, e sobre as
estratégias e métodos mais adequados de tratamento de riscos. Também
fornece uma entrada para a tomada de decisões em que escolhas precisam ser
feitas e as opções envolvem diferentes tipos e níveis de risco.
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A análise de riscos engloba a apreciação das causas e as fontes de
risco, suas consequências positivas e negativas, e a probabilidade de que
essas consequências possam ocorrer.
Um evento pode ter várias consequências e pode afetar vários objetivos.
Os controles existentes e sua eficácia e eficiência também devem ser levados
em consideração, uma vez que a forma em que as consequências e a
probabilidade são expressas e o modo com que elas são combinadas para
determinar um nível de risco reflitam o tipo de risco, as informações disponíveis
e a finalidade para a qual a saída do processo de avaliação de riscos será
utilizada.
A confiança na determinação do nível de risco e sua sensibilidade a
condições prévias e premissas sejam consideradas na análise e comunicadas
para os tomadores de decisão e, quando apropriado, a outras partes
interessadas. Devem ser estabelecidos e ressaltados fatores como a
divergência de opinião entre especialistas, a incerteza, a disponibilidade, a
qualidade, a quantidade e a contínua pertinência das informações, ou as
limitações sobre a modelagem.
A análise de riscos pode ser realizada com diversos graus de
detalhamento, dependendo do risco, da finalidade da análise e das
informações, dados e recursos disponíveis. Dependendo das circunstâncias, a
análise pode ser qualitativa, semiquantitativa ou quantitativa, ou uma
combinação destas.
As consequências e suas probabilidades podem ser determinadas por
modelagem dos resultados de um evento ou conjunto de eventos, ou por
extrapolação a partir de estudos experimentais ou a partir dos dados
disponíveis. As consequências podem ser expressas em termos de impactos
tangíveis e intangíveis. Em alguns casos, é necessário mais que um valor
numérico ou descritor para especificar as consequências e suas probabilidades
em diferentes períodos, locais, grupos ou situações.
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4.3.5 Avaliação de riscos
A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões com
base nos resultados da análise de riscos, sobre quais riscos necessitam de
tratamento e a prioridade para a implementação do tratamento.
A avaliação de riscos envolve comparar o nível de risco encontrado
durante o processo de análise com os critérios de risco estabelecidos quando o
contexto foi considerado, com base nesta comparação, a necessidade do
tratamento pode ser considerada. As decisões devem levar em conta o
contexto mais amplo do risco, considerando a tolerância aos riscos assumida
por partes que não a própria organização que se beneficia do risco. Todavia as
decisões devem ser tomadas de acordo com os requisitos legais, regulatórios e
outros requisitos.
Em algumas circunstâncias, a avaliação de riscos pode levar à decisão
de se proceder a uma análise mais aprofundada. A avaliação de riscos também
pode levar à decisão de não se tratar o risco de nenhuma outra forma que seja
manter os controles existentes. Esta decisão será influenciada pela atitude
perante o risco da organização e pelos critérios de risco que foram
estabelecidos.
4.3.6 Tratamento de riscos
O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para
modificar os riscos e a implementação dessas opções. Uma vez implementado,
o tratamento fornece novos controles ou modifica os existentes. Tratar riscos
envolve um processo cíclico composto por:
• avaliação do tratamento de riscos já realizado;
• decisão se os níveis de risco residual são toleráveis;
• se não forem toleráveis, a definição e implementação de um novo
tratamento para os riscos; e
• avaliação da eficácia desse tratamento.
As opções de tratamento de riscos não são necessariamente
mutuamente exclusivas ou adequadas em todas as circunstâncias. As opções
podem incluir os seguintes aspectos:
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a) ação de evitar o risco ao se decidir não iniciar ou descontinuar a
atividade que dá origem ao risco;
b) tomada ou aumento do risco na tentativa de tirar proveito de uma
oportunidade;
c) remoção da fonte de risco;
d) alteração da probabilidade;
e) alteração das consequências;
f) compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo
contratos e financiamento do risco); e
g) retenção do risco por uma decisão consciente e bem embasada.
4.3.7

Seleção das opções de tratamento de riscos
Selecionar a opção mais adequada de tratamento de riscos envolve

equilibrar, de um lado, os custos e os esforços de implementação e, de outro,
os benefícios decorrentes, relativos a requisitos legais, regulatórios ou
quaisquer outros, tais como o da responsabilidade social e o da proteção do
ambiente natural.
O tratamento de riscos, por si só, pode introduzir riscos. Um risco
significativo pode derivar do fracasso ou da ineficácia das medidas de
tratamento de riscos. O monitoramento precisa fazer parte do plano de
tratamento de forma a garantir que as medidas permaneçam eficazes.
O tratamento de riscos também pode introduzir riscos secundários que
necessitam ser avaliados, tratados, monitorados e analisados criticamente.
4.3.8

Monitoramento e análise crítica
O monitoramento e a análise crítica sejam planejados como parte do

processo de gestão de riscos e envolvam a checagem ou vigilância regulares.
Podem ser periódicos ou acontecer em resposta a um fato específico.
As responsabilidades relativas ao monitoramento e à análise crítica
devem ser claramente definidas, assim como, o progresso na implementação
dos planos de tratamento de riscos devem proporcionar uma medida de
desempenho. Os resultados podem ser incorporados na gestão, na
mensuração e na apresentação de informações (tanto externa quanto
internamente) a respeito do desempenho global da organização.
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4.4

Segurança Passiva (Patrimonial)
A parte relativa à construção, constituída de barreiras contra intrusão

como muros, portas, entre outros elementos, por vezes é denominada
“segurança empresarial”, que também não é uma definição adequada, pois foi
criada em virtude de projetos de segurança elaborados especificamente para
edifícios comerciais que são grandes consumidores de segurança do mercado
(MOREIRA, 2007).
A “segurança passiva”, conforme ONO (2004) é o conjunto de materiais
e sistemas construtivos empregados em uma edificação com o objetivo torná-la
mais segura. Os materiais podem estar agregados aos elementos estruturais, à
vedação e ao acabamento.
O planejamento da segurança deve estar direcionado à criação de
barreiras que limitem e resistam a ameaças criminosas, como incêndios,
bombas e demais riscos previstos no uso da edificação. Algumas medidas de
proteção passiva são: telhados e coberturas protegidos contra intrusão, vidros
e paredes blindados. Proteção de shafts, janelas e portas resistentes, grades,
muros barreiras de alvenaria e tratamento do paisagismo (MOREIRA, 2007).
Conforme AIA (2004) existem algumas possibilidades de tratamento das
fachadas e da estrutura exterior e interior das edificações. As alternativas se
dividem conforme os riscos identificados em projeto:
1- Se o projeto estrutural prevê a resistência a impactos apenas no
envelope do edifício, não prevendo a entrada de cargas explosivas,
neste caso será desnecessário projetar elementos resistentes em seu
interior.
2- Se o projeto estrutural prevê a resistência a impactos na fachada,
mas não prevê controle total da entrada de explosivos, será
necessário tratar os pilares, vigas e lajes para evitar o colapso da
estrutura e minimizar as perdas e danos.
3- Se o projeto prevê a resistência dos elementos estruturais de modo
localizado, nos lobbies, postos de correspondência e áreas de
descarga

de

materiais,

neste

contexto

implanta-se

a

compartimentação isolada destes ambientes, tratando pilares, vigas e
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lajes de modo a auto sustentar os danos no local sem intervir nas
demais partes da estrutura do edifício.
4- O projeto estrutural prevê a compartimentação da fachada para evitar
custos adicionais de tratamento estrutural, possibilitando, em caso de
ataque, o colapso parcial da fachada e evitando colapso integral do
edifício.
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.
Tais sugestões são melhor abordadas quando utilizados os conceitos
presentes na gestão de riscos, definidos no item anterior.
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 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 sequência, possibilita a melhoria da tomada de
decisão.
O propósito da avaliação da vulnerabilidade em segurança patrimonial de
um edifício comercial não é apenas combater furtos, mas criar a percepção no
usuário da importância do estudo de análise de risco e, posteriormente, um
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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.
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.
Ainda 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 empreendimentos têm 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), porém esta logica não se aplica a edificações isoladas,
portanto, antes de serem aplicadas estas medidas de proteção, deve ser
realizado um estudo de analise de risco.
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 se 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.
Assim, definições estratégicas antes do projeto básico podem diminuir
custos e incompatibilização de sistemas, buscando sistemas de segurança
mais eficientes.
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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
tem auxiliado de forma eficaz o monitoramento do sistema de segurança se
comparado a décadas atrás.
Nadel (2004) sugere a elaboração de um check-list de identificação,
conforme Tabela 2, investigando os locais de possível vulnerabilidade com as
seguintes divisões:
Tabela 2: Check-list de identificação (Fonte: Nadel,2004)
Tipo

Perímetro
Protegido

Descrição

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.
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 da
Edificação

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.

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.
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•

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.
A AIA (2004) apresenta como medidas defensivas para resguardar um
patrimônio: os elementos físicos, tecnológicos e procedimentos operacionais.
Os elementos físicos são as características arquitetônicas e detalhes da
construção civil, resistência estrutural e acessos.
Para cada técnica de intrusão deve ser estudado um dispositivo de
prevenção e proteção (solução), sendo que as técnicas de intrusão são
divididas com base no dispositivo utilizado: fogo; explosivos; ferramentas ou
outros tipos de objetos; veículos (impactos de grande energia) e armas de fogo.
Quanto às questões de reação ao fogo:
Conforme foi mencionado, anteriormente, tal ação já estará contemplada
no controle da reação ao fogo dos componentes das fachadas.
Quanto às questões de uso de explosivos:
Sabe-se que o vidro temperado comporta-se melhor sob ação dos
esforços oriundos de explosões externas às fachadas. Não foram
obtidas informações sobre o comportamento dos diferentes tipos de
vidros quando em ocorrências de explosões internas às fachadas.
Também não foram obtidas informações quanto ao comportamento de
vidros blindados submetidos ao efeito de uma explosão, seja interna ou
externa à fachada.
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Quanto às questões relacionas ao uso de ferramentas ou outros tipos de
objetos:
A resistência mecânica contra impactos de objetos duros e/ou
contundentes estará associada ao tipo de vidro e à espessura das
chapas para fachada; vidros com película interna de PVB têm maior
resistência a impactos. Pode-se também adotar películas protetoras nos
vidros, existindo películas que apresentam mais de uma finalidade, por
exemplo, resistência à intrusão e controle da radiação UV;

Quanto a questões oriundas de choques de veículos contra a fachada:
A solução adotada por algumas edificações está voltada à instalação de
barreiras físicas, como jardins ou obstáculos.

Quanto ao uso de armas de fogo
Adotam-se como base a norma ABNT NBR 15000:2005 - Blindagens
para impactos balísticos - Classificação e critérios de avaliação, que
define os níveis de proteção balística. Ver Tabela 3
Tabela 3 – Níveis de proteção balística
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Existem os seguintes tipos de blindagem autorizados para instalações
(Tabela 4).
Tabela 4 – Vidros laminados no Brasil
Película
Policarbonato

(retenção de estilhaços)
Nível III-A espessura 38 mm Testado e aprovado pelo Ministério da
Defesa Exército Brasileiro - ReTEx/RAT nº
2062/05 de acordo com a norma NIJ STD
0108.01 e ABNT NBR 15000.

Nível III-A espessura 21mm- Testado e
aprovado pelo Ministério da Defesa Exército
Brasileiro - ReTEx/RAT nº 2059/05 de acordo com
a norma NIJ STD 0108.01 e ABNT NBR 15000.
Nível III-A espessura 19 mm - Testado e
aprovado pelo Ministério da Defesa Exército

Nível III - espessura de 51mm Testado e aprovado pelo Ministério da

Brasileiro - ReTEx/RAT nº 2391/09 de acordo com
a norma NIJ STD 0108.01 e ABNT NBR 15000.

Defesa Exército Brasileiro - ReTEx/RAT nº
2131/06 de acordo com a norma NIJ STD
0108.01 e ABNT NBR 15000

Nível III + PA2- espessura de 41 mm Testado e aprovado pelo Ministério da Defesa
Exército Brasileiro - ReTEx/RAT nº 2394/09 de
acordo com a norma NIJ STD 0108.01 e ABNT
NBR 15000.

Tendo como base a revisão bibliográfica optou-se por realizar o estudo
de aplicação da seguinte maneira (método de trabalho):
a) Aplicação da ferramenta inicial de trabalho (Mapa mental)
b) Aplicação da ferramenta “Check list”
c) Coleta de dados no Brasil;
d) Coleta de dados no exterior;
e) Aplicação da ferramenta APP;
f) Proposta de Diretriz para Projetos de Segurança Passiva
O estudo de aplicação é apresentado a seguir.
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5

ESTUDO DE APLICAÇÃO
O presente trabalho selecionou a ferramenta mapa mental para a definição do escopo

do trabalho, sendo esta estrutura com base na norma ISO 6241 e depois se aplicou a
ferramenta check-list sobre edificações no Brasil e no exterior e posteriormente APP para dois
cenários (Tabela 5). No primeiro o perigo é apresentado o estudo sob o ponto de vista do
usuário e posteriormente com o uso do mesmo cenário de risco, no aspecto empresarial, ou
seja, qual o impacto para a empresa seja financeiro, ou até mesmo na sua imagem, que pode
ser denegrida pelo fato de estar envolvida a um evento negativo.

Tabela 5 – Principais técnicas de Avaliação de Risco – Fonte: ABNT, 2012

5.1

Quanto à segurança no uso sob o ponto de vista da ISO 6241
Como apresentado na Figura 10, a seguir, o mapa mental permitiu confirmar que o foco do

trabalho deveria ser Segurança ao uso e operação. Seguindo a metodologia adotada por Nadel
(2004), realizou-se o check-list sobre edificações no Brasil, apresentado a seguir.
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FOCO DO TRABALHO
Figura 10 – Mapa mental elaborado pelo Autor
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5.2

Quanto à segurança no uso e na operação no Brasil
Em visitas realizadas durante este trabalho, foram verificadas diversas

configurações de acesso às fachadas. Ver Foto 28 a Foto 31.
Outra preocupação é o impacto de objetos nas fachadas (pedras), não
se tendo, contudo, informação deste tipo de evento. Todavia, foi constatada a
disponibilidade de objetos que podem se prestar a ações de vandalismo na
própria agência (lixeiras). Ver Foto 28 a 31.

Foto 28: Limitação parcial de acesso, por uso de
postes. Fonte: Autor, 2015

Foto 29– Sem limitação de acesso. Fonte: Autor,
2013

Foto 30: Limitação, por meio do uso de jardins. Fonte:
Autor, 2013

Foto 31: Sem limitação de acesso. Fonte: Autor,
2015.
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5.2.1 Utilizando veículos (impactos de grande energia)
Existem várias ocorrências de veículos que rompem parte da fachada, a
ponto de entrar nas edificações e ferir clientes desta (Foto 32). Apesar de tais
intrusões não estarem associadas a ações criminosas, revelam uma fragilidade
que poderá ser explorada em caso de tentativas de intrusões deliberadas.

Foto 32: veículo dentro da agência. Fonte: http://www.globo.com
Acessado em 24 de outubro de 2015.

5.2.2 Utilizando armas de fogo
Como as edificações estão com as portas das fachadas abertas durante
todo o dia, foi constatado que o uso de armas de fogo ocorre como um
instrumento de ameaça, buscando-se agilizar a entrega do numerário, ou
quando existe confronto com agentes de segurança, sejam da agência ou
públicos.
5.2.3 Segurança durante movimentações e circulações
Nas visitas às edificações não foram feitos relatos sobre acidentes
durante a movimentação de partes móveis, inclusive das portas giratórias (com
detectores de metal).
Em relação a divisórias móveis de vidro, foram relatados casos de
desprendimento da guia inferior destas divisórias durante a sua movimentação,
fato este que poderia resultar na flexão da borda superior e consequente
ruptura da chapa de vidro.
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5.3

COLETA DE DADOS SOBRE SOLUÇÕES EXISTENTES EM OUTROS
PAÍSES (Check-List)
Realizou-se o check-list, por meio de vistoria, sobre edifícios comerciais

existentes em outros países. Foram estudadas as questões referentes à
segurança no uso e na operação que é o foco do trabalho.
5.3.1 Quanto à segurança no uso e na operação
A segurança no uso e operação também foi analisada tendo como foco
o atendimento da norma ISO 6241, abrangendo: i) segurança contra intrusão
humana e ii) segurança durante movimentações e circulações.
5.3.1.1 Soluções encontradas referentes à segurança contra intrusão humana
A primeira questão a ser abordada, neste quesito, está relacionada ao
modo como as edificações foram planejadas e como atendem aos clientes. Na
Holanda, a maioria das edificações de instituições financeiras, em seu horário
comercial, disponibilizam, em seu interior, caixas eletrônicos para transações
com numerários, e caixas para transação apenas com o uso cartão (sem uso
de dinheiro em espécie), além de computadores para transações via internet.
Simultaneamente, podem-se realizar saques nos caixas (ATM) localizados na
fachada, no exterior da agência. Após o horário, as edificações são fechadas e
somente se realiza transações nos ATM.
Quanto às questões relacionas ao uso de ferramentas ou outros tipos de
objetos
Adota-se na Europa a norma BS EN 1627:2011 Pedestrian door sets,
windows, curtain walling, grilles and shutters. Burglar resistance.
Requirements and classification, que define o desempenho das películas
protetoras nos vidros. Na Figura 11 são apresentados exemplos de
ferramentas que podem ser utilizadas e divididas de acordo com a
norma citada.
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Figura 11: EM 16 27 – Classificação de ferramentas

Adota-se, adicionalmente, a norma EN 356 - Glass in Building – Security
Glazing – Testing and classification of resistance against manual attack, que
estabelece o desempenho dos vidros quando sujeitos a choques de objetos de
pequena dimensão, portanto não aplicável a veículos. Na Figura 12 são
apresentadas tipos de testes e a classificação dada ao vidro, conforme norma
EN 356, além de exemplos do tipo de amostra e equipamento de ensaio.

Figura 12: EM 356 – Ensaios para verificação da resistência a impactos de chapas de vidro

Portanto, para definir-se uma solução (ações de proteção e prevenção
de intrusão), deve-se analisar o modo como se opera a edificação, sua
localização e os riscos inerentes deste tipo de atividade, e, após esta atividade,
definir qual a melhor solução a ser implementada.
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Observou-se, durante as visitas, edificações que possuíam sensores de
movimentos nas fachadas, ou seja, em caso de ruptura do vidro um alarme é
acionado e a central responsável é encaminhada.
Quanto às questões relacionadas a impactos de grande energia
(oriundas de choques de veículos contra a fachada):
Verificaram-se diversas soluções, desde a aplicação de obstáculos (fixos
e móveis) até segregações entre as calçada e as fachadas, por adoção
de diferença de níveis (degraus). Ver Foto 33 e 34.

Foto 33: Uso de obstáculos fixos – Hotel
Armani – Dubai. Fonte: “http:/ www.ewtc.com”,
acessado em 30 de novembro de 2015.

Foto 34: Uso de obstáculos retráteis –
Amsterdam – Holanda. Fonte: Autor, 2013

Quanto ao uso de armas de fogo
Toma-se como base a norma BS EN 1363: 1999 - Fire Resistance tests
(Part 1 General requirements - Part 2 Alternative and additional
procedures), que estabelece critérios diferentes dos adotados no Brasil.
Na Figura 13, são apresentados modelos de armas de fogo e sua
classificação quanto a resistência do vidro.
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Figura 13: Classificação das blindagens

Observaram-se testes em vidros de segurança (blindados) onde foi
possível constatar que vidros possuem como característica ter apenas um lado
protegido contra impactos balísticos podem sofrer danos na face oposta,
perdendo sua característica principal de segurança. Assim, há necessidade de
outras análises para aquilatar o risco de projeteis disparados pelo lado interno
da fachada; nesse caso, necessita-se analisar outras montagens ou materiais
para a solução deste tipo de ação contra a fachada.
5.4

Aplicação de Análise Preliminar de Perigo (APP)
A norma ABNT NBR ISO/IEC 31.010 (ABNT, 2012) classifica a técnica

de análise preliminar de perigos para identificação de riscos. É feita baseada
em uma avaliação qualitativa da frequência de ocorrência do perigo, da
severidade das consequências e do risco associado.
A planilha para a Análise Preliminar de Perigos adotada baseou-se na
composição adotada por Scabbia (2003), conforme Tabela 6.
Tabela 6 – Cabeçalho da APP (Fonte: Scabbia, 2003)
Perigo

Causa

Efeito

Categoria de

Observações/ recomendações

severidade

(medidas mitigadoras)
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A elaboração da Matriz de riscos foi realizada por meio do cruzamento
da probabilidade e da consequência. (Tabela 7)

probabilidade

Categoria de

Tabela 7 – Matriz de Risco (Fonte: Scabbia, 2003)

3

RM

RM

RA

RA

2

RB

RM

RM

RA

1

RB

RB

RM

RM

A

B

C

D

Categorias de consequência
RB – Risco Alto, RM – Risco Médio e RA – Risco Alto

A seguir, é apresentada a proposta de APP, considerando as camadas
de segurança e os perigos, obtidos com o auxilio da ferramenta de mapa
mental e referências bibliográficas. (Tabela 8)
Tabela 8 – Cabeçalho da APP para segurança passiva de edificações comerciais (Proposto)
Ambiente
Macro

Perigo

Causa

Efeito

Risco aos

Risco a

usuários

Instituição

A seguir, de forma detalhada, a constituição da APP preliminar.

1ª Coluna: Ambiente Macro
Esta coluna considera o conceito de camadas de segurança, sendo a
primeira camada o perímetro do edifício (ruas, bairros), a segunda camada
considera o lote da edificação e a terceira camada considera a edificação. Esta
divisão visa facilitar a identificação dos perigos.

2ª Coluna: Perigo
A segunda coluna, “perigo”, está relacionada aos eventos que podem
ocorrer em uma edificação comercial.

3ª Coluna: Causas
Definiu-se a coluna “causas” sendo o fator de origem mais provável dos
perigos.
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4ª e 5ª Colunas: Riscos ao usuário e Riscos a Instituição
A análise das consequências ao usuário da edificação adotou-se a
seguinte composição, em função das vistorias e informações obtidas na análise
dos documentos selecionados na revisão bibliográfica.

5.4.1 Elaboração da matriz de risco – Usuário e Instituição
Conforme a apresentado para a metodologia da analise preliminar de
perigos foram definidas as matrizes de risco, usuário e instituição,
possibilitando avaliar os perigos definidos.

Categoria de Probabilidade:
1.
2.
3.
4.
5.

Improvável
Remota
Possível
Provável
Frequente

Categoria de Consequência:
A. Pequena (sem vitimas ou ferimentos leves)
B. Relevante (Vitimas com ferimentos leves ou roubo)
C. Séria (Acidente sem afastamento)
D. Muito séria (Acidente com afastamento e sequestro)
E. Critica (vitimas com ferimentos graves)
F. Muito critica (perda dos bens)
G. Catastrófica (fatalidades e bens)

Probabilidade

Tabela 9 – Matriz de Riscos ao Usuário (proposta)

5

RM

RM

RM

RA

RA

RA

RA

4

RB

RM

RM

RA

RA

RA

RA

3

RB

RB

RM

RA

RA

RA

RA

2

RB

RB

RM

RM

RA

RA

RA

1

RB

RB

RM

RM

RM

RA

RA

A

B

C

D

E

F

G

Consequência aos usuários da edificação
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Para a análise das consequências à instituição (Imagem, bens) adotouse a seguinte composição.

Categoria de Probabilidade:
1.
2.
3.
4.
5.

Improvável
Remota
Possível
Provável
Frequente

Categoria de Consequência:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Desprezível
Marginal (pichação)
Moderado (furto e depredação)
Sério (roubo)
Crítico (sequestro, invasão e vandalismo)
Muito critica (perda dos bens)
Catastrófica (colapso estrutural, incêndio e explosão)

Probabilidade

Tabela 10 – Matriz de Riscos a Instituição (proposta)

5

RM

RM

RM

RA

RA

RA

RA

4

RB

RM

RM

RA

RA

RA

RA

3

RB

RB

RM

RA

RA

RA

RA

2

RB

RB

RM

RM

RA

RA

RA

1

RB

RB

RM

RM

RM

RA

RA

A

B

C

D

E

F

G

Consequências à imagem da instituição

As Tabela 11, a seguir, baseada na APP contêm os perigos definidos de
acordo as ferramentas apresentadas, além disso, indica medidas mitigadoras
para cada perigo, levando em conta o maior risco entre
instituição.

o usuário e a
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Tabela 11 – Risco no Perímetro, Lote e edificação.
AMBIENTE
MACRO

PERIGO

CAUSA

EFEITO

RISCO AOS
USUÁRIOS

RISCO A
INSTITUIÇÃO

Perímetro
(1)

Roubo, Furto,
Vandalismo,
Modalidades de crimes
nas ruas, passeios e
Invasão

Diferença de padrão de
determinados edifícios.

Atratividade

RM

RA

Perímetro
(2)

Terrorismo

Diferença cultural ou
religiosa

Atratividade

Perímetro
(3)

Roubo, Furto,
Vandalismo,
Modalidades de crimes
nas ruas, passeios e
Invasão

Falta de tratamento das
áreas urbanas
Muros isolando área
pública e particular, falta
de calçada.

Falta de
convivência entre
usuários e
edificação

Perímetro
(4)

• Roubo
• furto,
• vandalismo,
• modalidades de crimes
nas ruas, passeios e
Invasão

Falta de policiamento

Impunidade

FOTOS

Medidas mitigadoras

Criação de Ruas temáticas

RA

Proteção do entorno, criação
de barreiras móveis ou
fixas, de acordo com o
edifício ou situação

RM

RA

Criação de áreas comuns,
praças entre escritórios e
vias públicas com
tratamento paisagístico

RM

RM

criação de unidades móveis
de policiamento, unidade de
policia local

RA

Exemplo de Solução

Continua
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Tabela 11 – Risco no Perímetro, Lote e edificação (continuação)
AMBIENTE
MACRO

PERIGO

CAUSA

EFEITO

RISCO AOS
USUÁRIOS

RISCO A
INSTITUIÇÃO

Perímetro
(5)

Assalto

Áreas com Uso
estritamente
empresarial

Esvaziamen
to das
ruas/facilita
ção do
crime

RA

RM

Perímetro
(6)

Assalto

Iluminação precária

Falta de
visibilidade

RA

RM

Iluminação adequada

RA

RM

Manutenção e poda de vegetação
decorativa

Ra

RM

Perímetro
(7)

Roubo e assalto

Vegetação fechada

Falta de
visibilidade,
edificação
isolada.

Perímetro
(8)

Acidente

Barreiras físicas

Limitações
de acesso e
circulação

FOTOS

Medidas mitigadoras

Edificações multidisciplinares

Exemplo de Solução

---------------------

Eliminar barreiras físicas ou
utilização correta de barreiras

continua
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Tabela 11 – Risco no Perímetro, Lote e edificação (continuação)
AMBIENTE
MACRO

PERIGO

CAUSA

EFEITO

RISCO AOS
USUÁRIOS

RISCO A
INSTITUIÇÃO

Lote da
edificação
(10)

Acidente

Falta de
distancia da
calçada para
as áreas da
edificação

Facilitação do
crime

RA

RB

Largura especifica das calçadas em
função de seu uso

Lote da
edificação
(11)

Acesso não
permitido

Localização
inadequada

Falta de
visibilidade

RM

RB

Dispositivos de controles

Lote da
edificação
(12)

Invasão pelas
divisas

Pouca altura/
falta de
dispositivos
de controle

Roubo

RA

RA

Plano de inclusão da edificação no
lote

FOTOS

Medidas mitigadoras

Exemplo de Solução

------------------------

Adequação da proteção ao risco
exposto

Lote da
edificação
(13)

Invasão pelas
divisas

Falta de
resistência

Roubo

RA

RA

Lote da
edificação
(14)

Ocultação de
pessoas

Vegetação
densa

Roubo

RM

RA

Distribuir a proteção em três
camadas
De segurança

Tratamento paisagístico adequado
aos ditames da segurança passiva

------------------

Continua
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Tabela 11 – Risco no Perímetro, Lote e edificação (continuação)
AMBIENTE
MACRO

RISCO A
INSTITUIÇÃO

Invasão pelo
acesso

Deficiência no
controle de
pessoas

Dificuldade de
vigilância

RM

RA

Invasão pelo
acesso

Calçadas
extremamente
estreitas que não
permitem a
introdução de
elementos de
segurança

Acesso não
desejado

RB

RA

Ajuste das calçadas ao uso.
Ajuste do recuo da edificação

Lote da
edificação
(17)

Invasão ou
destruição de
áreas criticas

Instalações
críticas do lugar
não foram
definidas em
terrenos mais
altos

Facilitação do
acesso a estas
áreas

RB

RA

Adoção das três camadas de
proteção

Lote da
edificação
(18)

Roubo

Localização
inadequada de
carga / descarga

Facilitação de
roubo

RB

RA

Procedimento operacional

Incêndio

Falhas em
sistemas

Destruição do
patrimônio/
vidas
humanas

RA

RA

Atende legislações e normas
afins

Lote da
edificação
(16)

Edificação
(19)

FOTOS

Medidas mitigadoras

CAUSA

Lote da
edificação
(15)

EFEITO

RISCO AOS
USUÁRIOS

PERIGO

Exemplo de Solução

Vigilância
Sistema de detecção automática
de incidentes as pessoas com
acesso permitido.

-----------------

------------------------

Continua
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Tabela 11 – Risco no Perímetro, Lote e edificação (continuação)
AMBIENTE
MACRO

EFEITO

RISCO AOS
USUÁRIOS

RISCO A
INSTITUIÇÃO

Destruição do
patrimônio/
vidas humanas

RA

Intrusão
Arrombamento

Utilização de
ferramentas
manuais/
automáticas
falta de
resistência do
material e das
fechaduras

Roubo de
patrimônio/
destruição de
patrimônio

Edificaçã
o (22)

Vandalismo

Tumulto
/desordem

Edificaçã
o (23)

Falta de
circuito
fechado de
televisão

Edificaçã
o (24)

Edificaçã
o (25)

Edificaçã
o (20)

Edificaçã
o (21)

Medidas mitigadoras

Exemplo de Solução

RM

Atende legislações e normas
afins

-------------------

RM

RA

Proteção compatível ao risco
Adoção dos três camadas de
proteção

Roubo de
patrimônio/
destruição de
patrimônio

RM

RA

Seleção do lote onde será
instalada a edificação

Ausência

Dificuldade na
identificação
das pessoas

RM

RA

Invasão por
veículos

Leiaute da
edificação

Arrombamento
/acesso fácil/
destruição do
patrimônio

RM

RA

Leiaute da edificação

Invasão ou
Ataque a mão
armada

Falta de
resistência das
janelas e trincos

Arrombamento
/acesso fácil

RA

RA

Falta de resistência das
janelas e trincos

PERIGO

Incêndio

CAUSA

Vandalismo
Inapropriados
painéis de
alarme de
incêndio /
localização /
proteção

FOTOS

-----------

Implementação de circuito
integrado ao projeto de
segurança passiva

----------------

--------------------

Continua
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Tabela 11 – Risco no Perímetro, Lote e edificação (continuação)
AMBIENTE
MACRO

PERIGO

CAUSA

EFEITO

RISCO AOS
USUÁRIOS

RISCO A
INSTITUIÇÃO

Edificação
(26)

Ruptura/queda
de partes da
edificação em
áreas com
movimentação

Subdimensiona mento,
falta de manutenção.

Perdas de
vidas
humanas/
degradação
do patrimônio

RA

RA

Dimensionamento correto,
manutenção preventiva.

Edificação
(27)

Movimentação
de ar violenta
(natural ao
artificial)

Carregamentos/ações
não previstas
(vento com
lançamento de
objetos, tornados).

Perdas de
vidas
humanas/
degradação
do patrimônio

RM

RA

Aplicação de análise de risco
especifica

Acesso livre ou
não sinalizado

Falta controle no acesso/
mau posicionamento hall
Falta de controle nos
acessos

Acesso aos
pavimentos e
Furto
invasão,
acesso aos
pavimentos.

RA

RA

controle no acesso

Acesso livre

Falta de controle nos
acessos e proteção
Falta de equipamentos de
detecção, iluminação
precária.
Falta de controle no acesso/
mau posicionamento acesso

Ausência dos
sistemas
vitais e de
controle do
edifício e
policiamento

RA

RA

Seleção do lote onde será
instalada a edificação
Adoção de proteção passiva

Edificação
(28)

Edificação
(29)

FOTOS

Medidas mitigadoras

Exemplo de Solução

---------------

---------------
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Tabela 11 – Risco no Perímetro, Lote e edificação (continuação)
AMBIENTE
MACRO

PERIGO

Ser atingida
Edificaçã

por projeteis

o (30)

de armas de
fogo

Edificaçã
o
(31)

Acesso livre

Edificaçã
o
(32)

Desordem
publica
Invasão

CAUSA

Área de intensos
confrontos
armados

Falta de controle
nos acessos

Falta de controle
nos acessos

RISCO AOS
USUÁRIOS

RISCO A
INSTITUIÇÃO

RA

RM

Furto invasão,
acesso aos
pavimentos.

RM

RA

Tumulto e
destruição de
patrimônio

RA

RA

EFEITO

FOTOS

Medidas mitigadoras

Exemplo de Solução

Proteção compatível ao risco
Adoção de sistema blindados

--------------------

Perdas de vidas
humanas/
degradação do
patrimônio

Proteção compatível ao risco

Capacitação e treinamento para
situações de confronto
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6 ANÁLISE DOS DADOS
De posse das APP (Riscos aos Usuários e Riscos à Instituição) obtiveram-se
32 situações, com diferentes níveis de risco, quando voltadas aos usuários e à
instituição (Proprietário, Locatário, empresas relacionadas ao local e imagem da
empresa).
Quanto à segurança dos usuários destacam-se:
• Localização do lote que expõe o usuário a riscos;
• Isolamento do empreendimento, em bolsões empresarias;
• Deficiência no policiamento e manutenção pública;
• Deficiência no deslocamento em função de limitação de espaço das
calçadas.

Quanto à segurança da instituição destacam-se:
• Atratividade da edificação a ações perniciosas em função do tipo de
uso e localização na cidade;
• Isolamento da edificação junto à cidade (negação de sua presença no
contexto da cidade);
• Falta de sistemas ativos de proteção;
• Fata de proteção da edificação junto ao lote, acesso direto à fachada
via rua (desnível, floreiras);
•

Falta de áreas estratégicas (garagens, acesso de serviço).

Além disso, edificações de uso especifico, como agencias bancárias, casas
lotéricas, lojas de alto luxo, estão mais suscetíveis a roubos ou furtos devido ao seu
alto valor de mercadoria, seu fácil acesso tanto de entrada como ao próprio bem.
Portanto, antes de realizar um projeto de uma edificação devem-se realizar as
seguintes definições estratégicas:
1. Analisar o perímetro, tendo como base verificar seu entorno, sob o
ponto de vista dos riscos originados aos usuários da sua edificação,
durante o trajeto até o local;
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2. Avaliar os riscos do lote sob o ponto de vista dos usuários e
adicionalmente da instituição;
3. Análise de risco da edificação sob o ponto de vista dos usuários e da
instituição;
4. Os riscos analisados devem ser ,no mínimo, compatíveis com os 32
itens apresentados na Análise Preliminar de Perigo (APP);
5. As medidas mitigadoras a serem estudadas devem minimizar os 32
riscos, simultaneamente para os usuários e para a instituição;
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7 CONCLUSÕES
Diferentemente da segurança estrutural e contra incêndio, que possuem
normas e legislações, a segurança ao uso e operação não possuem normas ou
legislações aplicáveis à proteção passiva.
Os riscos referentes aos ocupantes das edificações, como demonstrado no
trabalho, são diferentes das instituições responsáveis pela edificação ou que
possuem sua imagem relacionada a estas. Portanto, sempre é necessário realizarse análises separadas e depois compatibilizá-las.
A APP atendeu às expectativas de identificação e proposição dos riscos,
inclusive facilitou a visão que existem riscos diferentes em um mesmo perigo
(usuário/instituição), bem como apresentou definições estratégicas, em alguns
casos, diferentes entre ocupantes e instituições relacionadas à edificação. A
avaliação de riscos constitui-se em um bom instrumento para definição de perigos e
planos para mitigação dos riscos.
E ainda, a maior preocupação com o planejamento de segurança patrimonial,
especificamente, a segurança passiva, como uso de barreiras físicas, acessos
controlados, reforços em estruturas e fachadas, é encontrado em países com
tensões civis, culturais ou religiosas e possibilidade de ação de terrorismo. Este
assunto é pouco abordado no Brasil, devido à falta de regulamentação ou de normas
que definam a melhor forma de atuação nesta questão ou ocasionado pelo grande
investimento na segurança ativa, com a instalação e monitoramento, usando
sistemas de CFTV, sensores e acesso remoto, pois este tipo de sistema pode ser
aplicado a qualquer edifício, sem alteração de seu projeto.
Além disso, a fachada é a última camada do processo de proteção passiva,
porém esta é comumente adotada como única e exclusiva, deve-se analisar todo o
contexto e, por fim definir a melhor abordagem para a segurança, assim, em
conjunto com outros sistemas, tornar a edificação mais segura, eficiente e menos
onerosa aos envolvidos.
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