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RESUMO
A frequência das ocorrências de incêndio nas favelas motivou este estudo
sobre os fatores críticos de sucesso dos programas de segurança contra incêndio,
implantados, desde 2003, na cidade de são Paulo. Isso porque, de um lado as
estatísticas mostram um crescimento no número de ocorrências de incêndio e, de
outro, há a tendência mundial de aumento no número de pessoas vivendo em
favelas nos próximos anos, resultado do processo de “superurbanização”, em curso.
Na cidade de São Paulo, em 1940, 1,1% da população vivia em favelas. Em 2010,
esse número já era de 11%. Uma parcela da cidade que cresce à margem do
amparo legal, especialmente no que se refere à segurança contra incêndio, apesar
da publicação da Lei Municipal nº 15.022, em 2009, que torna obrigatória a criação
de Programas de Prevenção aos Incêndios nas favelas do município. Neste trabalho
se apresentam origem das favelas, principais características que contribuem para o
risco de incêndio nesses locais, a avaliação da legislação e normas técnicas e uma
análise dos dois modelos de programas de segurança contra incêndio, implantados
na cidade de São Paulo: o PSIC e o PREVIN. Os dois programas apresentam
metodologias e abordagens muito diferentes e, consequentemente, resultados
distintos. Para os idealizadores do PSIC é fundamental que a sociedade se aproprie
do programa e que os recursos humanos e materiais disponíveis sejam otimizados
para combater os riscos existentes e assim reduzir a vulnerabilidade da comunidade.
No PREVIN os recursos e serviços públicos de combate a incêndios são priorizados.
A comunidade é depositária e não participa das decisões sobre as medidas de
proteção a ser adotadas no território. O contexto em que estão inseridos os dois
programas de segurança contra incêndio evidenciam a importância do
comprometimento do poder público e a necessidade de abordagem adequada dos
programas de intervenção social dessa natureza e, especialmente, de garantia de
continuidade e manutenção para que possam, de fato, reduzir a vulnerabilidade das
comunidades beneficiadas.
Palavras-Chave: favelas; incêndio; programa de segurança contra incêndio.

ABSTRACT

Analysis of Programs Fire Safety Slums in the City of São Paulo.
The frequent occurrences of fire in the slums motivated this study on the
critical success factors of fire safety programs, implemented in the city of São Paulo
since 2003. This is because, on one hand statistics show an increase in the number
of occurrences of fire and, on the other, there is a global trend of increasing number
of people living in slums in the coming years as a result of the process of ongoing
"super-urbanization" . During the year 1940, in São Paulo, 1.1% of the population
lived in slums. In 2010, this number was already 11%. A portion of the city that grows
on the margins of legal support, especially regarding to fire safety, despite the
publication of the Municipal Law No. 15,022 in 2009, which obliges the creation of the
Fire Prevention Programs in the slums of the city. In this study, we report the origin of
slums, key features that contribute to the risk of fire in these locations, the evaluation
of legislation and technical standards and an analysis of two models of fire safety
programs, implemented in the city of São Paulo: the PSIC and the PREVIN. The two
methodologies and programs have very different approaches and results. For the
creators of the PSIC is essential that society owns the program and the human and
material resources are optimized to combat the risks and thereby reduce the
vulnerability of the community. In PREVIN, resources and public services of
firefighting are priority. The community is the trustee and does not participate in
decisions about the protection measures to be adopted in the territory. The context in
which the two fire safety programs are inserted emphasizes the importance of the
government commitment and the demand to proper approach to the social
intervention programs of this nature, and especially to assure the continuity and
maintenance so that they can, in fact, reduce the vulnerability of grantee
communities.

Keywords: slums; fire; fire safety program.
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1

INTRODUÇÃO

Já no século XIX, na Inglaterra, conforme afirmou Frederick Engels, nas
favelas não viviam vagabundos e criminosos, mas sim os trabalhadores da então
moderna indústria inglesa. SAMORA (2009, p. 32).
Nos dias atuais, os trabalhadores urbanos e pobres ainda compõem a maioria
dos moradores das favelas. Cidadãos que, cotidianamente, tentam equacionar a
distância entre a residência e o local de trabalho, o custo da habitação, a garantia da
posse, a qualidade do abrigo para si e sua família e, não raro, a questão da própria
segurança. (Davis, 2006, p. 39). Segurança sempre ameaçada pela vulnerabilidade
em relação ao diversos riscos aos quais estão expostas e, dentre esses, o risco de
incêndio, que é muito alto, em virtude da presença de grande quantidade de
materiais combustíveis, redes elétricas com fios e cabos inadequados e
sobrecarregados, rotas de fuga inexistentes e da dificuldade de acesso e
atendimento eficiente dos bombeiros a esses locais, cada vez mais numerosos e
populosos, resultantes do processo acelerado de urbanização.
Em 1950 apenas 86 cidades do mundo tinham mais de 1 bilhão de habitantes.
Em 2006, 400 cidades contavam com populações nesse patamar e, atualmente,
acredita-se que existam mais de 500 nessas condições, as chamadas megacidades.
O processo de “superurbanização”, termo usado pelo autor, “está sendo
impulsionado não pela oferta de empregos, mas pela reprodução da pobreza”.
DAVIS (2006, p. 26), em um contexto de ajuste estrutural, desvalorização da moeda,
redução da intervenção direta do Estado e de quase inexistência de planejamento
para acomodar essas pessoas e oferecer a elas serviços básicos, resultando no
aumento da pobreza e na produção em massa de favelas, em nível mundial.
“Os favelados, embora sejam 6% da população urbana dos países
desenvolvidos, constituem espantosos 78,2% dos habitantes urbanos
dos países menos desenvolvidos, isso corresponde pelo menos a um
terço da população urbana global” (Davis, 2006, p. 34).

No Terceiro Mundo a urbanização se intensifica entre 1960 e 1993,
apresentando um crescimento de 3,8% ao ano, DAVIS (2006, p. 24). Em 2012, a
população urbana da América Latina e Caribe era de 80%. (ONU-Habitat, 2012).
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No Brasil, 60% da população se concentram em 224, dos 5.561, municípios
existentes. Como em outros países, as cidades brasileiras também cresceram com a
ausência de planejamento urbano, “permeadas de contradições e desigualdades
sociais as cidades são frutos dos déficits sociais acumulados, por décadas de
governos descomprometidos” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010).
“A ausência do Estado nos territórios que concentram a pobreza os
transforma em espaços de privação e de abandono, em muitos casos
em ‘cidades sem leis’, a chamada‘ cidade informal’, fragilizando seus
laços com a sociedade, levando a estigmatização e a segregação
urbana.” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010).

Conhecer as dimensões do estigma e da segregação urbana entre a “cidade
formal” e a “cidade informal” é de suma importância para a compreensão das
relações que se estabelecem em quaisquer programas de intervenção, que se
proponha para minimizar a vulnerabilidade nas favelas, como é o caso de programa
de segurança contra incêndio, por exemplo, bem como é também fundamental
entender os processos econômicos, políticos e sociais.
Rolnik (1997) em seus estudos sobre a cidade e a legislação urbana, concluiu
que as formas de apropriação e utilização do espaço urbano, constituídas,
historicamente, no Brasil, sob uma perspectiva econômica profundamente desigual,
resultaram em uma legislação que define como “cidade legal”, os territórios onde se
concentram as classes médias e os grupos de alta renda e a “cidade ilegal” onde
estão os cidadãos de baixa renda.
Como não podia deixar de ser, essa constatação também se aplica às
questões relacionadas à segurança contra incêndio. Para a chamada “cidade formal”
existem medidas e exigências legalmente instituídas, por meio de decretos
estaduais definidas a partir do grau de risco e o tipo de ocupação, ao passo que
para as favelas, não existe nenhuma medida de segurança contra incêndio
formalmente instituída, apesar do risco, da frequência das ocorrências e dos
impactos sociais, patrimoniais, ambientais e econômicos dessas ocorrências.
Os programas de segurança contra incêndio em favelas conhecidos buscam
na regulamentação da “cidade formal” as soluções viáveis capazes de minimizar o
risco de incêndio e permitir o combate efetivo e seguro, nas situações em que
falharem as medidas preventivas.
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Ao conjunto de soluções integradas voltadas à segurança contra incêndio se
dá o nome de “Sistema Global de Segurança Contra Incêndio”. De acordo com
BERTO (1991) grande parte dos requisitos se refere aos aspectos relacionados aos
riscos de incêndio, de crescimento do incêndio, de propagação, de proteção à vida e
às propriedades.
Durante o uso das edificações, para cada risco, existem medidas de
prevenção e de proteção, algumas delas envolvem questões como: conscientização
dos usuários para a prevenção, realizações de manutenções preventivas e
corretivas dos equipamentos e sistemas de proteção destinados à detecção e
extinção do incêndio em sua fase inicial, elaboração de planos de emergência,
treinamento de usuários e formação e treinamento de brigadas de incêndio, ou
equipes de emergência.
A Figura 1 – Estrutura do sistema Global de Segurança Contra, ilustra as
etapas e medidas preventivas aplicáveis à segurança contra incêndio em favelas,
destacadas nos quadros azuis. Ver Figura 1.
Figura 1 – Estrutura do sistema global de segurança contra incêndio

Fonte: Berto (2011)

As medidas preventivas estão relacionadas a três, dos oito subsistemas do
Sistema Global, sendo elas: (i) extinção inicial do incêndio, que visam facilitar a
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extinção do foco do incêndio, de modo a mitigá-lo no ambiente de origem;
(ii) evacuação segura do edifício composto por medidas que visam assegurar a fuga
segura dos usuários do edifício, de forma que todos possam sair com rapidez sem
sofrer injúrias; e (iii) rapidez, eficiência e segurança das operações de combate e
resgate, composto por medidas que devem ser iniciadas, o mais breve possível,
preferencialmente, no estágio mais inicial do incêndio, enquanto ainda não houve a
propagação na edificação.
Tais medidas são necessárias mesmo quando da ocorrência da propagação
do incêndio, pois é preciso evitar que o evento tome proporções maiores, levando a
perdas de vidas humanas, comprometimento da unidade e a propagação do
incêndio para as unidades vizinhas. (BERTO, 2011). São as medidas preventivas,
cujo fator crítico é o tempo resposta.
O presente estudo analisará o contexto em que surgem os programas de
segurança contra incêndio e a forma como cada um deles aborda e trata
conceitualmente a segurança contra incêndio nas favelas.
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2 OBJETIVO
Analisar os dois programas de segurança contra incêndio em favelas
implantados na cidade de São Paulo, a partir do contexto no qual eles foram
produzidos e a abordagem escolhida por seus idealizadores.
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3 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho, se contou coma e experiência da
autora no desenvolvimento de um programa de segurança contra incêndio em
favelas; com a realização de revisão bibliográfica, incluindo, consultas e análise do
arcabouço legal referente ao tema bem como do acervo de normas técnicas
nacionais e pertinentes; também foi feita uma análise crítica dos principais
programas de segurança contra incêndio na cidade de São Paulo e de seus
resultados. A partir do que, se procedeu a análise dos programas de segurança
contra incêndio, implantados na cidade de São Paulo.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta revisão bibliográfica está relacionada a: (i) a origem das favelas; (ii) as
favelas na cidade de São Paulo; Análise da legislação; (iii) Plano de emergência; (iv)
Reflexão sobre legislações; (v) Normas como suporte técnico à legislação; (vi)
Norma ABNT 14276:2007 – “Brigada de Incêndio – Requisitos”; (vii) Reflexão crítica
sobre a norma técnica 14276; (viii) Capacitação de equipes de emergência; (ix)
Realização de simulados; (x) Recursos materiais; (xi) Dados sobre incêndios em
favelas, ao final de revisão, elaborou-se uma análise, denominada de (xii) Reflexões
Gerais.
4.1

A origem das favelas
Apesar de se tornarem pontos turísticos como ocorre na cidade do Rio de

Janeiro, as favelas não são exclusividade do Brasil e nem um fenômeno recente.
Elas estão presentes em registros oficiais desde 1950, com o advento da revolução
industrial.
Apesar de ser um problema antigo, a existência de favelas como
consequência do déficit habitacional no mundo está longe se ser solucionada. Em
2006, no relatório o “Estado das Cidades do Mundo 2006-2007”, elaborado pelo
programa Habitat da ONU, estimava-se, de acordo com projeções demográficas
feitas pelo IBGE, que até o ano de 2020, 55 milhões de pessoas estariam vivendo
em favelas, ou seja, 25% da população, desde que mantida a taxa de crescimento
das favelas brasileiras, à época, praticamente estabilizada em 0,34% ao ano.
Os dados das Nações Unidas mostravam que 52,3 milhões de pessoas
viviam em favelas brasileiras em 2005, ou seja, 28% da população do país.
Em 2012, o relatório “Estados de las Ciudades de América Latina e El Caribe
– Rumbo a Nueva Transición Urbana 2012”, afirmou que houve no Brasil um
aumento de 5 milhões de pessoas vivendo em habitações inadequadas, de 1990 a
2007. Comparado apenas ao Haiti onde esta situação é explicada pela ocorrência de
um terremoto em 2010, como demonstra o trecho retirado do referido documento,
reproduzido a seguir:
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“A nivel de pais, destacan los avances en Colombia, Nicaragua y
Peru, donde el numero de personas sin condiciones habitacionales
adecuadas se redujo en una quarta parte entre 1990 y 2007; tambien
logro avances Mexico, mientras que la situacion se ha estabilizado
en Argentina y Republica Dominicana. En Brasil, se estima que, a
pesar del descenso en terminos relativos, La poblacion viviendo en
asentamientos precarios aumento en mas de 5 millones de personas
en el mismo período 16; y lo mismo ocurre en Haiti, donde la cifra
absoluta casi se ha duplicado en las dos ultimos decadas, una
estimacion que, sin duda, ha empeorado como consecuencia del
terremoto de 2010.

De acordo com SAMORA (2009), a primeira estimativa sobre a população
mundial vivendo em favelas foi publicada em 2001 no relatório “The Challenge of
Slums”, elaborado pelo Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas.
Estimava-se naquele relatório que 33% da população urbana mundial viviam nessas
condições. Nos países em desenvolvimento e, entre eles, o Brasil, onde esse
número era estimado em 45%.
Vivia em favelas no mundo inteiro a maioria da população empobrecida das
cidades, a própria UN-Habitat (2003) reconhece que os esforços mundiais para
enfrentar o problema nunca foram direcionados, de fato, para as causas desse
fenômeno, que é a dificuldade de acesso dos mais pobres ao ambiente formal
urbano. Samora (2009).
“O papel que os países subdesenvolvidos desempenham dentro do
sistema capitalista combinado com as características locais quanto
ao acesso à terra urbana pode ser o principal fator de expansão das
atuais favelas no mundo, Embora o surgimento das favelas em cada
país tenha seus contornos locais, ligados à história, sócio-econômica
e aos aspectos culturais de cada localidade, pode-se afirmar que as
favelas urbanas contemporâneas compartilham também uma matriz
comum, ou seja, a inserção pouco cuidadosa de países, muitos dos
quais predominantemente rurais, à lógica do capital internacional.
Para serem atrativos, os países localizados na “periferia do
capitalismo” devem produzir com custos mais baixos do que aqueles
praticados nos países desenvolvidos, o que é possível graças a
migração maciça de trabalhadores pobres do campo para a cidade...”
“O papel dos assentamentos informais é fundamental em vez de
marginal: a economia urbana é altamente subsidiada pela sua
existência e na pode funcionar – muito menos se competitiva sem
esse subsídio.” BERNER, 2000 apud Samora( 2009).

Lembrando que de acordo com Davis (2006) apud Samora, 2009, em quase
todos os países subdesenvolvidos as populações rurais não eram bem vindas às
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cidades, Por outro lado, elas representavam mão de obra barata e ser explorada,
portanto, faziam-se necessárias. Entretanto, a restrição de acesso a bens e o preço
elevado dos alugueis que requeriam salários altos, inviabilizaram o acesso à
habitação na cidade formal. Teve início assim, o processo de periferização e
amontoamento da população. As favelas passaram a ser toleradas, desde que não
incomodassem o mercado imobiliário local e outros custos de reprodução do capital.
O crescimento das favelas se deve, portanto, em grande medida, à omissão
dos governos nacionais em relação ao controle da expansão urbana das cidades,
que permitiu que os pobres encontrassem soluções “alternativas” inadequadas de
habitação. Nas situações em que o governo interviu produzindo unidades
habitacionais para essa população, o fez em locais afastados, sem infraestrutura e
condições mínimas de habitalidade, de modo que muitos, por questão de
sobrevivência, retornaram às favelas.
Em todo o mundo as favelas sempre ocuparam áreas que não interessavam
ao mercado imobiliário, como várzea de rios e córregos, mangues e alagados,
encostas íngremes, áreas contaminadas, depósitos de lixo, e outras dessa natureza.
Do contrário seriam retiradas. Samora (2009).
O receio da ONU em relação à vulnerabilidade das pessoas que vivem em
locais precários limita-se à questão dos desastres naturais Samora (2009). Segundo
estudos realizados pela ONU, 2 milhões de pessoas morreram desde 1974 devido a
desastres naturais e 5,1 bilhões foram afetadas nos últimos 30 anos; 182 milhões de
pessoas perderam suas casas e os danos chegaram a US$ 1,38 trilhão nesse
período.
Infelizmente não há dados estatísticos que evidenciem as perdas provocadas
por incêndios nesses locais, no mesmo período.
Em 1976, na primeira conferência do UN-Habitat, um debate internacional
sobre habitação muda a direção do que vinha sendo discutido até então: a habitação
deixa de ser vista como um direito e passa a ser vista como um bem material que
pode, inclusive, ser usada como garantia, para alavancar recursos fazendo com que
favelados se tornem empreendedores. O que estava coerente com o “processo de
acumulação por espoliação, implementado pelas políticas neoliberais”, Samora
(2009).
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Como uma forma de suprir a carência por habitação, os países
subdesenvolvidos, já fragilizados pelas várias crises econômicas e amarrados a
planos de ajuste de estrutura impostos pelo Fundo Monetário Internacional e pelo
Banco Mundial, se debatiam para atingir os patamares de estados mínimos exigidos
pelas nações ricas, (que, aliás, se beneficiaram muito desse processo de liquidação
da infraestrutura pública dos países pobres). É então que passam a ver nos
programas de urbanização de favelas uma solução viável em que se investia pouco
ou quase nada, uma vez que nesses programas a construção é de responsabilidade
dos moradores, ficando sob sua responsabilidade basicamente apenas o
fornecimento da infraestrutura urbana.
Entretanto, ainda segundo Samora (2009), por não intervir diretamente na
causa do déficit habitacional (as desigualdades sociais, a má distribuição de renda, o
acesso à terra urbana, por exemplo) esses programas pouco promoveram a redução
de indicadores como insalubridade, mortalidade infantil, etc. e, ainda, contribuíram
para o adensamento de muitas favelas que, depois de urbanizadas, se tornaram
mais atrativo. “O resultado é um espaço urbano mais desordenado nas cidades que
se espraiam e se conturbam, conformando grandes aglomerados pobres”.

4.2

As favelas na Cidade de São Paulo
Embora, as favelas estejam presentes em muitas cidades brasileiras, este

trabalho se restringirá aos dados relacionados à cidade de São Paulo.
Em São Paulo, de acordo com dados da Fundação Seade (2006), há registros
de favelas desde 1940, apesar de o IBGE somente ter iniciado a contagem das
populações nesses locais a partir de 1950. Segundo o IBGE as favelas ocupavam
áreas que não interessavam ao mercado imobiliário, como várzea de rios e
córregos, mangues e alagados, encostas íngremes, áreas contaminadas e áreas
próximas a depósitos de lixo, Quando essas áreas se tornavam de interesse, as
favelas eram retiradas.
É o que pode ser observar pela documentação da extinta Divisão de
Estatística e Documentação da Prefeitura de São Paulo, publicada pelo Diário de
São Paulo em de 1o de outubro de 1950, (Fundação Seade, 2006).
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“sobre a favela do Oratório, na Mooca, zona leste de São Paulo,
onde naquela época moravam 245 pessoas, em moradias de tábuas,
com apenas 6 vasos sanitários para uso de todos. Também no
mesmo ano encontrou-se referência à favela da rua Guaicurus, na
Lapa (zona central), com 230 domicílios e 926 pessoas.”“ No Diário
de São Paulo de 6.08.1950 um artigo sobre a favela do Ibirapuera
(27 domicílios, 144 pessoas) já comentava que os moradores desse
assentamento eram moradores pobres e não vadios e malfeitores,
fortalecendo uma evidência empírica retomada na década de 70.”

Para o IBGE, conceitualmente, eram consideradas favelas os aglomerados
que possuíssem, total ou parcialmente, as seguintes características:
“Proporções mínimas: agrupamentos prediais ou residenciais
formados por um número, geralmente, superior a cinquenta
(unidades);
Tipo de habitação: predominância de casebres ou barracões de
aspecto rústico, construídos principalmente com folha de flandres,
chapas zincadas ou materiais similares;
Condição jurídica da ocupação: construções sem licenciamento e
sem fiscalização, em terrenos de terceiros ou de propriedade
desconhecida;
Melhoramentos públicos: ausência, no todo ou em parte, de rede
sanitária, luz, telefone e água encanada;
Urbanização: área não urbanizada, com falta de arruamento,
numeração ou emplacamento”.

Desde então, o IBGE continua basicamente utilizando a mesma definição
para o que denomina aglomerado subnormal, ou seja, a favela (Figura 2).
Figura 2 – Critérios para classificação dos aglomerados subnormais - IBGE

Fonte: Estadão (2013)
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Embora existam outras definições é aceitável utilizar a definição do IBGE,
desde que se tenha em mente que são contabilizados, como favelas, pelo IBGE,
apenas os aglomerados com mais de 50 unidades residenciais.
Ainda de 1940, há registros de outras favelas, como a Ordem e Progresso, na
Barra Funda (erradicada), a favela da Vergueiro (erradicada) e da Vila Prudente,
ainda existente. Em 1957, a capital de São Paulo contava com 141 núcleos, com
8.488 barracos e cerca de 50.000 favelados”, (FINEP/GAP, 1985, p 66, relatando o
convênio CASMU com a Confederação das Famílias Cristãs para a solução das
favelas, apud Fundação Seade, 2006).
Os registros encontrados apontam para o crescimento acentuado das favelas
em São Paulo a partir dos anos 70. Em 1973, um cadastro de favelas realizado pela
Secretaria do Bem Estar Social, estima a população das favelas em 71.840 pessoas,
cerca de 1,1% da população municipal. Em 1975, esse número já era de 117.237
pessoas, ou seja, 1,6% da população do município.
Em 1991, dados do Censo Demográfico, encomendado pela Prefeitura de
São Paulo, dá conta de 629 favelas, com 146.892 domicílios e 711.032 pessoas. No
ano seguinte, 1992, a cidade já teria 1.071 milhões de habitantes, ou seja, 11,3% da
população municipal, em 1805 assentamentos. Entre 1987 e 1992 teriam sido
formadas 236 novas favelas e 36 teriam sido removidas.
Em 1993, nova pesquisa sobre as favelas do município de São Paulo é feita,
dessa vez pela FIPE, também por encomenda pela Prefeitura de São Paulo. Como
resultado obteve-se 1,9 milhões de favelados, 19,8% da população do município.
Os dados mais recentes disponíveis sobre as favelas são de novembro de
2013, quando o IBGE publicou um relatório sobre aglomerados urbanos, “baseado
no Censo 2010”. Segundo o qual, naquele ano, 3.224.529 domicílios particulares
estavam à margem das regras do planejamento urbano e eram ocupados por
11.425.644 de pessoas.
Lembrando que o IBGE, para fins de pesquisa, considera como aglomerado
subnormal um “conjunto de no mínimo 51 unidades habitacionais, estima-se que
esse número seja maior.
Segundo a pesquisa do IBGE as regiões sudeste e nordeste concentram a
maior parte dos domicílios em aglomerados subnormais.
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Dados do Censo indicaram que 77% dos domicílios das áreas de moradia
informal precárias ficavam, em 2010, em regiões metropolitanas com mais de 2
milhões e habitantes. E que 59,4% da população de aglomerados subnormais
estava em cinco regiões: São Paulo (18,9%), Rio de Janeiro (14,9%), Belém (9,9%),
Salvador (8,2%) e Recife (7,5%). Outros 13,7% acumulam-se em outras quatro
regiões: Belo Horizonte (4,3%), Fortaleza (3,8%), Grande São Luís (2,8%) e Manaus
(2,8%). Essas nove regiões abrigam 73,1% da população de áreas informais.
(Estadão, 2013). Os dados da pesquisa foram compilados e transformados em
gráficos pela Agência Estado, como se observa nas Figuras 3 e 4.
Figura 3: Distribuição das favelas na cidade de São Paulo

Fonte: Agência Estado (2013)

O IBGE constatou que, embora seja habitual se associar favelas em morros à
cidade do Rio de Janeiro, esse tipo de formação é mais recorrente em São Paulo.
Essa informação é relevante, uma vez que representa um fator crítico para o
combate a incêndio nesses locais.
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Figura 4 - População das Favelas

Fonte: Agência Estado (2013)

4.3

As ocorrências de incêndio em favelas
É possível afirmar que, de modo geral, a questão dos incêndios no Brasil

ainda não é considerada um problema nacional. Isso porque ainda não há uma com
a padronização desses registros em nível nacional, os dados disponíveis são
imprecisos e indisponíveis. Sabe-se, entretanto, que o número de ocorrências
registrado oficialmente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP
são apenas parciais, uma vez as ocorrências registradas referem-se a apenas 14%
dos

municípios

brasileiros,

que

são

atendidos

por

Bombeiros,

entidades

responsáveis pelo registro.
No caso dos incêndios em favelas, a situação é ainda mais complexa, os
números de incêndio que se obtém a partir de diferentes fontes: Corpos de
Bombeiros, fontes abertas (sítios de notícias da internet e jornais locais e de grande
circulação) e blogs não muito diferentes, coincidindo apenas nos casos de maior
repercussão. Como foi o caso do incêndio da favela fazendinha, em abril de 2014,
por exemplo (Foto1).
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Foto 1: Incêndio na favela fazendinha

Fonte: Sidney Rezende (2014)

Foto 2: Incêndio na favela fazendinha

Fonte: Sidney Rezende (2014)

Uma história que se repete, praticamente, todos os dias na cidade de São
Paulo. O incêndio começou por volta das 15h20 do dia 02.04.2014, vitimou duas
crianças, menores de 10 anos que estavam em casa sozinhas. Segundo o Corpo de
Bombeiros, 90% dos 400 barracos foram destruídos.
O Sr. Ronaldo Silva, líder da comunidade, disse que a favela existe há seis
anos e que este foi o terceiro incêndio que atingiu a comunidade.
As Fotos 1 e 2 ilustram os aspectos críticos da segurança contra incêndio em
favelas:
a) velocidade da propagação, devido à quantidade de material combustível;
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b) dificuldade de acesso das viaturas ao local do incêndio;
c) Impactos negativos: além do número de famílias desabrigadas o risco de
colapso da ponte e do comprometimento dos edifícios próximos;
d) a reincidência;
e) a impotência dos Bombeiros diante da dimensão da ocorrência; e
f) vulnerabilidade das famílias – representada pela imagem do senhor na porta
da casa sem saber o que fazer (Foto 2).
Aspectos que devem ser considerados na proposição de um programa de
segurança contra incêndio.
4.4

Dados sobre Incêndio em favelas na Cidade de São Paulo
Em 2010, a autora deste trabalho solicitou ao Corpo de Bombeiros de São

Paulo os registros de incêndios, com logradouros, número de vítimas fatais entre
outros detalhes. Os dados fornecidos foram organizados e estão apresentados na
Tabela 1, organizada pela autora.
Tabela 1 – Número de ocorrência de incêndio no Grupo Residencial em 2010
DESCRICAO

SUBGRUPO

VÍTIMAS
FERIDAS

OCORRÊNCIAS

VÍTIMAS
FATAIS

Casa Térrea/sobrado

Habitação Unifamiliar

7.776

3.194

33

Edifício de Apartamentos

Habitação Multifamiliar

986

136

2

Barraco

Sub-Habitação

330

14

1

Favela
Outro
Outro tipo de habitação
multifamiliar

Sub-Habitação
Sub-Habitação

127
93

11
0

1
0

Habitação Multifamiliar

75

1

Outro

Habitação Coletiva

70

999

0

Cortiço

Sub-Habitação

30

1

0

Mosteiro

Habitação Coletiva

25

0

0

Asilo

Habitação Coletiva

11

2

0

Residência geriátrica

Habitação Coletiva

8

0

0

Pensionato
Alojamento

Habitação Coletiva
Habitação Coletiva

7
5

1
1

0
0

Orfanato

Habitação Coletiva

5

0

0

Convento

Habitação Coletiva

2

0

0

Internato

Habitação Coletiva

1

0

0

Totais
9551
4360
Fonte: Dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo
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Outra fonte para as ocorrências de incêndios é o Blog “Fogo no Barraco”, que
aponta, no mesmo ano, apenas 18 ocorrências, vide Tabela 2.
Tabela 2 – Planilha do Blog Fogo no Barraco
Data

Nome da
Favela

14/01/10

Favela da
Rocinha,
Jabaquara

01/06/10

Favela Vila
Praia

Localização

Jornalista Roberto
Marinho, Zona Sul

23/08/10

Jardim Taboão,
Morumbi
Jardim Taboão,
Favela Vila
Morumbi, Zona
Praia
Sul
Avenida Gabriela
Tiquatira
Mistral
Rua Alexandre
Jardim
Artot, Jardim
Rodolfo Pirani Rodolfo Pirani

24/08/10

Recanto dos
Humildes

25/08/10

Parque
Jabaquara

14/09/10

Paraisópolis

12/07/10

Favela
Tiquatira

Rua Ernest Renan
Avenida
Governador
Carvalho Pinto

13/08/10

Favela
Tiquatira

São Caetano

24/09/10

Favela Real
Parque

25/08/10

Favela ?

01/06/10
13/08/10

População

Moradias
destruídas

850

15
60

300

40
30
15
70

Rua Arnaldo
Cintra, Vila
Favela do Pau Moreira, Zona
28/04/10 Queimado
Norte
Favela
Comunidade
Ponta da
Rua Atílio
Praia/Vila
Ceccarelli, Rio
31/08/10 Dalva
Pequeno
Fonte: Planilha do Blog Fogo no Barraco

Vítimas
Fatais

30

Avenida Pavão

Rua Conde de
Itaguaí, 50
Rua João de Lery,
Parque Jabaquara

Desabriga
dos

300

8
2000
famílias
1,3 mil
famílias,
10.000.00
pessoas

100

320
70

300
1 criança
de dois
anos

20
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Embora apresente um número menor de ocorrências, o Blog, a partir de
informações de fontes abertas e contribuições de internautas aponta para um
número maior de habitações destruídas (778) ao passo que o Corpo de Bombeiros
registra apenas 457.
De acordo com BRUNO (2012) para que a questão dos incêndios em favelas
seja vista como um problema de fato é necessário que se abandone a falsa noção
de que esse tipo de “modo de viver”, tem caráter provisório, porque isso não reflete a
realidade. Uma vez que esse tipo de moradia vem se consolidando e crescendo
gradativamente, ainda que não com a mesma intensidade que ocorreu nas décadas
finais do século XX, como visto no Capítulo 4.
A ausência de informações confiáveis sobre o número de incêndio em favelas
os incêndios em favelas contribui para manter o problema dos incêndios em
“debaixo do tapete”.
4.4.1 Reflexões sobre as causas dos incêndios
De acordo com a Constituição Federal Brasileira, em seu Artigo 144,
parágrafo 5º - “aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em
lei, compete a execução de atividades de defesa civil”. Não é de competência
dessas Corporações, portanto, em especial a do estado de São Paulo, a
investigação da causa de incêndio, sendo de responsabilidade da Polícia Civil, que o
faz quando há indícios de crime ou vítimas fatais. No Brasil apenas o Corpo de
Bombeiros de Brasília tem laboratório capacitado e autorização formal para realizar
a análise de causas de incêndios.
Nesse sentido, os Corpos de Bombeiros apenas fazem referência às
possíveis causas de incêndio, sem se comprometer com essa informação. No Brasil
apenas pouco mais de 0,5% dos 300 mil incêndios têm suas causas conhecidas
(IPT, 2012), no caso dos incêndios em favelas esse número é ainda menor.
A ausência de informação sobre o número de ocorrências, especialmente em
2012, ano em foram mais frequentes os incêndios na região central da cidade de
São Paulo, deu margem à elaboração de uma “teoria da conspiração” apontando os
interesses imobiliários pela localização das favelas como a principal causa de
incêndios na cidade.
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O Blog Fogo no Barraco levantou essa questão e alguns colaboradores
passaram a apoiar a ideia. Neste trabalho se procurou, por meio da análise das fotos
aéreas, disponíveis no próprio Blog, a sobreposição das ocorrências de incêndios
nas áreas valorizadas pelo mercado imobiliário.
Na Figura 9 observam-se as áreas da região metropolitana de São Paulo
consideradas de maior valor pelo mercado imobiliário (Figura 5).
Figura 5 – Áreas de alto valor para o mercado imobiliário

Fonte: Blog Fogo no Barraco

Aparentemente, há total coincidência em relação entre essas áreas e as
ocorrências de incêndios. Como mostra a Figura 6.
Figura 6 – Incêndios em favelas construídas em áreas valorizadas pelo mercado imobiliário

Fonte: Blog Fogo no Barraco
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Entretanto, quando fazemos uma distribuição anual dessas ocorrências outro
cenário surge. As coincidências são em número bem menor. Como demonstram as
Figuras 7 e 8.
Figura 7– Incêndio em favela em 2005

Fonte: Blog Fogo No Barraco

Não há tantas sobreposições como inicialmente se pode supor.
Figura 8 – Incêndio em favela em 2006

Fonte: Blog Fogo No Barraco

A análise ano a ano, indica que, exceção feita à Favela do Moinho, a maioria
das favelas que foram atingidas pelo fogo naquele ano, embora não configurem no
mapa do Blog Fogo no Barraco, estavam fora de áreas de interesse imobiliário,
descritas por eles (Figura 9).
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Figura 9– Incêndio em favela em 2012

Fonte: Blog Fogo No Barraco

A discussão sobre as causas de incêndio em favelas estar relacionadas aos
interesses do mercado imobiliário chegou a outras instâncias. Em novembro de 2012
a Folha de São Paulo faz uma pesquisa sobre os incêndios em favelas e publica em
sua página UOL:
“Das 1.613 favelas registradas pela Prefeitura de São Paulo, apenas

50 possuem o Previn, Programa de Prevenção contra Incêndios,
desenvolvido desde 2010 pela gestão Kassab, ou 3% do total.
Destas 50, quatro registraram incêndios de grandes proporções
depois que o programa já estava implementado: Moinho, Sônia
Ribeiro, Alba e Jardim Helga. A favela do Moinho é o caso mais
impressionante. Foram três incêndios em 2012: nos dias 17/09,
20/09 e 1/10, sendo que, em dezembro de 2011, a cidade já havia
parado para ver a destruição da comunidade. Parte da área da favela
é alvo de disputa judicial, há alguns anos, e pode abrigar a futura
estação Bom Retiro da CPTM, que está prevista para 2015 e deve
atrair 30 mil usuários por dia. Incêndios também foram registrados na
favela do Piolho, que fica no Campo Belo, próxima do Aeroporto de
Congonhas e das obras da linha 17-ouro do Metrô, da Niágara, do
Campos União e da Alba, todas no coração da região da Berrini, polo
comercial de alto padrão da cidade. Confira no infográfico:”

O infográfico pode ser visto na Figura 14.
Um artigo disponível no Blog Fogo no Barraco, assinado por João F. Finazzi,
merece destaque neste capítulo por duas razões: pelo seu título “Não Acredite em
Combustão Espontânea” e pela construção dos seus argumentos:
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“O evento não é novo: em quatro anos foram registradas 540
ocorrências. Entretanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
criada em abril deste ano para investigar os incêndios segue parada,
desrespeitando todos os trabalhadores brasileiros que tiveram suas
moradias engolidas pelo fogo.... Em uma área em que se encontram
114 favelas de São Paulo, houve 9 incêndios em menos de um ano,
enquanto que em uma área em que se encontram 330 favelas não
houve nenhum... a coincidência simplesmente não é aceitável.”

Uma primeira análise faz-se necessária, a alusão à combustão espontânea,
embora possa estar na frase apenas como efeito irônico, sua escolha pelo autor
representa um pensamento muito comum na cultura brasileira: o risco de incêndio
não é real é uma fatalidade e não um problema com o qual tenhamos que nos
preocupar. Como a combustão espontânea é o mais raros dos fenômenos,
relacionados ao fogo (Figura 10).
Figura 10 – infográfico da UOL sobre incêndio em favelas em 2012

Fonte: UOL

Esse pensamento repetido, muitas vezes compartilhado, passa a ser aceito
como verdade e resulta na displicência em relação às medidas de proteção contra
incêndio, por parte das autoridades responsáveis. Exemplo disso é o incêndio na
Boate Kiss, em Santa Maria no Rio Grande do Sul, que vitimou 242 jovens. A partir
de qualquer perspectiva que se analise o evento, salta aos olhos a falta de
preocupação com a segurança contra incêndio, por parte das autoridades
responsáveis e da população.
Quando um fenômeno merece a atenção das autoridades competentes, a
primeira medida a ser adotada é sua quantificação e avaliação de seus impactos. O
Brasil não tem indicadores dos prejuízos materiais, ambientais e sociais causados
pelo fogo. Apesar dos números de vítimas fatais registradas pelo SUS e pelos
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Hospitais de Queimados ou mesmo pela constatação dos recursos públicos
destinados à recuperação de áreas atingidas, auxílio aluguel, custos relacionados
com o uso de edifícios públicos como abrigos, e outros.
Sob esse ponto de vista, é compreensível a ausência do tema nos cursos de
graduação e pós-graduação em arquitetura e engenharia civil brasileiro. As grades
insuficientes para o ensino de medidas e sistemas de segurança contra incêndio, por
exemplo, não causa nenhum estranhamento aos alunos, ou ao Ministério da
Educação e ainda menos ao CREA, ao CAU.
Em seu discurso, FINAZZI (2012), fala de 540 ocorrências em quatro anos,
algo em torno de 135 ocorrências por ano, mas se preocupa com nove delas,
enquanto as outras 126 ocorrências viram nada: “...enquanto que em uma área em
que se encontram 330 favelas não houve nenhum”. Ao passo que, na verdade, nem
todos os incêndios são noticiados, nem todos são atendidos tampouco
contabilizados.
Os argumentos que colocam em destaque a questão dos interesses
imobiliários como principal causa para a ocorrência de incêndios na cidade de São
Paulo não se sustentam. Ele existe sim, como ocorreu no caso da Favela Ponta da
Praia, em 2010, mas se coloca apenas como mais uma das causas de incêndios.
Na intenção de ouvir os moradores de algumas das comunidades citadas no
Blog Fogo no Barraco, buscou-se depoimentos de moradores dessas comunidades,
seja, por meio de declarações à mídia ou em depoimentos colhidos pela autora em
2008, quando foram entrevistados moradores e líderes comunitários sobre a
situação das brigadas nas comunidades após 4 anos da implantação do programa.
A seguir apresentamos alguns depoimentos de moradores da Favela do
Areião, Real Parque (hoje extinta) e Favela do Moinho e Vila Dalva.
Agosto de 2012, incêndio na Favela do Areião, as crianças atendidas pelo
CEU Jaguaré ficam apenas com a roupa do corpo, por essa razão as professoras do
CEU organizaram uma campanha emergencial envolvendo as mães, professoras do
CEU e algumas mães da creche do IPT, que fica próximo ao local, solicitando a
doação de roupas infantis e alimentos.
De acordo com a professora de educação infantil, Ana Lúcia Bandeira, houve
uma apenas uma versão sobre a causa do incêndio: um homem alcoolizado pôs
fogo no seu barraco, que se alastrou rapidamente para a comunidade, para não ser
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linchado, o homem teve de ser retirado da comunidade com auxílio da polícia militar.
Tempos depois uma briga entre usuários de drogas causaria novo incêndio no local.
Sobre essa ocorrência, há o seguinte depoimento de um morador, logo abaixo
do infográfico, na página da UOL sobre a suspeita de que os incêndios em favelas
estavam relacionados aos interesses do mercado imobiliário.
“NSxLVS
2 anos atrás
Nem todas foram incêndios criminosos, eu por exemplo moro na
FAVELA DO AREIÃO ou Andries Both e o incêndio que ocorreu aqui
foi resultado de uma discussão entre nóias a qual um deles já muito
drogado resolveu atear fogo no barraco a qual moravam. Mais sim a
capital esta escondendo esses crimes hediondos onde famílias
perderam o pouco que lutaram para conquistar sem falar nas
crianças que ficaram traumatizadas.”
Fonte: UOL. Acesso em 12.03.2014.

Em 2010, na Favela Ponta da Praia, próxima à Vila Dalva, o assunto entre os
moradores era de que o incêndio tinha sido provocado para forçar a retirada das
famílias do local, (onde, aliás, foi construído, posteriormente um condomínio de
luxo). Naquela comunidade as famílias foram avisadas de que deveriam sair levando
tudo o que pudessem. O incêndio foi visto da Favela da Vila Dalva e nada poder ser
feito porque, aparentemente o incêndio começou em mais de um foco ao mesmo
tempo, a favela era composta basicamente por barracos, o que fez com o fogo
propagasse rapidamente. Havia o risco da brigada de incêndio ficar cercada pelo
fogo, caso tentasse fazer o combate. Esse fato foi relatado pela Sra. Sandra Lúcia
Martins, moradora da Favela Vila Dalva, que acompanhou o incêndio na Ponta da
Praia. Brigadista formada pelo Programa de Segurança Contra Incêndio em
Assentamento Urbanos Precários, em 2003.
Em setembro de 2010, foi a vez da Favela Real Parque. De acordo, com exmorador da Favela Real Parque, o Sr. Marco, 54 anos, zelador. Ele contou que
presenciou vários incêndios naquela favela, até o último de que ele se lembra
porque aconteceu no primeiro dia de trabalho de sua esposa. “Quem vive em favela,
vive todos os dias sob a ameaça de ter que sair, mas não se tem para onde ir, fazer
o quê?” diz o senhor Marcos.
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Segundo moradores, o incêndio começou em um barraco que ficava ao lado
de um alojamento provisório, feito em madeirite, construído para abrigar as famílias
que foram vítimas de outro incêndio, ocorrido em 2002, até que o conjunto
habitacional ficasse pronto. No entanto, continuavam ali, oito anos depois da
ocorrência (Foto 3).
Foto 3: Incêndio da Favela Real Parque

Fonte: Portal Terra (2014).

De acordo com o ex-morador, Sr. Marcos, o incêndio foi provocado por uma
briga de casal, um homem decidiu atear fogo ao barraco depois de uma discussão
com a esposa, para que ela não o desfrutasse do “conforto construído por ele com o
amante”. “O estranho é que o Bombeiro demorou muito para chegar e quando
chegou, chegou sem água no caminhão. E o outro caminhão do Bombeiro veio pela
Marginal, a mangueira não alcançava o ponto onde estava o fogo”.
Três anos depois do incêndio de 2010 a Prefeitura de São Paulo entregou o
conjunto habitacional para os moradores que permaneceram no local. O Sr. Marcos
foi um dos beneficiados, entretanto, vendeu imediatamente o apartamento que
recebeu e foi embora da cidade para morar em Itapevi-SP. Segundo o zelador,
vendeu porque “os meninos precisavam ter mais oportunidade, é difícil encontrar
emprego bom com endereço da favela”.
Os levantamentos feitos em 2008, pela equipe idealizadora do PSIC para
acompanhar os resultados do programa implantado em quatro comunidades,
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também trouxeram como causas de incêndio histórias de crianças brincando com
fósforos em cima de camas, velas acesas sobre televisão, perto de cortinas, panelas
esquecidas no fogão, curtos-circuitos em pisca-pisca de árvores de natal, comprado
em lojas de R$ 1,99, brigas de casais, etc.
Em 2005, após um incêndio na Favela Alba, no Jabaquara, a autora foi até o
local para ajudar a Defesa Civil na distribuição de roupas e alimentos aos
desabrigados. Na oportunidade foi possível conversar com a dona do barraco onde
o fogo teve início. Uma senhora idosa, apavorada com as proporções do que
aconteceu contou que quando começou a pegar fogo no “fio do chuveiro”, ela se
ajoelhou e pediu a Deus que apagasse o fogo. Orou por muito tempo,
fervorosamente, sem pedir ajuda a nenhum vizinho, até que finalmente já não havia
muito a ser feito e saiu correndo deixando para trás os pertences de toda uma vida.
Na verdade esses depoimentos e outras tantas histórias reais conhecidas ao
longo desses anos de monitoramento dessas ocorrências de incêndio em favelas,
tem o objetivo de demonstrar que o risco de incêndio nesses locais é muito alto e
real e a proximidade entre as unidades habitacionais, normalmente de madeira,
favorecem muito a propagação rápida do fogo.
De qualquer forma, independente da causa, exceto talvez em causas
criminosas, pois vários focos de incêndio surgem simultaneamente em diferentes
locais, o princípio de incêndio pode e deve ser combatido pelas pessoas que
estejam no local, evitando a propagação e destruição, por meio da limitação da
ocorrência ao seu local de origem. Para isto basta que existam pessoas treinadas e
capacitadas para fazer isso de forma organizada e segura.
4.5

A segurança contra incêndio
A Segurança Contra Incêndio está relacionada à adoção de soluções

integradas que começam a ser construídas, nos edifícios, ainda na fase de projeto,
Além disso, os requisitos funcionais devem ser adequados sempre que a edificação
sofre mudanças.
Ao conjunto de soluções integradas se dá o nome de “Sistema Global de
Segurança Contra Incêndio”. De acordo com BERTO (1991) a responsabilidade para
estabelecê-lo é fundamentalmente de arquitetos e engenheiros, uma vez que grande
parte dos requisitos está relacionada aos aspectos do projeto arquitetônico como os
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riscos de incêndio, de crescimento do incêndio, de propagação, à vida e à
propriedade.
O sistema global de segurança foi pensado para atender a cidade formal,
tomando como referências, além das legislações estaduais, as normas técnicas
nacionais, estrangeiras e internacionais, o que na verdade enriquece o conceito
permitindo que chegue a ambientes onde as leis e normas ainda não conseguiram
alcançar.
Apesar de não haver medidas de segurança contra incêndio, formalmente
instituídas para a “cidade informal”. É possível a adaptação das medidas propostas
no Sistema Global para a realidade do território. Para cada risco, existem medidas
de prevenção e de proteção, algumas delas dizem respeito a questões como:
conscientização dos usuários para a prevenção, realizações de manutenções
preventiva e corretiva dos equipamentos e sistemas de proteção destinados à
detecção e extinção do incêndio em sua fase inicial, elaboração de planos de
emergência, treinamento de usuários e formação e treinamento de brigadas de
incêndio, ou equipes de emergência, que cabem perfeitamente na realidade das
favelas.
Tais medidas preventivas evidenciam que a segurança do local tem como
fator crítico a conscientização e o comprometimento de pessoas que lá vivem e,
para sua manutenção são necessárias medidas relacionadas à conscientização e
capacitação dessas comunidades.
Às favelas aplicam-se três, dos oito subsistemas do Sistema Global: (i)
extinção inicial do incêndio, que visam facilitar a extinção do foco do incêndio, de
modo a mitigá-lo no ambiente de origem; (ii) evacuação segura do local composto
por medidas que visam assegurar a fuga segura dos usuários, de forma que todos
possam sair com rapidez sem sofrer injúrias; e (iii) rapidez, eficiência e segurança
das operações de combate e resgate, composto por medidas que devem ser
iniciadas, o mais breve possível, preferencialmente, no estágio mais inicial do
incêndio, enquanto ainda não houve a se propagação na edificação.
No caso das favelas onde, não houve planejamento prévio, nem qualquer
preocupação com a prevenção a presença de brigadas de incêndio é fundamental,
uma vez que nesses locais o fator crítico é o tempo resposta, por essa razão as
medidas mais indicadas estão relacionadas à prevenção, que requerem,
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essencialmente, a capacitação das pessoas que estão no local para atuarem no
princípio das ocorrências.
4.6

O histórico da formação de brigadas de incêndio
Tendo em vista, que um programa de segurança contra incêndio em favelas

tem como fator crítico a capacitação das pessoas para atuar tanto na prevenção
quanto no combate ao princípio de incêndio, faz-se necessário entender o conceito
envolvido na formação de brigadas.
Os primeiros bombeiros militares de que se tem notícia na história datam do
século 1 a.C., segundo o Cel. Asdrúbal da Silva Ortiz, ex-diretor do Museu Histórico
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Esses bombeiros eram
recrutados entre legionários aposentados. E as primeiras brigadas particulares eram
compostas por escravos que eram chamados de bombeiros escravos, conforme
mostra a Figura11.
Figura 11 – Bombeiro escravo

Fonte: Ortiz (2003)

A primeira brigada de incêndio de cidadãos foi criada em 1395, na cidade de
Lisboa, foi criada, por Carta Régia de D. João I. E em Paris, o general Pierre Morat
cria, em 1763, os seis primeiros grupos de bombeiros civis, não remunerados,
denominados como “Gardes Pompes”.
Em 1792, o general Napoleão Bonaparte, percebe que os “Gardes Pompes”
não funcionam e decide semimilitarizá-los, e denominá-los de “Compagnie de
Pompes Publiques”, mas “...Ainda não eram militares de verdade”.
Em 1810, acontece o grande incêndio na Embaixada da Áustria, durante uma
festa em homenagem a Napoleão, à época, Imperador da França. No evento
morrem muitos membros da realeza, em virtude disso, o Imperador entende que
aqueles bombeiros não eram confiáveis, porque eram incapazes de cumprir ordens.
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Assim, em setembro de 1811 - Napoleão militariza definitivamente o Corpo de
Bombeiros e cria o “Bataillon des Sapeurs Pompiers”, comandados pelo chefe de
Policia.
“Em 20 de marco de 1818 - (fogo e vinho - Sexta-Feira Santa) – a

primeira grande prova de fogo para os novos bombeiros militares.
Durante o combate ao incêndio na Comedie Francaise, falta água e,
graças à engenhosidade e autoridade militar dos bombeiros, o fogo
foi apagado com vinho, "cedido graciosamente" pelos comerciantes
e moradores locais mais abastados, diretamente de seus tonéis
particulares, para os carros-pipa do Corpo de Bombeiros.”

Camilo Jr. e Leite (2008) afirmam, entretanto, que uma das primeiras
organizações civis de combate ao fogo é ainda mais antiga e teria sido criada na
Roma antiga, por volta de 27 a.C. e conhecida como “vigiles”. As “vigiles”
patrulhavam as ruas e combatiam os incêndios, com recursos muito precários.
Em 1666, na Inglaterra, após um grande incêndio na cidade de Londres, são
criadas por companhias de seguros brigadas com o objetivo principal de proteger a
propriedade.
No Brasil, a primeira organização de combate a incêndio foi criada, ainda de
modo muito incipiente, em 1732, após o incêndio que destruiu parte do Mosteiro de
São Bento. Como em outras partes do mundo, o alarme de incêndio era dado pelo
sino da igreja que alertava as milícias, os aguadeiros e a população, que ajudava
transportando baldes de mão em mão da fonte de água mais próxima até o local da
ocorrência. Essas organizações não dispunham de muitos recursos para combater
os grandes incêndios, o uso de madeira na construção das edificações era
predominante, as ruas e vielas eram estreitas e irregulares, o que faziam com que o
fogo se propagasse rapidamente. Havia pouca iluminação o que era um fator
complicador nos combates feitos à noite, além de outras situações desfavoráveis.
Em 1763, o Arsenal de Marinha, devido à experiência que tinha em apagar o
fogo de suas embarcações, foi designado por D. Pedro II como o órgão responsável
por apagar os incêndios, oficialmente, na capital Rio de Janeiro. O Arsenal se
transformaria no primeiro corpo de bombeiros do Brasil.
A decisão tomada por D. Pedro representa a percepção de eram necessários
conhecimentos prévios e alguma experiência acumulada que indicassem um
método, para o êxito do combate ao fogo. Ao longo da história, tais conhecimentos
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se ampliam e vão consolidando na forma de leis e decretos e vão construindo a
história da segurança contra incêndio no Brasil.

4.7

Análise de legislação
De acordo com Ono e Vargas (2008), a cada grande ocorrência surgem leis e

regulamentos que visam ordenar o meio urbano e a construção das edificações.
Foi o que ocorreu, por exemplo, em países como Japão onde grandes
incêndios ocorridos entre 1603 e 1868, resultaram em alargamento de ruas e
derrubada de edificações para dificultar a propagação do incêndio de uma quadra
para outra. Na Inglaterra, em Londres (1189), foi promulgada uma lei que exigia que
as casas fossem construídas com pedras e cobertas com telhas de ardósia.
Nos Estados Unidos, três ocorrências são apontadas como propulsoras de
melhorias na segurança contra incêndio: em 1835, na cidade de Nova York, um
incêndio envolvendo quase setecentos edifícios; em 1871, em Chicago, dezoito mil
edifícios foram consumidos pelas chamas, deixando um saldo de cento e vinte
vítimas fatais e, em Boston, em 1872, quando setecentos e setenta edificações
foram atingidas. Essas ocorrências despertaram a percepção das autoridades locais
para a necessidade de conter o incêndio no local de origem e, assim, surgiram as
portas corta-fogo, paredes de alvenaria e os sistemas de chuveiros automáticos, que
passaram a ser usados em grande escala. Mais tarde outras exigências vieram a se
somar a essas como necessidade de rotas de fuga, controle dos materiais, bem
como o interesse em conhecer o comportamento ao fogo dos materiais de
construção.
Segundo Araujo (2008), um incêndio na Rua do Rosário em São Paulo, em
1851, resultou em um projeto de lei, que foi apresentado à, então, Assembleia
Provincial, visando à aprovação de um Código de Prevenção e Extinção de
Incêndios. Esse código atribuía responsabilidades à população no auxílio à polícia,
nos combates aos incêndios.
Em 1880, a biblioteca e o arquivo da faculdade de Direito de São Paulo foram
destruídos pelo fogo. Segundo Araujo (2008) esse evento, motivou a elaboração e
votação da Lei no 6, que criava o Corpo de Bombeiros do Município de São Paulo.
Em 1929, o projeto de lei no 71, do vereador Diógenes de Lima, tramita na
câmara municipal de São Paulo trazendo, as consideradas exigências mínimas dos
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Corpo de Bombeiros para a época: as edificações novas ou em construção, com
quatro pavimentos ou mais, deveriam ter piso e escadas de acesso resistentes ao
fogo; os edifícios já existentes deveriam tentar se adequar providenciando, por
exemplo, pelo lado externo da fachada e nos fundos, escadas metálicas que seriam
usadas para a saída dos moradores, em caso de incêndio e, para acesso dos
bombeiros à edificação; existência de reservatório de água para abastecer as
mangueiras de incêndio, com registros nos respectivos andares, a necessidade de
instalação material de prevenção nos prédios e obrigatoriedade da realização de
inspeção dos materiais e das instalações por um engenheiro designado pela
prefeitura, um oficial bombeiro e por um funcionário da polícia técnica, designado
pelo chefe de polícia.
Em 1959 esta vistoria recebeu o nome de Visto de Aprovação do Corpo de
Bombeiros da Capital. Em 1962, esse Visto passa a ser exigido pelo Corpo de
Bombeiros de São Paulo e começa a ser chamado de Certificado de Vistoria Final.
Em 1974, recebe o nome de AVCB – Aviso de Vistoria do Corpo de Bombeiros em
vigor até hoje. Ainda em 1962, as exigências são ampliadas os tipos de proteção
contra incêndio passam a ser requeridos, por exemplo: paredes e portas corta-fogo,
pisos, tetos e paredes incombustíveis, afastamento entre os edifícios, cuidados com
as instalações elétricas, escadas e saídas de emergência, equipamentos de
combate a incêndio, sistemas de chuveiros automáticos, hidrantes, etc.
Tal recrudescimento da exigência, entretanto, não foi suficiente para impedir,
em 1972 o incêndio no edifício Andraus, que vitimou dezesseis pessoas e, em 1974,
o incêndio no edifício Joelma, com cento e oitenta e nove vítimas fatais.
Segundo Araujo (2008), as “Especificações para Instalações de Prevenção e
Combate a Incêndio”, publicadas nos anos de 1974 e 1975, pelo Corpo de Bombeiro
do Estado de São Paulo, “pouco alteraram as especificações de 1962”.
Em 1983, é publicado o primeiro Decreto Estadual no 20.811 que trata da
segurança contra incêndio, e pela primeira vez, um grupo de especificações
compõem a legislação estadual. Em 1993, é aprovado o Decreto Estadual 38.069,
que mantém as “Especificações para Instalações de Prevenção e Combate a
Incêndio”, anexas.
Em 2001, é aprovado o decreto estadual no 46.076, que institui o
“Regulamento de Segurança Contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco do
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Estado de São Paulo”, que além de dispor sobre medidas de segurança contra
incêndio, apresenta algumas inovações. No mesmo ano, são elaboradas as
Instruções Técnicas que estabelecem os critérios técnicos e administrativos para a
aplicação das medidas de segurança nas edificações e áreas de risco, que entram
em vigor em 2002.
Em 2010, o decreto 56.819 substitui o Decreto 46.076, mantendo as
instruções técnicas como anexos. Essas instruções técnicas refletem às normas
técnicas nacionais que começam a ser produzidas e, na inexistência dessas, lançam
mão de referências e normas internacionais ou estrangeiras. O Decreto 56.819 de
2011 regulamenta as questões de segurança contra incêndio e determina as
medidas de proteção adequadas para cada tipo de edificações e áreas de risco do
estado de São Paulo.
As brigadas de incêndio, por exemplo, são obrigatórias para todos os tipos de
ocupação, exceto para edificações com área menor ou igual a 750 m2 e altura
inferior ou igual a 12 metros, para os seguintes grupos: habitações unifamiliar,
multifamiliar e coletiva e favelas; local para prestação de serviço profissional
(escritórios administrativos ou técnicos e instituições financeiras, que não estejam
incluídas em D2); agências bancárias; serviços de reparação (lavanderias,
assistência técnica, reparação e manutenção de aparelhos); laboratórios de análises
clínicas; todos os tipos de escolas e centros de treinamento profissional; garagens
com e sem acesso de público e sem abastecimento, local dotado de abastecimento
de combustíveis, oficinas de conserto, hangares, marinas, iates-clubes, hospitais
veterinários, asilos, orfanatos, abrigos geriátricos, hospitais psiquiátricos com e sem
cela, casas de detenção e similares.
Para locais como museus, igrejas, sinagogas, estádios, ginásios, academias e
autódromos, estações rodoferroviárias, marítimas e aeroportos; teatros, boates,
auditórios, estúdios de rádio e televisão, clubes, restaurantes, circos, sambódromos,
bares, cantinas, parques e galerias de arte (ocupações do Grupo F), são requeridas
brigadas desde que a lotação seja superior a 100 pessoas. E para túneis com mais de
200 metros de extensão. Entretanto, nem todas as edificações e áreas de risco são
contempladas No que se refere às medidas de prevenção, relacionadas á capacitação
de pessoas para a segurança contra incêndio, os planos de emergência e brigadas de
incêndio, ficam “isentas” as habitações unifamiliares e os cortiços e favelas, que são,
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grosso modo, habitações coletivas informais, apesar do grau de risco de incêndio que
encerram.
Apensar do risco existente nas favelas, a legislação passa ao largo. Assim
como o faz com as residências unifamiliares. Os cidadãos na contam com meios
legais que garantam seu direito à segurança por meio de medidas de proteção.
São Paulo é a única cidade brasileira, onde há uma Lei Municipal nº 15.022,
de 6 de novembro de 2009, que cria o Programa de Prevenção aos Incêndios nas
favelas do município, e exige a implantação de brigadas de incêndio nesses locais.

4.8

Plano de emergência
Plano de emergência contra incêndio é o plano de ações elaborado para um

determinado local, em função dos riscos específicos identificados, visando eliminálos, minimizá-los ou neutralizá-los, reduzindo desse modo a vulnerabilidade das
comunidades, ou pessoas, fazendo o melhor uso possível dos recursos materiais e
humanos disponíveis, para minimizar os danos em caso de incêndio e demais
emergências.
GILL e LEAL (2008), com base em experiências internacionais, mais
especificamente as norte americanas, classificam os planos de emergência contra
incêndio em três níveis de prevenção: primária; secundária e; terciária.
A partir dessa proposta são agrupadas algumas ações que correspondem a
cada nível, assim, por exemplo, são consideradas de nível primário de prevenção as
ações que visam evitar o surgimento de princípios de incêndio, ou seja, que atuam
sobre os fatores que podem originar o fogo, por exemplo:
a) promoção de melhorias na habitação, visando à melhoria das condições
de salubridade.
b) programas de prevenção de incêndio que contemplem a sensibilização
dos ocupantes sobre os riscos e proposta de meios de minimizá-los,
c) medidas de saneamento básico;
d) medidas que deem condições ao eficiente combate ao princípio de
incêndio;
e) manutenção dos equipamentos de combate a incêndio, por exemplo:
limpeza de mangueiras, hidrantes e das caixas de abrigo, verificação
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operabilidade dos extintores de incêndio, monitoramento do volume da
reserva de incêndio comissionamento e manutenção do funcionamento
dos alarmes de incêndio e luminárias de emergência.
Enquadram-se nas medidas preventivas secundárias as que visam à proteção
ou minimização dos riscos, por exemplo:
a) implantação de brigadistas de incêndio, preparação da comunidade para
ações de resposta (simulados, orientações);
b) definição de regras de segurança contra incêndio durante a execução de
todas as operações e atividades desenvolvidas na planta;
c) recarga de extintores de incêndios, realização de testes de pressão em
mangueiras de incêndio, conserto de vazamentos na rede hidráulica ou
gasodutos, certificação de equipamentos de combatente a incêndios;
d) auditorias nos sistemas e planos.
As medidas preventivas de terceiro nível são as que visam barrar a
propagação de incêndio no sua fase inicial, limitar perdas de vidas, impactos no
meio ambiente e danos patrimoniais, no caso de falhas nas medidas anteriores o
incêndio sistemas proteção como chuveiros automáticos, retirada de pessoas,
adoção de ações operativas para garantir o efetivo combate aos focos de incêndio,
outras ações relacionadas.
No Estado de São Paulo, o Decreto 56.819 – “Regulamento de segurança
contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo” e a
Instrução Técnica 16 – “Plano de emergência contra incêndio” do Corpo de
Bombeiros de São Paulo, determinam as plantas para as quais são exigidos esse
planos. A norma técnica brasileira que trata o assunto é a ABNT 15.219:2013 –
“Plano de emergência contra incêndio – Requisitos”, cujas referências técnicas,
diferentemente, da Instrução Técnica 16, são apenas normas nacionais. Esta norma
estabelece que os planos de emergência devem ser desenvolvidos por um
profissional habilitado. Ela atribui a responsabilidade da elaboração de um plano de
emergência a alguém que não conhece profundamente as características e
particularidades locais, que tem acesso a essas informações por meio de relatórios
ou descritivos sobre os quais aplica “métodos consagrados” de análise de risco. Um
processo que prescinde do envolvimento das pessoas, ignorando um fator crítico de
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sucesso da implantação e manutenção do plano. No ano seguinte o mesmo ou outro
profissional habilitado audita o plano para saber se foi executado.
Na verdade a ABNT 15219:2013 “Plano de emergência – requisitos” carece
de profunda análise e discussão em nível conceitual, o que, seguramente, resultará
em um extenso estudo sobre a abrangência e contribuição dos planos de
emergência contra incêndio, cuja importância é ainda subestimada no Brasil, que
não caberá ser analisado neste trabalho, mas por sua relevância, precisava ser
mencionado.
As principais referências internacionais para a elaboração de planos de
emergência são as normas da NFPA – National Fire Protection Association e o Guia
da FEMA - Federal Emergency Management Agency, que representa o governo dos
Estados Unidos na preparação, prevenção, mitigação dos efeitos, resposta e
recuperação

de

todos

os

desastres domésticos,

de

causas

naturais

ou

antropogênicas, incluindo atos de terror. Em 1934, a questão da assistência aos
desastres naquele país era fragmentada e problemática, fazia-se necessária, uma
legislação que requeresse maior cooperação entre os órgãos federais e a FEMA
participou nesse processo.
Apesar dos esforços, na década de 60 as atividades de emergência e
desastres ainda estavam fragmentados, quando os riscos associados às usinas
nucleares e ao transporte de substâncias perigosas foram adicionados aos
desastres naturais. Visando homogeneizar as ações, em1979, uma ordem executiva
do presidente Carter, funde muitas das responsabilidades sobre desastres, até então
tratadas separadamente, para a FEMA. Além de outras agências, a FEMA absorveu
dentre outras resposabilidades as relaciondas às atividades de administração federal
de seguros, de preparação e resposta relacionadas Defesa Civil nacional, a
administração federal da assistência a desastres, ao serviço do programa
comunitário de preparação nacional de meteorologia e à prevenção nacional de
incêndios.
Em 1993, a FEMA divulga o manual “Emergency Management Guide for
Business & Industry da Federal Emergency Agency: a step-by-step approach to
emergency planning, response and recovery for companies of all sizes”.
O conteúdo do guia EMG foi pensando para ser abrangente e flexível o de
modo a ser aplicado a indústrias de diferentes portes e riscos. Ele propõe que a
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elaboração dos planos de emergência seja feita em quatro passos: estabelacimento
de uma equipe de planejamento, análise dos recursos disponíveis e riscos
preponderantes, desenvolvimento do plano e implmentação. A cada passo está
associado um conjunto de tarefas, descrita em linhas gerais.
Quadro 1 – Quatro passos para elaboração do plano de emergência
4 STEPS IN THE PLANNING PROCESS
STEP 1
Establish a Planning Team
STEP 2
Analyze Capabilities and Hazards
STEP 3
Development the Plan
STEP 4
Implement the Plan

Fonte: Emergency Management Guide for Business and Industry (1993)

Passo 1: Estabelecer uma Equipe para o Planejamento
O Guia EMG propõe que seja criada uma equipe multidisciplinar, uma vez
mais pessoas implica em mais e melhores informações, principalmente porque elas
discutem com base nas diferentes experiências. A participação de pessoas dos
diferentes áreas traz a oportunidade somar diferentes pontos de vista e experiências
que possam contribuir para a elaboração do plano (meio ambiente, corpo de
bombeiros, concessionárias de água e de energia elétrica, indústrias vizinhas,
comunidade e, poder público, gestores, profissionais de manutenção e engenharia e
manutenção, segurança, relações com a comunidade – ou públicas, legal, finanças e
compras) e outras entidades que podem ser úteis, dependendo das características
presentes no local.
É nesse momento que se define a linha de autoridade entre os membros do
grupo, com cuidado para essa estrutura não seja tão rígida a ponto de inibir a
participação das pessoas.
Esse grupo também esboça, de forma concisa, o propósito do plano, com a
divisão de responsabilidades, entre os envolvidos, bem como são estabelecidas a
autoridade e a estrutura do grupo de planejamento.
Em seguida, deve-se estabelecer um programa e os custos envolvidos no
desenvolvimento, implantação e manutenção do plano de emergência e de onde
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virão os recursos. Definidos os recursos disponíveis deve haver uma agenda de
trabalho e cronograma de trabalho.
Passo 2: Analisar os riscos e capacidade de combate ao incêndio
Essa etapa deve-se definir o melhor método para se identificar e analisar os
possíveis as normas e leis adequadas ao local e aos riscos de incêndio, a
vulnerabilidade e a capacidade de ação disponível, as políticas, procedimentos e
acordos tácitos internos vigentes. É necessários identificar os pontos críticos seja de
atividades perigosas, interrupção de fornecimento de água, energia, telefone e gás.
São verificados nessa etapa, entre outros, aspectos: o método construtivo das
instalações, iluminação, rotas de fuga e saídas de emergência; proximidade de
rodovias, aeroportos; problemas antropogênicos: negligência, imprudência, abuso de
drogas, proximidade de rodovias, aeroportos, etc.
Com relação à capacidade de combate, devem-se listar os recursos humanos
e materiais disponíveis para ação imediata: brigadistas equipe de abandono de
pessoas; equipamentos de combate a incêndio, equipamentos de primeiros
socorros, sistemas de alarme, sistemas de comunicação, equipamentos de proteção
individual e fornecedores ou potenciais fornecedores de equipamentos, etc.
Há muitos recursos externos que podem ser necessários em uma
emergência. Em alguns casos podem ser necessários acordos formais para definir
os relacionamentos regionais: defesa civil; corpos de bombeiros; Samu e a
Companhia de fornecimento de energia elétrica, por exemplo.
Quanto melhor for o recurso externo disponível, melhor para o plano. Para
avaliá-lo é preciso entender que se eles são capazes de nos responder nesta
emergência tão rápido quanto o necessário, de quais recursos materiais ele dispõe,
quais contribuições podem ser pensadas para auxiliar o atendimento externo.

Passo 3: desenvolver o Plano
A etapa de desenvolvimento do plano refere-se à formalização da definição
dos facilitadores, responsabilidade das autoridades e pessoas chave nesse
processo, os tipos de emergência que podem ocorrer e como serão administradas.
O plano deve conter: priorização das atividades; definição do programa de
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treinamento; proposta de manutenção do plano; revisão após o treinamento e
divulgação do plano.
Passo 4 - Implementação do plano
O plano de emergência será considerado implementado quando todos
souberem os seus papeis sejam os membros das equipes de emergência ou a
população fixa. Ou seja, essa etapa é basicamente destinada ao treinamento das
pessoas.
Ficam “isentas” da exigência, as medidas de prevenção relacionadas à
capacitação de pessoas para a segurança contra incêndio, os planos de emergência
e brigadas de incêndio, ficam “isentas” as habitações unifamiliares e os cortiços e
favelas, que são, grosso modo, as residências unifamiliares, apesar do alto risco de
incêndio presente nesses locais.
A evolução da legislação brasileira apresenta um aspecto que merece
destaque:
a) o olhar da legislação da segurança contra incêndio no Brasil se mantém
fixo sobre o ambiente construído formal e, apesar da frequência com
ocorrem os incêndios e da destruição que provocam não são suficientes
para promover mudanças na legislação que os incluam em políticas de
segurança ou a proposição exigências adequadas de medidas de
segurança para esses locais.
Art. 5º da Constituição Federal: “todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade”.
4.9

As normas como suporte técnico à legislação
Oferecendo suporte técnico à elaboração das leis de segurança contra

incêndio, uma comissão especial de estudos, ligada à ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas, formada por estudiosos de diferentes segmentos da segurança
contra incêndio elaborava os documentos técnicos precursores das normas técnicas
como as conhece atualmente, desde meado s de 1960.
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Em 1970, a comissão especial de estudos é reconhecida como permanente e
recebe o nome de CBPI – “Comissão Brasileira de Prevenção de Incêndio”. A CBPI
se tornaria, em 1987, o 24° Comitê da Associação Brasileira de Normas Técnicas,
passaria a se chamar “Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndio”. No mesmo
ano, instala sua sede no prédio do Corpo de Bombeiros de Estado de São Paulo, na
Praça da Sé.
A primeira especificação técnica de que se tem registro é a EB 132:1961 –
“Especificação Técnica – Portas corta-fogo de madeira revestida de metal”,
substituída pela norma ABNT NBR 11711, em 1992, revisada pela última vez em
2003.
A história da segurança contra incêndio no Brasil, como se conhece pela
legislação vigente, é, portanto, produto da reunião dos conhecimentos explícitos, dos
estudiosos da área, com o conhecimento tácito, forjado na prática diária dos
bombeiros.
Prática que vai sendo alterada, ao longo dos anos, para dar conta da
crescente complexidade das grandes cidades, do aumento do tempo resposta de
atendimento às ocorrências, graças ao trânsito complicado, que dificulta o
deslocamento das viaturas, do adensamento populacional desordenado e suas
consequências, os diferentes tipos de edificações cada vez mais altos e com
múltiplas ocupações, até que, de acordo com Araujo (2008), que os Corpos de
Bombeiros se deparam com um problema: a impossibilidade de estarem presentes
em todas as empresas, indústrias, hotéis, hospitais, comércios, shoppings, igrejas.
A solução proposta é treinar grupos de pessoas para combater incêndios,
realizar o abandono do local e para outras situações de emergência. Visando
regulamentar essa solução, em 1999, é publicada a NBR 14276 (ABNT).
4.9.1 A norma ABNT NBR 14276 – “Brigada de Incêndio – Requisitos”
A NBR 14276 foi publicada em 1999, com o objetivo de orientar sobre o
dimensionamento da brigada e a sua distribuição na planta, regulamentar a
necessidade de padronização das atividades das brigadas de incêndio, a própria
denominação e a especificação da sua área de atuação, a saber:
a) prevenção e no combate ao princípio de incêndio;
b) procedimento de abandono do local sinistrado e;
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c) aplicação dos primeiros socorros às possíveis vítimas.
Conforme descrito na sua introdução, a NBR 14276 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007) foi elaborada com base “nas
melhores práticas do mercado brasileiro”.
A NBR 14276 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007)
define o número de pessoas que devem compor as brigadas, a estrutura a ser
adotada e o tipo de formação exigida, ou seja, o nível do treinamento a ser adotado
(básico, intermediário ou avançado).
Com relação à composição das brigadas, de acordo com a Norma NBR
14276, devem ser considerados: a população fixa, o grau de risco e os grupos/
divisões de ocupações da planta.
“Os critérios para composição da brigada de incêndio que consideram
“metragem x altura da edificação e população fixa, podem, por vezes levar a compor
um quadro irreal e exigir um número ideal de brigadistas, tanto para mais quanto
para menos” (Camilo Jr e Côrrea Leite, 2008)
Uma alternativa para a composição mais adequada dessas equipes é a
definição de “parâmetros norteadores”, que devem ser considerados como
pressupostos, por exemplo:
a) há sistemas de proteção passivos e ativos instalados?
b) há equipamentos de prevenção e combate a incêndios instalados, de
acordo com a legislação vigente?
c) Os equipamentos instalados, em especial, os hidrantes e extintores de
incêndio, exigem treinamentos e número de pessoas suficientes para
operá-los, com segurança (três pessoas para operação dos hidrantes e
uma pessoa por extintor portátil e uma pessoa para mangotinhos).
d) Nunca serão utilizados, ao mesmo tempo, todos os hidrantes da
edificação.
Com relação à formação da brigada, a NBR 14276 apresenta organogramas,
como exemplos de formação de brigadas, deixando claro que “formação”, nesse
caso, deve ser entendida como forma de organização, diferente do conceito
relacionado à educação, de aquisição de conhecimentos específicos, Aproximandose mais do significado militar atribuído à palavra. Conforme Figuras 12 e 13.
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De acordo com a NBR 14276 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2007) a formação da brigada constitui uma hierarquia assim organizada:
a) o

coordenador

geral

da

brigada:

o

brigadista

responsável

pela

coordenação e execução das ações de emergência de todas as
edificações que compõem uma planta, independente do número de turnos;
b) chefe da edificação ou do turno: brigadista responsável pela coordenação
e execução das ações de emergência de uma determinada edificação ou
planta;
c) líder do setor: o responsável pela coordenação e execução das ações de
emergência de um determinado setor/compartimento/pavimento da planta;
d) Brigadista: pessoa que pertencente à brigada de incêndio.
Figura 12 – Organograma de formação da brigada

Fonte: NBR 14276 (2006)

Para Gill e Leal (2008), “em uma situação de emergência o que cada pessoa
precisa saber é qual é seu papel e exatamente o que deve fazer”, seja como
membro da população fixa ou flutuante, seja o brigadista.
Uma proposta diferente refere-se à atribuição clara de função para cada
brigadista ou membro da equipe de emergência, na planta.
Figura 13 – Organograma das funções da brigada de incêndio

Fonte: Elaborado pela Autora
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Considerando o modelo vigente na NBR 14276, o conteúdo abordado deveria
estar adequado aos diferentes níveis propostos, contemplando as especificidades e
complexidade que requer cada posição. O que devem, por exemplo, saber os
Coordenadores de brigada a mais do que os chefes para tomarem decisões
acertadas sobre a necessidade de abandono ou não da edificação? O conteúdo
deve estar adequado a estrutura proposta, o que não se verifica.
A NBR 14276 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007)
prevê três níveis de treinamentos para as brigadas: básico, intermediário e
avançado. A opção por um deles se dá em função do grau de risco. Os três níveis
são compostos a partir de um currículo mínimo de 33 módulos, contendo assuntos
específicos relacionados a teoria e prática de combate a incêndio e teoria e prática
de primeiro socorros. As cargas horárias mínimas são: 8 horas-aula, para o nível
básico, cinquenta e duas horas-aula, para o nível intermediário; e sessenta e três
horas-aula para o nível avançado.
Com relação às atribuições da brigada, uma análise necessária e
interessante, uma vez que as atribuições da brigada, devem fazer parte do programa
de

treinamento,

é

conhecer essas

atribuições

e

relacioná-las

aos

itens

correspondentes do programa de treinamento, o que não é possível.
a) conhecer o plano de emergência;
b) avaliar os riscos existentes;
c) inspeção dos equipamentos de combate a incêndio, primeiros socorros e
outros;
d) inspeção das rotas de fuga;
e) elaborar relatório das irregularidades encontradas;
f) encaminhar os relatórios aos setores competentes;
g) orientar a população fixa e flutuantes, cf. seção 6;
h) participar dos exercícios simulados.
Segundo DI MENNA, (2012), a formação de uma brigada, deve considerar:
a) as características e magnitude do risco existente preponderante;
b) dimensão da área;
c) quantidade de pessoas;
d) proximidade/existência de quartel dos Bombeiros;
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e) processos, produtos e materiais que requerem atuação especializada
imediata.
E ainda, responsabilidades atribuídas aos membros da brigada:
a) inspeção e manutenção dos materiais e equipamentos destinados ao
uso da brigada (EPIs e EPC);
b) inspeção e manutenção dos sistemas e equipamentos de extinção e
proteção disponíveis;
c) inspeção e manutenção dos sistemas de detecção e alarme, quando
houver.
Para DI MENNA (2012), os erros mais comuns cometidos durante a
implantação de brigadas em seu país:
a) criar brigadas para combater incêndios, enquanto sua principal missão,
segundo o autor é a prevenção e a minimização das perdas e vítimas; (o
combate como principal missão pode ser atribuído ao bombeiros
industriais/civis);
b) criar brigadas para substituir os bombeiros – na verdade ela deve atuar no
princípio de incêndio, a fim de suprimi-lo em sua fase inicial, até que o
Corpo de Bombeiros chegue.
c) usar critérios relacionados à população fixa para formação de brigada,
segundo o autor, a composição de brigadas de incêndio deve ser
adequada aos recursos necessários para controlar os riscos existentes;
d) pensar que incêndios não acontecem à noite – incêndios podem acontecer
a qualquer hora;
e) treinar

uma

pessoa

não

faz

dela

um

brigadista

–

apenas

o

comprometimento faz.
f) treinar as pessoas em condições muito diferentes das que vão encontrar
no dia a dia – o correto é que a experiência adquirida no treinamento
possa se converter em conhecimento útil, no momento de um sinistro.
Segundo o autor, é incorreto realizar treinamentos em campos com
equipamentos que apenas eles dispõem, e acrescenta “vistosidad de lós
entrenamientos no significa necesariamente una mejor preparación”;
g) confundir brigadistas com bombeiros industriais
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h) não treinar exaustivamente, a retirada de pessoas, ou seja, o salvamento sabendo-se que uma das principais causas de perdas de vidas é a
inalação de fumaça, que exige ações rápidas e eficientes.
i) antepor outros interesses à segurança – um brigadista morto além de
diminuir a capacidade de operação da brigada é a negação dos objetivos
da brigada, ou a evidência dos erros anteriores foram cometidos.
Se não os mesmos, erros muito semelhantes podem ser apontados nos
processos de implantação no Brasil.
Para Di MENNA, uma brigada de emergência deve ser pensada no âmbito de
um plano de emergência.
4.9.2 Reflexão crítica sobre a ABNT NBR 14276 “Brigada de emergência”
Embora essa norma técnica seja direcionada aos diferentes tipos de
ocupações da cidade formal, ela fornece uma ideia geral de como treinar uma
brigada de incêndio em linhas gerais. Por outro lado, desconsidera a realidade local,
características do público alvo, os riscos locais e as necessidades explicitadas em
um plano de emergência bem estruturado.
4.10

Capacitação de equipes de emergência
É possível identificar inadequações em todos os níveis de treinamento,

inclusive, no avançado o fato do mesmo currículo mínimo dar conta de atender a tão
diferentes tipos de edificações e realidades, por exemplo, é um muito questionável,
na prática. Um programa de treinamento adequado para treinar pessoas em um
túnel, não pode ser absolutamente igual ao que será usado para capacitar pessoas
em uma empresa de explosivos ou em unidades de conservação em uma área
florestal.
Os incêndios florestais são um bom exemplo dessa inadequação dos
treinamentos propostos na NBR 14276 a todas as divisões, o Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade - ICMBio publicou, em 2010, o “Manual para
Formação de Brigadista de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais”,
adequado ao risco e situação reais a que estarão expostos esses brigadista
florestais, nele são tratadas temas como comportamento do fogo em incêndios
florestais; características da coluna da fumaça;

fatores que influenciam a

propagação dos incêndios florestais, topografia; meteorologia; tipos de incêndios
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florestais; equipamentos, ferramentas e EPI de combate a incêndios florestais
estratégia de combate a incêndios florestais e muitos outros.
4.10.1 Reflexões sobre equipes de emergência
As

equipes

de

emergência

devem

estar

capacitadas

para

atuar

preventivamente, em primeiro lugar, e estar preparadas para atuarem em
ocorrências de forma ordenada evitando tornarem-se vítimas, devem conhecer os
principais riscos e recursos humanos e materiais disponíveis e ainda, estar
devidamente munido de equipamentos/instrumentos para protegê-los e auxiliá-los
nas atividades.
4.11

Realização de simulados
Os simulados são formas de validação do processo de treinamento e não um

treinamento, diferente da abordagem adotada pela Norma NBR 14276. Um exercício
simulado bem planejado, e com registros devidamente feitos, fornecem as bases
para a validação de um treinamento. Ou seja, a realização de um simulado depende
de conceitos e conhecimentos anteriormente adquiridos, tanto pelos membros da
brigada, quanto pela população fixa.
De acordo com a Norma ABNT ISO 10015 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2001), se os procedimentos definidos foram seguidos e os
requisitos especificados foram alcançados, então se considera válido o treinamento
válido e as equipes capacitadas para atuarem.
Se durante a realização do simulado os procedimentos especificados não
forem seguidos e os requisitos definidos forem alcançados, os procedimentos devem
ser revistos, e a equipe deve ser considerada capacitada.
Se os procedimentos forem seguidos e os requisitos não forem alcançados,
então serão necessárias melhorias no treinamento, ou a proposição de alternativas
ao treinamento.
Para que essa análise possa ser feita são necessários os registros
apropriados das várias atividades que compõem os simulados, monitoração dos
resultados obtidos e das ações planejadas, com base em critérios pré-definidos,
possivelmente, no próprio plano de emergência que é o documento que define os
resultados desejáveis para cada ação planejada. Isso se confirma, ao se analisar as
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atribuições da brigada, a primeira das ações de prevenção é “conhecer o plano de
emergência contra incêndio da planta”.
No caso de ser verificada a ineficácia do treinamento, o processo deve ser
reiniciado, depois de minuciosa análise para identificação dos possíveis desvios ou
equívocos e, proposta uma ação corretiva, que pode ser um novo treinamento,
remanejamento dos papeis na brigada, etc. O que não pode ser feito é esperar até o
período da reciclagem, para efetivar as correções.
Os organogramas que demonstram como deve ser a composição das
brigadas proposta pela NBR 14276 não são autoexplicativos o, que é desejável ao
uma diretriz que pretende capacitar para uma função.
Na prática, o brigadista que não é o coordenador, ou chefe, o ou líder, não
consegue visualizar sua função na brigada, apenas a subordinação. Esse tipo de
formação se aproxima mais de uma hierarquia militar, sugerindo que mais
importante do que ter clareza das responsabilidades atribuídas à função assumida
na brigada (abandono, primeiros socorros, combate, isolamento, alerta, ou outra que
se queira atribuir) é o estabelecimento de uma linha de comando, ou seja, sob essa
formação os bons resultados dependem da capacidade de dar e cumprir ordens.
Esse modelo de formação apresentado pela NBR 14276 se configura como
uma herança histórica. A inter-relação entre o discurso militar e as normas
NBRs 14276 e 14608, construída pelo tecido polifônico, histórico, ideológico e
socialmente situado, uma vez que, retomando ORTIZ (2003), tendo início na França
como argumento para a decisão do Imperador Napoleão de “militarizar” os “Gardes
Pompes” e ainda ressoa nos dias atuais, tanto na proposta de formação da brigada
quanto no tratamento dado à questão dos bombeiros civis e voluntários, por parte
dos bombeiros militares.
Os simulados devem ser realizados para avaliar se os conceitos foram
aprendidos, se as técnicas são aplicadas corretamente, conhecer as possíveis
reações em situação real e, no caso de treinamento de combate ao fogo, conhecer o
tamanho seguro do fogo que pode ser combatido usando extintores de incêndio, a
quantidade necessária de pessoas para fazer o combate, avaliação da situação,
interferência de intempéries, etc.
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4.12 Recursos materiais
São considerados recursos materiais disponíveis os equipamentos de
combate a incêndios instalados na comunidade: extintores de incêndio; sistemas de
hidrantes; formas alternativas de sinalização de emergência; forma de comunicação
de emergência e equipamentos de primeiros socorros, entre outros.
Nas favelas não existem muitos recursos materiais, talvez hidrante e
extintores de incêndio, é preciso que estejam disponíveis às pessoas treinadas para
usá-los. Por outro lado, a ausência deles implica no incremento de medidas
preventivas para controle do risco de incêndio, como educação da população sobre
como evitar esse tipo de ocorrência, por exemplo.
Com base no que foi visto até este ponto do trabalho, pode-se elaborar uma
lista de requisitos, de origem bibliográfica, a partir do qual se pode avaliar os
programas de segurança ao fogo em favelas, apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 – Requisitos mínimos para avaliação de programas de segurança contra incêndio
em favelas
Objetivos

1

2

3

4

5

Necessidade de
extinguir o fogo
nos momentos
iniciais do
incêndio

Fase de envolvimento

Necessidade de
condições
mínimas para
realização da
proteção

Montar, no local,
equipe de emergência
para atuar, também, no
combate aos incêndios
Garantir a instalação
de equipamento e
sistemas de proteção,
adequados ao risco e
ao ambiente a ser
protegido

Necessidade de
proteção à vida

Definir e manter rotas
de fuga

Necessidade de
se proteger o
patrimônio

Medidas passivas e
medidas de proteção
ativa

Redução da
vulnerabilidade

Conscientização da
comunidade sobre os
riscos

Proposta de Ações
Treinar pessoas para
combater princípios de
incêndio e dar suporte ás
vitimas, e usarem os
equipamentos e sistemas
disponíveis no local

Treinar as pessoas para
usarem os equipamentos e
sistemas disponíveis no local
Treinar pessoas em técnicas
de abandono e
complementarmente,
primeiros socorros
Manter a população
informada sobre quais são,
onde estão, quem opera e
em quais condições
Campanhas ou palestras
sobre os riscos, como
minimizá-los ou neutralizálos, recursos disponíveis

Requisito
bibliográfico

NBR 14276

NBR 14276

NBR 14276

NBR 15219

NBR 15219
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6
Adoção das
medidas de
proteção
adequadas

7

Manutenção do
plano

8

Apoio da
autoridade
pública local

9

Sentimento de
pertencimento
da comunidade

Elaboração de plano
de emergência
Adaptação do plano as
novas demandas do
local e suas
necessidades
Envolvimento das
autoridades e do
poder público
Envolvimento da
comunidade de modo
que ela se aproprie do
programa

e

Fonte: Elaborado pela Autora

Montar equipe de
planejamento, moradores,
profissionais de diferentes
áreas, representantes de
entidades de apoio
(Bombeiros, SAMU,
Prefeitura) para identificar e
os risco, as medidas de
proteção adequadas, os
recursos humanos e
materiais disponíveis e os
necessários e os custos
envolvidos.

FEMA EMG

Gestão do plano por Equipe
permanente e atuante

FEMA EMG

Reuniões com
representantes do poder
público

FEMA EMG

Sensibilização e capacitação

FEMA EMG
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Programa de segurança contra incêndio em assentamentos urbanos precários

O Programa de Segurança contra incêndio em assentamentos urbanos
precários- PIAUP/PSIC, em seu planejamento, partiu da normalização aplicada á
cidade formal procurando adaptá-la à realidade das comunidades.
O programa de segurança contra incêndio, em assentamentos urbanos
precários PSIAUP ratifica a importância do planejamento, da análise do risco e da
adequação das medidas de proteção as recursos disponíveis.
Um número muito grande de riscos de incêndio salta aos olhos de quem ser
propuser a observar aspectos relacionados a instalações elétricas precárias, por
conta da sobrecarga em fiações inadequadas e falta de dispositivos de proteção;
alta quantidade de materiais combustíveis na construção e no interior das
habitações; fontes de calor como fogareiros, fogões e aquecedores utilizados de
maneira inadequada e proximidade entre as habitações, que facilita a propagação
do fogo, etc.
A vulnerabilidade da comunidade é um dos agravantes dessa situação. A falta
de conscientização, dos riscos existentes ali e, consequentemente, o despreparo
para atuar em situações de emergência.
Soma-se a como já mencionado neste trabalho, o fato de apenas cerca de
14% dos municípios brasileiros ter postos de Bombeiro e, apesar de todo empenho e
profissionalismo inquestionáveis dos bombeiros, o tempo de resposta no
atendimento às favelas ser considerado alto, em virtude da facilidade e consequente
rapidez com que o fogo se propaga nestes locais, o que torna imprescindível
combatê-lo o quanto antes.
Há que se considerar, ainda, que os bombeiros encontram grandes
dificuldades para desenvolver suas atividades nesses locais, em função da falta de
água (ou de hidrantes urbanos), das restrições para a movimentação das viaturas e
da precariedade dos acessos no interior das favelas, o que, muitas vezes, impede o
combate ao fogo no local de origem, o resgate de vítimas e o auxílio à fuga dos
moradores.
Enquanto a solução definitiva para o problema habitacional no Brasil não está
resolvido e considerando:
a) a frequência dessas ocorrências nas grandes cidades;
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b) os riscos a que estão expostas milhares de pessoas, a situação tende a
permanecer ainda por um por longo prazo;
c) o grande volume de recursos financeiros demandados em casos de
incêndio nesses locais;
d) o mito que se construiu de que não há medidas preventivas adequadas;
e) número de vítimas fatais, mutiladas ou desfiguradas pelas queimaduras. Em
sua maioria crianças que carregarão, por toda a vida, as cicatrizes físicas e
psicológicas desse acidente;
f) os custos do tratamento.
Além, é claro das perdas humanas e materiais, os incêndios promovem
contundentes impactos econômicos e ambientais. Uma situação que se agrava à
medida que o tempo de permanência dessas pessoas em locais provisórios se
estende.
Evitar que princípios de incêndios em favelas se transformem em ocorrências
de grandes proporções é, sem dúvida, uma solução possível e viável, como
demonstrou o Programa de Segurança Contra Incêndio Comunitário - PSIC
implantado em seis comunidades na cidade de São Paulo.
4.12.1

O que é o PSIC?
Inicialmente chamado de Programa de Segurança Contra Incêndio em

Assentamentos Urbanos Precários, assumiu o nome de PSIC - Programa de
Segurança contra Incêndio Comunitário, por estar mais próximo dos objetivos do
programa.
Este programa foi oferecido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, à
cidade de São Paulo como presente pelo seu 449° aniversário, em 25 de janeiro de
2003, no âmbito da Responsabilidade Social. O programa consiste, basicamente,
em municiar e capacitar um conjunto de moradores das comunidades para que
possam atuar, principalmente, de forma preventiva, mas também em princípio de
incêndio. Para tanto, recebem treinamento, equipamentos de combate a incêndio e
segurança individual, necessários.
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4.13

O Programa de Segurança contra Incêndio Comunitário - a metodologia:
Serão descritas cinco etapas, a saber:

4.13.1 Etapa I – A constituição de uma equipe de Planejamento
O primeiro passo do projeto foi a identificação de instituições e pessoas
relacionadas diretamente com o assunto e com quem, efetivamente, se possa
contar. Cada região tem seus potenciais stakeholders alinhados aos propósitos do
programa, que além de contribuírem com suas experiências, somam diferentes
formas de abordagem.
Para a realização do programa reuniram-se empresas da iniciativa privada do
segmento de segurança contra incêndio, órgãos e instituições dos governos
municipal e estadual, uma organização não governamental e a comunidade
beneficiada, formando uma rede que representou uma grande inovação,
especialmente, no que se refere à segurança contra incêndio no Brasil. Nesta etapa,
principalmente para a realização do projeto piloto. Ver Figura 14.
Figura 14 – Representação da rede PSIC

Fonte: Acervo do programa PSIC

A participação da iniciativa privada no programa possibilitou à inovação no
uso do extintor de incêndio a base de pó químico tipo ABC, à época uma tecnologia
nova, que se mostrava ideal para o uso em princípios de incêndio, tanto pela
capacidade quanto pela propriedade extintora, além de representar uma economia,
um único extintor adequado para as principais classes de incêndio.
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O poder público, por sua vez, representado pela Prefeitura, pelo Corpo de
Bombeiros e pelo IPT, se envolveu no programa, uma vez que as questões referente
a melhores condições de segurança e qualidade de vida às comunidades é inerente
a sua missão.
Do ponto de vista tecnológico, a oportunidade de se pensar o PSIC da forma
como ele foi concebido, se abriu a partir da possibilidade da aplicação da nova
tecnologia a um ambiente diferente do inicialmente pensando (Foto 4).
Foto 4 – Reunião da Comissão de planejamento com a Comunidade

Fonte: Acervo do programa PSIC

Embora o programa priorize o contato com as instâncias municipais com
poder de decisão, é fundamental para o sucesso do Programa, a participação ativa,
desde o planejamento, dos profissionais envolvidos com as atividades de Defesa
Civil.
Pela própria missão da instituição, os profissionais da Defesa Civil conhecem
bem os líderes comunitários, os riscos locais e os mecanismos de funcionamento de
cada comunidade.
Na experiência do PSIAUP a Defesa Civil, se apresentou como a entidade
mais indicada para apontar, com segurança, as comunidades que estão
internamente organizadas e, portanto, capacitadas para receber o Programa. Além
disso, esses profissionais conhecem o melhor caminho para a sensibilização dos
parceiros nas comunidades e no entorno e são reconhecidos pela população como
os representantes da Prefeitura, ou seja, do poder público instituído. O que, como se
pôde notar, gera uma sensação de segurança na comunidade, que se sente mais à
vontade para assumir o compromisso.
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Nas comunidades não organizadas internamente ou dominadas por
traficantes não foi possível mobilizar as pessoas, porque elas tinham medo ou
acharam que fosse mais uma “ação para conseguir voto”.
4.13.2

Etapa II - Sensibilização do poder público local e da comunidade definindo a
missão
Ao iniciar um projeto que implica tantas variáveis, quanto o PSIC, é preciso

que se tenha muita clareza sobre onde se quer chegar e como. Principalmente,
porque ele envolve questões referentes a salvar vidas e, ao mesmo tempo, em
expor vidas. O que, independente da vontade de seus executores ou gestores, cria
expectativas e receios nas pessoas que, se não forem completamente resolvidos,
levam à frustração e comprometem definitivamente a realização do programa (Foto
5).
Foto 5 - Reunião de planejamento com participação dos Corpos de
Bombeiros e da Defesa Civil

Fonte: Acervo do programa PSIC

Assim, não serve qualquer caminho, porque é preciso conhecer, com
antecedência, as responsabilidades, implicações, questões sobre sustentabilidade,
efetividade, qualidade, controle social e autonomia entre outros aspectos que, direta
ou indiretamente, precisam ser garantidos pelos parceiros.
A primeira instância a ser sensibilizada sobre a importância do projeto é o
poder público local, cuja participação é imprescindível. Cabe ressaltar que todas as
vezes que se inicia um novo projeto, como é o caso do PSIC, sente-se a falta de
uma referência similar anterior que possa ser apontada como exemplo, ou que

63

indique o melhor caminho. Por outro lado, encontra-se sempre um grande número
de experiências inacabadas ou mal geridas, que geram incredulidade no que se
referem a quaisquer novas iniciativas.
Por essa razão, a presença do poder público local na realização do projeto,
além de minimizar as dificuldades burocráticas, atuando diretamente no processo de
implantação, permite que o programa chegue a outras instâncias inerentes a ele
(política pública / plano de governo, etc.). A presença da autoridade instituída faz
com que os beneficiários sintam-se mais seguros para assumir o compromisso,
inicialmente, individual e, depois, coletivo, com a operacionalização e manutenção
do projeto, pois os moradores se sentem membros ativos e fundamentais no plano
para situações de emergência local.
4.13.3 Etapa III - Apresentação do programa à comunidade escolhida e avaliação
dos riscos existentes
A apresentação é feita buscando-se uma convergência das diversas forças
existentes na comunidade, visando despertar o espírito de cooperação e sua
efetivação na prática e a construção de condições para a criação da identidade
coletiva da comunidade, na forma de solidariedade e energia para a construção de
melhores condições de vida para todos. Ver Figura 15.
Figura 15 – Faixas colocadas na comunidade para mobilizar os moradores

Fonte: Acervo do programa PSIC

Esta sensibilização deve ser feita por meio de palestras e, principalmente, em
parceria com a liderança comunitária local. É muito importante que a comunidade
sinta-se parte do programa e não apenas depositária dele. O compromisso é a
palavra-chave desta etapa. E a primeira ação prática é a divulgação.
O primeiro contato com a comunidade prevê a apresentação dos riscos reais aos
quais estão expostos os moradores. Para tanto, antes da apresentação do projeto,
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uma equipe técnica composta por profissionais da Defesa Civil, parceiros do
Programa e membros da comunidade fazem uma vistoria na local.
Durante a primeira visita à comunidade são fotografados todos os riscos
identificados e na palestra de sensibilização essas fotos são apresentadas, pelo
ponto de vista de quem sabe da importância da agilidade no combate ao incêndio
nesses locais (Foto 6).
Foto 6 – A percepção do risco – o primeiro passo para redução da
vulnerabilidade

Fonte: Acervo do programa PSIC

Um emaranhado de vielas, conhecidas somente pelos moradores, a
dificuldade de acesso e locomoção em alguns pontos da comunidade, a proximidade
entre as residências e outros tantos problemas são reconhecidos pelos moradores
que passam a ver a situação pelos olhos da necessidade de minimizar a
vulnerabilidade.
Os moradores conhecem, melhor do que ninguém, as relações de
interdependência dos riscos que existem: “Se o barraco do lado pega fogo, o meu
também pode queimar’ ou ‘quando alguém faz alguma coisa errada, todo mundo sai
prejudicado”. É premissa do programa que os brigadistas sejam voluntários, que
entendam o programa, se comprometam estabelecendo um contrato fiduciário com
entre o programa e o brigadista voluntário.
Desse modo, os moradores se apropriam do programa em um processo
rápido de identificação, engajamento e comprometimento com a sobrevivência.
Sabem que as ações serão desenvolvidas por eles e, portanto, o sucesso ou o
fracasso está nas mãos deles (Foto 7).
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Foto 7 – As vielas da favela que transformam as favelas em
“labirintos”

Fonte: Acervo do programa PSIC

A

esses

riscos

verificados,

somam-se

outros,

menos

evidentes,

como

comportamentos inadequados, atitudes inseguras que só a vivência local permite
conhecer. Todos os riscos verificados são, posteriormente, tratados em sala de aula,
na etapa de treinamento.
4.13.4 Etapa IV - Elaboração do Plano de Treinamento
No plano de treinamento são definidos os instrutores, de cada instituição, para
cada assunto, a metodologia para apresentação do conteúdo, a carga horária, o
material didático, os recursos que serão utilizados nas aulas teóricas e práticas,
levando sempre em consideração a precariedade das condições nesses locais e as
limitações do público-alvo.
Neste sentido, um dos diferenciais do programa é o fato de a metodologia permitir
que pessoas semi ou não alfabetizadas possam participar, sem perdas de
rendimento ou restrições na retenção do conteúdo, por parte do grupo como um
todo.
O material didático utilizado no projeto equilibra as linguagens verbais e não verbais
e é distribuído gratuitamente para os alunos (Foto 8).

Foto 8 – Aulas teóricas ministrada da comunidade
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Fonte: Acervo do programa PSIC

As aulas, preferencialmente, devem ser ministradas nas comunidades, nos
horários: matinal e noturno, visando atingir um público-alvo maior que garanta a
presença de um número considerável de brigadistas na comunidade durante o dia
ou à noite (Foto 9).
Foto 9 - Aulas sobre cuidado com o botijão de gás, ministrada pela
Ultragaz

Fonte: Acervo do programa PSIC

No PSIC, o curso de formação da brigada é composto por aulas sobre
prevenção, e, principalmente, aprendem que uma Brigada de Incêndio comunitária
deve ser uma equipe de pessoas voluntárias, organizadas, treinadas e capacitadas
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para atuar na prevenção. Para tanto, são ministradas aulas sobre prevenção de
acidentes domésticos, como cuidados com botijão de gás, entre outros.
Além disso, o curso prevê aulas teóricas e práticas, incluindo a realização de
simulados, para assimilação das diferentes funções da brigada, alerta, abandono de
área, confinamento, isolamento, primeiros socorros e combate a princípio de
incêndio (Foto 10).
Foto 10 – Aprendendo a manusear os equipamentos

Fonte: Acervo do programa PSIC

As aulas práticas os brigadistas aprenderam a operar os equipamentos de
combate a incêndio, e conheceram o “tamanho do fogo” que pode ser combatido
com esse equipamento sem comprometer a segurança dele (Foto 11).
Foto 11 - Aula prática de primeiros socorros

Fonte: Acervo do programa PSIC
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A ação voluntária é a força propulsora do PSIC. É importante esclarecer que
não há nenhum tipo de remuneração ou benefícios, apesar dos riscos aos quais
estará exposto cada brigadista, quando da atuação em uma ocorrência. Portanto, há
um profundo respeito pela decisão individual. Os moradores da comunidade, que
aceitam essa incumbência, assumem a responsabilidade tanto pela disseminação
do conhecimento quanto pelos equipamentos recebidos e, principalmente, pela
prevenção e melhoria da realidade local (Foto 12).
Foto 12 – Aula prática de combate a incêndio

Fonte: Acervo do programa PSIC

Não há imposição de qualquer tipo, só o respeito às características de cada
comunidade. Para isso é preciso conhecer as potencialidades e os limites e atuar
com eles. O que exige flexibilidade para aprender diariamente a fazer diferente para
garantir os mesmos resultados.
Não há limites de idade, uma senhora de 60 anos não precisa combater o
fogo, mas pode trabalhar na conscientização dos riscos, orientando e ajudando em
outras questões referentes à prevenção. Assim até pessoas com necessidades
especiais podem se sentir úteis participando da brigada na proposição de segurança
sob o ponto de vista de suas necessidades de adaptação.
A Brigada de Incêndio por pessoas que queriam contribuir, não há exigências
mínimas ou máximas, todos são recebidos e recebem o mesmo treinamento. Até
optarem ou descobrirem qual função pode desempenhar melhor (Foto 13 e 14).
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Foto 13 – Assistindo ao combate – preparação para a aula prática

Fonte: Acervo do programa PSIC
Foto 14 – Treinamento prático de combate - Fonte: acervo do programa PSIC

Fonte: Acervo do programa PSIC

A favela da Vila Dalva foi a escolhida como piloto do programa, por sua
localização na região oeste do município de São Paulo, em função da facilidade de
acesso e proximidade ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas e, especialmente,
devido

à

organização

interna

da

comunidade,

fator

essencial

para

o

desenvolvimento do programa.
Segundo Bernardo Toro, “não há nada, nem ninguém que salve uma
sociedade a não ser ela mesma”, essa afirmação cabe perfeitamente na filosofia do
programa, uma vez que, o seu principal atributo está na forma de implantação, que
se identifica com o espírito comunitário de enfrentamento de problemas nesses
locais.
4.13.5

Etapa V - Análise das etapas anteriores e formatura dos brigadistas
Nesse momento, em reunião com o grupo de brigadista, é feita uma avaliação

sobre as condições reais em que atuará a brigada, o sentimento das pessoas em
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relação ao conhecimento adquirido, quanto eles se sentem seguros em relação à
forma de atuação.
Só a partir de então, eles assumem, oficialmente, um compromisso com a
comunidade, na cerimônia de formatura.
Ao final do processo de treinamento realiza-se um evento importante que
denominou-se como “cerimônia de formatura”. Pode-se destacar duas razões que
demonstram a importância dessa cerimônia, quais sejam:
a) é um momento especial de valorização de cada pessoa que fez parte do
programa, uma vez que, para conseguirem concluir o curso precisaram
superar inúmeras dificuldades, esse reconhecimento eleva a autoestima e
pessoas motivadas são mais persistentes e empreendedoras; e
b) não menos importante, na presença de amigos, vizinhos e parentes, a
brigada é apresentada à coletividade. Firma-se, desse modo, o compromisso
dos brigadistas com a comunidade local.
4.13.6 Etapa VI – Manutenção da brigada
O programa implantando na Vila Dalva completou, em junho de 2013, dez
anos e continua vivo “embora respirando por aparelhos”. Uma das principais razões
de sua longevidade é a autonomia da comunidade em relação ao programa.
Treinada e de posse dos equipamentos necessários ela atua, independente do apoio
direto do poder público. Entretanto, esta atuação se limita à existência de condições
mínimas, portanto, existe a necessidade de reposição de extintores, equipamentos
de proteção individual e da reciclagem da brigada, devido à rotatividade dos
moradores nesses locais. Garantir isso é o grande desafio. Assim, entende-se que a
continuidade do projeto só é garantida pela participação contínua do poder público,
enquanto gestor, dentro de uma política permanente de gerenciamento de riscos.
Na experiência do PSIAUP foi bastante profícuo o envolvimento do terceiro
setor, uma vez que sua missão original já é intermediar as relações sociais entre o
poder público, o mercado e a sociedade, podendo, portanto, assumir o papel de
gestor do projeto. Lembrando que já há muitas Organizações não governamentais
atuando junto às comunidades, com um nível bastante interessante de organização,
o que demonstram várias histórias de sucesso e superação. No papel de gestora,
caberia a Ong, buscar parceiros para o fornecimento e manutenção dos
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equipamentos de combate, substituição de uniformes e realização da reciclagem,
sempre que necessário.
A experiência adquirida com esse programa mostra que há diversas
entidades privadas dispostas a contribuir no âmbito da responsabilidade social, para
projetos dessa natureza e há várias delas atuando.
Do ponto de vista da administração pública, o projeto significa uma melhoria
da qualidade de vida da população, economia e minimização dos impactos
socioambientais. Sendo assim, independente da ideologia partidária e dentro do seu
papel de gerenciador de riscos, assume o papel de um facilitador-colaborador no
processo.
Nas comunidades onde o projeto foi implantado, os brigadistas passaram a se
preocupar mais com a prevenção e a servir de exemplo para os demais membros da
comunidade. Mais do que um exemplo, cada membro do grupo se transformou em
um agente que atua diariamente na orientação dos moradores, alertando-os sobre
os riscos presentes e a melhor maneira de minimizá-los ou resolvê-los. Esse
processo de conscientização promoveu, de modo geral, uma profunda mudança de
comportamento nessas comunidades e, como consequência, foi ocorrendo uma
série de melhorias para a coletividade (Foto 15).
Foto 15 – Mulheres ensinando mulher a combater o fogo

Fonte: Acervo do programa PSIC

4.13.7

Comunicação Efetiva
A comunicação é, sem dúvida, o melhor caminho para que o produto final seja

maior que a soma das contribuições individuais. Buscar a aceitação de ideias,
propósitos ou interesses, visando ao melhor resultado possível, de modo que as
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partes

envolvidas

terminem

conscientes

de

que

foram

ouvidas,

tiveram

oportunidades de apresentar sua argumentação e que prevaleceu o consenso, é
uma das prerrogativas do PSIC.
Ao final do treinamento foi entregue a cada brigadista, dois extintores de pó
químico seco (com validade de cinco anos), botas, capacete e capa antichama,
luvas e óculos de proteção (Foto 16).
Foto 16 – Os equipamentos de proteção individual

Fonte: Acervo do programa PSIC

Participaram do projeto piloto: o Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de São Paulo; a Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria da
Subprefeitura, a Comissão Municipal de Defesa Civil, a Subprefeitura do
Butantã/Assistência Social, o Serviço de Atendimento Municipal de Urgência SAMU, Ultragaz S.A., a ABIEX - Associação Brasileira das Indústrias de
Equipamentos

contra Incêndio

e

Cilindros

de

Alta

Pressão,

a

Luvamac

Equipamentos de Segurança Ltda., Bracol, Duráveis Equipamentos de Segurança
Ltda., M.S.A. do BRASIL - I.C. LEAL - Equipamentos de Proteção Individual Elétrica
e Uniformes, doou as capas de tecido anti-chama. E a AGRC - Associação
Grupamento de Resgate Civil Voluntário que enviou instrutores e materiais para as
aulas de primeiros socorros (teoria e prática).
Nas etapas seguintes ao piloto, juntaram-se ao Programa a Universidade de
São Paulo - Faculdade de Saúde Pública/NUCOGERA e a Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo FAU. Foram, então, contempladas com o programa as comunidades:
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Viela da Paz (zona oeste), Jd. Cabuçu (zona norte), Maria Cursi (Zona Leste), Jd.
Jaqueline (Zona Sul) e cortiço da Rua Sólon (Centro). Ver Figura 16.
Figura 16 - Estrutura de Implantação do Programa de Segurança Contra Incêndio
Comunitário
Operação
Sensibilização do poder público e da
comunidade
Capacitação
Melhora

das pessoas

contínua do
processo

para

Equipes de Emergência

formação
das equipes

EPI e EPC

Fonte: Elaborado pela Autora

4.13.8

Situação do PSIC quatro anos após a implantação
Segundo Clark, 2001 (apud. Morais, 2004), a avaliação de programas sociais,

sob o ponto de vista da efetividade, pode ser feita por meio de uma série de critérios,
chamados de variáveis internas e externas. Dentre as variáveis apresentadas pelo
autor, para avaliação do PSIC, são consideradas pertinentes as seguintes:
•

história - que consiste nos eventos que ocorreram desde a implantação;

•

maturação - as mudanças em função do tempo observadas na comunidade
beneficiada com o programa;

•

testes, que no caso PSIC, as atuações das brigadas podem ser consideradas;

•

mortalidade experimental – refere-se à saída dos sujeitos pertencentes ao
grupo de controle, inviabilizando o programa; e

74

•

à impossibilidade de aplicação do programa em outras populações, situações
ou regiões. Em termos gerais é a impossibilidade de se generalizar os
resultados obtidos no projeto piloto.
Os demais critérios referem-se à interação e efeitos reativos, interferências

(tratamentos diferentes dados aos grupos de controle) repetitividade e preconceito
no tratamento das amostras analisadas, o que não se aplica ao PSIC.
Os dados aqui apresentados foram coletados por profissionais do Laboratório
de Segurança ao Fogo e a Explosões do IPT, contando para isso com a colaboração
da líder comunitária da Vila Dalva que fez as visitas às comunidades, durante os
meses de julho e agosto de 2008 (portanto, quatro anos após a implantação). As
conversas quase informais com os líderes das comunidades e das brigadas eram
orientadas por um roteiro de perguntas, organizadas em um questionário com
perguntas abertas, durante uma entrevista realizada nas comunidades, por
profissionais do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O Quadro 3 permite a análise
do programa sob dois aspectos: história e teste. Verifica-se a significativa eficácia
nas atuações das brigadas, que apesar de terem sido treinadas para atuar apenas
em princípios de incêndio, em alguns casos, foram capazes de enfrentar situações
com grau de dificuldade bastante considerável. O sucesso nas atuações deve-se
fortemente à capacidade extintora dos equipamentos fornecidos e, especialmente,
ao treinamento ministrado aos brigadistas. De modo que a metodologia testada pode
ser considerada adequada e eficaz (Quadro 3).

Quadro 3 – Ocorrências atendidas pelas brigadas nos primeiros quatro anos de existência
Nº de ocorrências em

Extintores

que atuou a brigada

utilizados

VILA DALVA

30

50

Sim. (Substituição feita pelo IPT)

MARIA CURSI

30

41

Não.

JARDIM JAQUELINE

2

0

Não.

CABUÇU-VILA NILO

3

14

Não.

VIELA DA PAZ

3

6

Não.

CORTIÇO DA RUA SÓLON

2

3

Não.

Comunidade

Foi realizada a substituição?

Fonte: Elaborado pela autora

Os dados apresentados no Quadro 4 mostram que diversas famílias e
residências foram atendidas, com sucesso, por brigadas constituídas por um número
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relativamente pequeno de brigadistas, graças à homogeneização do conhecimento
de cada função entre todos os membros das brigadas.
Merece destaque o fato de cinco crianças terem sido resgatadas com vida e,
sem queimaduras relevantes, dos incêndios que ocorreram nessas comunidades.
Quadro 4 - Número de famílias atendidas pela brigada
Nº de famílias

Nº Inicial de
brigadistas

MARIA CURSI

480

72

37

VILA DALVA

2.400

77

52

JARDIM JAQUELINE

3.000

56

30

CABUÇU-VILA NILO

500

57

30

VIELA DA PAZ

700

10

10

CORTIÇO DA RUA SÓLON

42

22

19

Comunidade

Brigadistas ativos

Fonte: Elaborado pela Autora

Um dos principais problemas enfrentados por programas sociais que dependem
de políticas públicas é a descontinuidade, como já apontou Samora (2009).
“ A descontinuidade administrativa a que estão sujeitas as cidades
brasileiras provoca, geralmente, a substituição brusca de políticas
urbanas devido à alternância de partidos políticos com concepções
bastante distintas, às vezes opostas...”

O PSIAUP foi concebido durante a gestão da Sra. Marta Suplicy do Partido dos
Trabalhadores. Quando a Prefeitura de São Paulo passa a ser gerida pelo Sr. José Serra
do PSDB, o programa é imediatamente suspenso. Por essa razão as comunidades
beneficiadas precisaram encontrar soluções para manterem ativas suas brigadas.
Nos quatro anos seguintes à implantação que não contaram com ajuda do poder
publico as comunidades recorreram a empresas e comércios próximos para substituição
dos equipamentos utilizados, lembrando que as ocorrências nas comunidades afetam
profundamente todo o entorno. A título de exemplo a Favela Viela da Paz, na zona sul,
solicitou ao Hipermercado Extra que passou a substituir os extintores e/ou patrocinar a
recarga.
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Com relação à necessidade de realização de novos cursos para formar novos
brigadistas e aperfeiçoar os que já estavam formados, processo chamado de reciclagem,
para atender à questão da rotatividade comum a esses locais, isso não foi possível.
Entretanto, após quatro anos toda a comunidade conhecia os brigadistas e sabiam onde
encontrá-los, mantiveram-se ativas, atuando, principalmente, na prevenção, orientando,
reprimindo atos perigosos, etc.
Dos 304 brigadistas formados, 197 continuavam ativos em 2008, ou seja, 64%,
deles. O principal motivo alegado para se deixar de ser brigadistas era a saída da
comunidade.
Cabe ressaltar que muitas organizações não governamentais passaram a atuar
nas comunidades após a implantação do programa, inclusive por intermédio dos
profissionais da Defesa Civil, conforme se observa no Quadro 5.
Quadro 5 – Ong que atuam nas comunidades
Nome da Comunidade

Entidades e Organizações que atuam na Comunidade

MARIA CURSI

Pastoral da Criança e o Movimento de Defesa das Favelas – MDF

VILA DALVA

Centro Comunitário da Vila Dalva, não é uma Ong

CABUÇU-VILA NILO

Centro Comunitário 13 de Maio e o Rotary Club.

VIELA DA PAZ.

Existe uma parceria com a Paróquia São Pedro Furriê.

CORTIÇO DA RUA
SÓLON.

A Associação de Moradores Eleitos (organizado após a implantação da
brigada) e o Centro Gaspar Garcia, que representa judicialmente os
moradores no processo de Uso Capitão.

Fonte: Elaborado pela Autora

Foram relacionadas, ainda, as principais dificuldades encontradas pelos
moradores e brigadistas, no Quadro 6. Houve unanimidade, por parte dos líderes
comunitários, sobre a disposição dos moradores em continuar o projeto, mas eles
querem a garantia de que haverá reciclagem, substituição dos equipamentos
utilizados, recarga dos extintores utilizados e a formação de novos brigadistas,
sempre que necessário.
Dessa forma, fica evidente a integração da comunidade com o programa,
além da possibilidade de sua aplicação em outras populações, situações e regiões,
conforme demonstrou a replicação para as cinco comunidades e posteriormente a
implantação nas comunidades Beira Rio I e II, pela Defesa Civil, ratificada pela visita
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dos idealizadores do programa a outras cidades e estados, confirmando sua
efetividade (Quadro 6).
Quadro 6 – Principais dificuldades enfrentadas pelos brigadistas nas comunidades
Comunidade

Quais são as principais dificuldades para se manter
uma brigada?
Falta de interesse por parte do poder público.
Dificuldade de se manter um relacionamento contínuo
com a Defesa Civil e as subprefeituras.

MARIA
CURSI
VILA DALVA

Falta de reciclagem para manter ativos os brigadistas.
As principais dificuldades são: falta de reunião com os
JARDIM
brigadistas e atenção, pois os brigadistas foram
JAQUELINE
abandonados.
CORTIÇO DA As principais dificuldades são: falta de reunião com os
SÓLON
brigadistas pelo menos anual e recarga dos extintores
VIELA DA
PAZ
Falta de reciclagem e de reposição de equipamentos

CABUÇU /
VILA NILO

A dificuldade é que com a urbanização, não existe
mais tanto risco de incêndio como existia antes.

Há predisposição das
pessoas para continuar esse
projeto?
Sim
Sim
Sim
Sim. A brigada está ativa.
A brigada está mobilizada, só
precisa ser reativada.
Sim, até para expandir para
outras comunidades mais
carentes, tais como: Favela
do Violão, Favela
Democrática, Favela Mimosa,
etc.

Fonte: Elaborado pela Autora

4.13.9

Viabilidade do projeto
Com relação à viabilidade econômica, propõe-se um exercício, bastante

simples, cujo objetivo é apenas ilustrar os aspectos referentes a investimentos do
PSIC. (Haitare, 2009).
Caso uma comunidade com vnte residências sejam atingidas total ou
parcialmente por chamas de um incêndio, sem vítimas. Neste exercício definiu-se
que cada família é composta por cinco integrantes, e que há apenas uma família por
residência.
Supondo que essas pessoas não tenham parentes na cidade que possam
recebê-las, e que uma escola municipal será usada, provisoriamente, como abrigo
de emergência. Considere ainda, que apenas cinco famílias optaram por voltar para
seu estado de origem e apenas dez aceitaram o apoio da prefeitura para se
mudarem para outra área (mas que precisarão de um tempo para encontrar esse
novo local).
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Nesta situação ideal cada membro da família receberá apenas um cobertor e
um colchão, suficientes para atender suas necessidades. Os gastos com os quais
deve arcar a prefeitura, no Quadro 7.
Quadro 7 – Custos com ocorrência de incêndio em uma comunidade

Fonte: Dados disponibilizados pela Defesa Civil (2008)

Os valores não foram atualizados, mantendo a fidelidade à pesquisa feita em
2008, bem como não foram incluídos valores relacionados aos danos causados à
escola, os custos dos deslocamentos de assistentes sociais, secretaria de obras,
retirada dos escombros, o desgaste da imagem pública, caso a situação se estenda,
os custos com a obtenção de outra área na região para transferência dos domicílios.
Conforme demonstrado no Quadro 8.
Quadro 8 – Custo de Implantação da Brigada

Fonte: parceiros do projeto - dados de 2008
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A conclusão, ainda é a mesma, os valores apresentados estão bastante
aquém dos investimentos públicos que serão demandados em uma situação de
incêndio comum. Uma vez que nessa mesma comunidade, um grupo de 20
brigadistas treinados e munidos de equipamento de proteção individual e de
combate, o incêndio e seria evitado. E tudo isso com um investimento,
aproximadamente, dez vezes menor.
Mesmo considerando os custos com a manutenção, ou seja, a substituição dos
extintores usados, ou de equipamentos de proteção.
As comunidades, que têm o programa implantado, apresentaram uma
efetividade no combate ao princípio de incêndio entre os anos de 2003 a 2009. Ver
Figura 17.
Figura 17 - Procedimentos adotados pelas brigadas de incêndio do PSIC

Fonte: Elaborado pela Autora
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4.13.10

Resultados do programa

Os resultados constatados são:
a) mais de 100 ocorrências atendidas com sucesso em todas as comunidades;
b) nenhuma perda ou comprometimento de vidas humanas, devido a
incêndios;
c) redução de perdas materiais;
d) redução de investimentos da Prefeitura em situações dessa natureza, nas
comunidades contemplada com o programa;
e) mudança dos hábitos que expunham os moradores a vários riscos,
minimizando significativamente tais perigos. Por exemplo, não se põe fogo
no lixo, cuidados com a rede elétrica, com equipamentos ligados, com
panelas no fogo, vazamento de gás, entre outros;
f) comunidades menos vulneráveis;
g) criação de uma cultura voltada á prevenção, por meio da qual os moradores
passaram a se preocupar com atitudes e/ou atividades que expunham a
riscos à coletividade;
h) desenvolvimento de uma metodologia, que inclui material didático, o que
possibilitou a replicação com sucesso para outras seis comunidades na
cidade de São Paulo;
i) Além disso, em 2005, PMSP tomou a iniciativa de implantar o programa em
mais duas comunidades (Beira Rio I e II) no bairro do Jabaquara (zona sul);
j) estudo de viabilidade para outras cidades: Santos-SP e Fortaleza - CE;
k) melhorias da infraestrutura, urbanização, após a organização dessas
comunidades.
Um outro programa de segurança contra incêndio também implantado na
cidade de São Paulo é PREVIN, que descrevemos em seguida,
4.14

O programa de prevenção contra incêndio em assentamentos urbanos
precários – PREVIN
Premissas não consideradas, por exemplo, no Programa de Prevenção contra

incêndio em assentamentos urbanos precários – PREVIN, instituído Decreto 51.816,
que criou a “Secretaria Municipal de Coordenação da Subprefeitura, a Câmara
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Executiva de prevenção e Combate a Incêndios no Município de São Paulo”, que se
estrutura em quatro eixos, inserção comunitária, ação conjunta institucional, medidas
preventivas e educação.
O eixo inserção comunitária compreende medidas de mobilização social
necessária à formação de brigada, o cadastramento das famílias residentes nas
comunidades, a seleção de zeladores remunerados e a elaboração do “Plano de
Proteção aos Agentes Públicos”.
O eixo “ação conjunta institucional” compreende a integração e a
coordenação dos diversos órgãos e agentes envolvidos na implementação do
programa, elaboração de procedimentos padrão pela Defesa Civil e definição de
indicadores de resultados.
O eixo “medidas preventivas” é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros
Metropolitanos e compreende a decisão de implantação de equipamentos de
combate e extinção de incêndios (hidrantes, extintores portáteis e sobre rodas e
reserva de abastecimento, além das medidas construtivas para evitar a propagação
de incêndio, minimização das ligações clandestinas e expansão da comunidade.
A meta do programa era implantar o PREVIN em 51 assentamentos urbanos
precários, até o final de 2012. Como piloto, foi escolhida a favela Sônia Ribeiro.
BRUNO (2012).
Até o final de 2012, entretanto, a meta não tinha sido atendida. A favela do
Moinho, no centro, onde o PREVIN foi implantado, passou por dois grandes
incêndios em menos de um ano - o primeiro ocorreu em dezembro de 2011, e o
segundo, em setembro de 2012. O mesmo aconteceu com a Favela do Piolho, em
setembro de 2012, quando o fogo destruiu centenas de barracos e deixou 1.140
desabrigados. Em dezembro foi a vez da favela de Vila Andrade, na comunidade de
Paraisópolis, em que, de acordo com a Defesa Civil, cerca de 60 pessoas ficaram
desabrigadas e 34 barracos foram atingidos.
Segundo o site da Fabiana Nanô (2012). das 28 favelas atingidas por
incêndios, em 2012, quatro tinham o PREVIN instalado. A favela do Moinho recebeu
um hidrante, mas não a chave para abri-lo (Figura 17).
“Em uma delas, a do Moinho, que passou por dois grandes incêndios
em menos de um ano (em dezembro de 2011 e em setembro de
2012), o fato de a favela ser contemplada pelo programa não ajudou.
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Apenas um hidrante foi instalado, e ele estava indisponível no dia do
fogo, trancado e sem mangueiras. Os moradores contam que foi
preciso esperar os bombeiros chegarem para combater as chamas, o
que aumentou em muito o rastro de destruição. No primeiro incêndio,
não havia sequer o hidrante na comunidade, embora o Previn já
existisse e contemplasse a favela.”
Foto 17 – Hidrantes instalados pelo PREVIN na favela de Vila
Prudente não possui mangueiras

Fonte: Folha Online (2012)
“Por outro lado, os moradores elogiam o curso de capacitação de
brigada de incêndio, do qual participaram três pessoas da
comunidade. Após o treinamento, os moradores são levados à
categoria de zeladores e recebem um salário de R$ 653 por mês,
mas nem isso evita a baixa aderência, já que o curso ocorre durante
a semana, quando a maioria está trabalhando.”
“Francisco Charles Pereira da Silva, 25, foi um dos participantes. Ele
contou que o treinamento, que durou um ano, foi "muito bom",
embora os brigadistas formados não tenham autorização para usar
extintores ou mangueiras. "Quem vai usar mesmo são os bombeiros.
A gente vai só orientar o pessoal na hora do incêndio e ajudar."
5.dez.2012 - Bombeiro tenta apagar foco de incêndio que atingiu
barracos da Diogo Moreira/Frame/Estadão Conteúdo
“A moradora ainda reclama que o treinamento só dá autorização para
que ela "oriente" os outros moradores em caso de fogo, e também
ressalta a ausência de identificação dos brigadistas. "Deram só um
crachá pequeno. Nada de uniforme. Aí fica difícil conversar com o
pessoal daqui."

4.15

Reflexões críticas sobre os dois programas
Uma comparação entre os resultados dos dois programas de segurança

contra incêndio em favelas na cidade de São Paulo indica a validade da
metodologia, que transfere aos usuários a responsabilidade pela própria segurança.
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O programa de segurança contra incêndio comunitário PSIC parte da premissa de
que os incêndios precisam ser combatidos no início do foco. Para tanto, é
fundamental que a comunidade esteja preparada para realizar essa tarefa,
exatamente como acontece em outros locais, como empresas, por exemplo. Ver os
resultados na Figura 18.
Figura 18 - Como comparar os resultados dos dois programas de segurança
contra incêndio em favelas?
4 COMUNIDADES
COM
REINCIDÊNCIA DE
INCÊNDIOS

100 PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO
COMBATIDOS COM SUCESSO
VIDAS PRESERVADAS (CRIANÇAS
RETIRADAS DAS CHAMAS)

A
COMUNIDADE
DESCONHECE
A EXISTÊNCIA
DA BRIGADA

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
NO PROCESSO

PREVIN

PSIC

A COMUNIDADE SE APROPRIA DO
PROGRAMA - AUTONOMIA

Fonte: Elaborado pela Autora

Os equipamentos de combate devem estar à mão das pessoas e elas devem
estar aptas para usá-los de forma correta e segura. Para tanto, elas precisam
conhecer esses equipamentos, sua capacidade extintora, saber operá-los e mantêlos em condições de uso.
A vulnerabilidade da comunidade é profundamente reduzida quando ela é
capaz de identificar e reconhecer os riscos aos quais está exposta e adotar medidas
para minimizá-los ou neutralizá-los.
Independente da origem, o fogo é apenas uma reação química em cadeia,
não uma fatalidade.
O PREVIN, de caráter mais preservacionista, mantém a responsabilidade de
combater o incêndio nas mãos dos bombeiros que, sabidamente não podem
responder tão prontamente quanto esse tipo de ocorrência em favela exige. Além
disso, conforme reconhecem os oficiais bombeiros Camilo Jr e Correia Leite (2008)
“os bombeiros não podem estar em todos os lugares” justamente, por essa razão
sugeriram como solução a esse problema a criação de brigadas de incêndio.
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Para se entender as diferenças entre os dois programas é necessário trazer
os conceitos apresentados no item 2, deste trabalho. Assim como o fenômeno das
favelas não é recente e nem acidental no percurso da história, o preconceito que se
debruça sobre elas e, de modo mais notório, sobre a população que nelas vivem,
também.
A equipe que desenvolveu o PSIAUP era uma equipe de pesquisadores
independentes das autoridades militares, especialmente das que se mostravam
resistentes ao fato de se capacitar pessoas para combaterem fogo, ao contrário do
que se imagina, o argumento dessa resistência não se baseava no risco a que
estariam expostas essas pessoas, mas ao fato de transferir a “essa gente” uma
atividade de responsabilidade exclusiva dos bombeiros e não uma algo que
“qualquer um” poderia executar. Evidentemente, que essa afirmação nunca foi assim
verbalizada explicitamente.
Entretanto, durante as reuniões para discussões dos rumos a serem adotados
no programa eram comum frases como “colocar extintor em favela é loucura essa
gente vai vender para virar droga”.
A independência dos pesquisadores e profissionais envolvidos no projeto foi
fundamental para se chegar atravessar o preconceito e encontrar pessoas como a
Dona Amélia, de 63 anos, que participou ativamente do curso de brigadas e
descobriu que podia atuar na equipe de abandono e outras tantas pessoas íntegras,
honestas, colaborativas e comprometidas com o bem estar da comunidade. Apenas
para registro, nenhum extintor foi vendido ou usado inadequadamente.
No PSIC se usava toda tecnologia e conhecimento disponíveis. Fotos aéreas
foram usadas para tentar identificar a melhor distribuição dos brigadistas na
comunidade. Muitas vezes pediu-se aos brigadistas que procurassem pessoas de
determinada área que tivessem disponibilidade e vontade, para evitar “vazios” sem a
presença de brigadistas nas comunidades.
Tudo em prol das duas metas do PSIC, em primeiro lugar, trabalhar
preventivamente, identificando os riscos e discutindo, com os principais envolvidos,
meios de neutralizá-los ou minimizá-los, reduzindo, assim, a vulnerabilidade dessa
comunidade e o princípio básico do sistema global de segurança contra incêndio: o
combate ao incêndio no princípio, em seu local de origem.
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As autoridades militares que participaram como parceiros no PSIC foram os
coordenadores do PREVIN.
4.15.1

Fatores críticos para implantação dos programas

Pode-se, portanto, resumir os fatores críticos de sucesso para implantação de
programas de segurança contra incêndio, nos seguintes itens:
1. Omissão por parte do poder público – gerando descontinuidade dos
programas em andamento que estejam apresentando bom resultados;
2. desorganização interna da comunidade ou a falta de líderes legítimos
fragiliza a intervenção na comunidade, esse desafio precisa ser
enfrentando antes da implantação do programa;
3. indisponibilidade de recursos materiais – sem equipamentos de proteção,
de combate e condições de reciclagem o programa fica fadado ao
insucesso;
4. necessidade de manutenção dos programas. A manutenção é o
reconhecimento do dinamismo das comunidades e estar preparado para
substituir pessoas, equipamentos e até líderes;
5. tomar a comunidade como protagonista no processo de intervenção.
Respeitar as características e idiossincrasias de cada comunidade.
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5 REQUISITOS PARA CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA CONTRA
INCENDIO EM FAVELAS
Os programas de segurança contra incêndio devem ser propostos no âmbito
de um planejamento que considere o risco da favela, os recursos disponíveis
internos e externos.
Uma metodologia americana, publicada pelo órgão federal responsável pelo
gerenciamento de emergências – FEMA, direcionada, inicialmente, para a
elaboração de planos de emergência de indústrias de todos os tamanhos, por sua
flexibilidade e ampla abordagem, permite que adaptações sejam feitas para atender
a outros ambientes, mesmo informalmente construídos.
Ao contrário da norma brasileira, a metodologia americana é composta por
quatro passos, por meio dos quais uma equipe é criada para estudar as variáveis e
decidir a melhor proteção possível, de acordo com os riscos e recursos disponíveis
humanos e materiais, como mostra o Quadro 9.
Quadro 9 - Resumo do EMG - FEMA
Passo 1: Estabelecer
uma Equipe para o
Planejamento

Estabelecer uma
Equipe para o
Planejamento

Passo 2: Analisar os riscos
e capacidade de combate
ao incêndio

Passo 3 : O processo de
desenvolvimento do
Plano

Passo 4:
Implementação do
plano

Leis que regem o
funcionamento interno

Escrever o plano

Comunicação

Apoio externo

Priorizar as atividades

Proteção a vida

Estabelecer o
programa de
treinamento

Proteção da
Propriedade

Identificar as exigências
legais para o local
Definir linha de
autoridade

Definição dos
Recursos
Necessários

Identificar os pontos
críticos seja de atividades
perigosas
Revisar o plano de
seguros, se houver
Análise das
vulnerabilidades

Fonte: Elaborado pela Autora

Definir modus operandi
com os recursos
externos (Bombeiros,
SAMU, etc.)

Divulgar o plano

Comunicação com o
entorno
Recuperação e
reconstrução
Administração e
logística
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Quando as soluções propostas são resultantes de discussões e contribuições
de vários profissionais e pessoas de diferentes experiências envolvidas direta e
indiretamente, a possibilidade de ocorrência dos erros, apontados por DI MENNA
(2011), conforme descrito neste trabalho, são consideravelmente reduzidos. Ao
contrário do que as normas nacionais preconizam, EMG permite que sejam
consideradas as seguintes premissas, na criação de equipes de emergência para
atuar na segurança contra incêndio. Ver figura 19.
Figura 19 – Premissas para a elaboração de programa de segurança contra incêdio em
favelas.

1 .é fundamental o envolvimento da comunidade e do poder
público desde a elaboração d plano de emergência.
2. Fogo não é fatalidade é sim resultado de ações inseguras
seja por imprudência, negligência ou ignorância
(desconhecimento.
3. A composição das brigadas deve ser deve ser pensada no
âmbito de uma visão global da segurança contra incêndio e
não a partir de critérios subjetivos.
4. Locais onde a existência de brigadas é obrigatória x
onde são necessárias;

5. A brigada deve ser treinada de acordo com os riscos
e recursos disponíveis;
6. Treinar as pessoas em condições muito diferentes
das que vão encontrar no dia a dia é um erro, uma vez
que a experiência adquirida no treinamento deve-se
converter em conhecimento útil, a ser usado no
momento de um sinistro
7. Simulados realizados sem critérios de referência, ou
procedimentos pré-definidos não tem razão para
acontecer
Fonte: Elaborada pelo Autora
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6 CONCLUSÃO
O século XXI está assistindo a um fenômeno chamado “superurbanização”
(Davis, 2006) que vem sendo impulsionado não pela oferta de empregos ou de
qualidade de vida melhor, ao contrário, se deve ao recrudescimento da pobreza.
Estima-se que, pela primeira vez na história, a população urbana seja maior do que
a que vive em áreas rurais, sem que haja, entretanto, qualquer planejamento efetivo
para acomodar todas essas pessoas.
Como vem acontecendo em outros países, as cidades brasileiras também
cresceram com a ausência de planejamento urbano, permeadas por contradições e
déficits sociais acumulados por décadas, consolidando as desigualdades e criando
territórios de concentração da pobreza, espaços de privação e de abandono, em
muitos casos em ‘cidades sem leis’, a chamada ‘cidade informal’.
Em 2006 os favelados representavam 78% dos habitantes urbanos dos países
menos desenvolvidos, o correspondente a, pelo menos, um terço da população
urbana global” (Davis, 2006, p. 34). Portanto, um número considerável de cidadãos
viviam e vivem constantemente em situação de vulnerabilidade, especialmente em
relação ao risco de incêndio, que é muito alto, devido às características desses
locais e à frequência dessas ocorrências.
Esse

trabalho

analisa

as

duas

tentativas

de

se

minimizar

essa

vulnerabilidade, por meio da implantação de programas de segurança contra
incêndio em favelas na cidade de São Paulo: O PSIC e o PREVIN.
O PSIC entendia a comunidade como depositária do programa, a única capaz
de, em tempo hábil, proteger-se em situação de incêndio, tendo em vista que os
primeiros minutos de uma ocorrência são vitais para se evitar uma grade tragédia.
A concepção do PREVIN, por sua vez, cuja coordenação basicamente esteve
nas mãos de bombeiros militares (BRUNO, 2012), dentro de uma visão politica de
uma gestão bastante diferente que não compreende a participação popular na
construção do programa.
No PSIC, os conhecimentos e recursos disponíveis são colocados à
disposição da comunidade para juntos encontrarem as soluções adequadas ao
território.
No PREVIN não se envolve a comunidade, que, se quer, sabe da existência
dos brigadistas. As pessoas são tratadas como incapazes e não confiáveis, uma vez
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que, embora tenham acesso à teoria, não se permite que operem os equipamentos
para sua proteção. O preconceito velado surge na decisão de se colocar hidrantes,
mais caros, de difícil manuseio, inadequados uma vez que não é possível se chegar
a todos os locais da comunidade com as mangueiras, além de serem mantidos
devidamente trancados, supostamente para evitar atos de vandalismo (especulação
da autora).
O PREVIN continua mantendo a dependência aos “heróis do fogo”, que
infelizmente não conseguem chegar a tempo e quando chegam precisam enfrentar
as dificuldades de acesso, uma vez que esses territórios, comumente estão
colocados em espaços da cidade que não eram de interesse: encostas, margens de
córregos, etc. Ignora-se, assim, o princípio básico da segurança contra incêndio
nesses locais: o tempo resposta – a necessidade de se combater o fogo em seu
princípio.
Apesar da existência da Lei Municipal nº 15.022, de 6 de novembro de 2009,
que exige a criação do Programa de Prevenção aos Incêndios nas favelas na cidade
de São Paulo, poucas comunidade contam com esse programa.
A metodologia exposta pela Agency – FEMA foi adaptada e aplicada pelos
idealizadores do PSIC e demonstrou que brigadas de incêndio, treinadas e munidas
de equipamentos de proteção e combate a incêndio, adequadas ao risco e às
pessoas que vão operá-los, associada à conscientização da comunidade é a melhor
medida de proteção contra incêndio.
Apesar dos resultados positivos o programa implantado em 2003 e 2004 em
seis comunidades, foi abandonado pelo poder público, em mais um exemplo da
descontinuidade de programas e políticas públicas.

Quatro anos depois de

implantando mantinha-se vivo, graças a esforços dos moradores, entretanto,
começa a dar sinais de desgastes e de que não consegue se sustentar fora de uma
política pública

ou um programa de intervenção social que contemple sua

manutenção.
Chama-se manutenção à formação de novos brigadistas, a substituição ou
recarga de extintores usados em ocorrências de incêndio, a reposição dos
equipamentos de proteção individual, etc.

90

Por outro lado, o PREVIN que contava com o apoio do poder público não teve
sucesso, uma vez que os próprios moradores desconheciam a sua existência no
território.
Para que um programa de segurança contra incêndio seja exitoso, é
necessário que seja visto como um programa de intervenção social, em que se
reconhece a comunidade como depositária, se respeita as características regionais,
procurando, inclusive, envolver e desenvolver o entorno a partir dessa intervenção.
O que só é possível com o apoio do poder público e o comprometimento desses
gestores com a continuidade desse programa.
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