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O Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo entregou, para sanção do governador 
Geraldo Alckmin, novos projetos para 
regulamentação de prevenção e combate a 
incêndios no território paulista.

É mais uma importante contribuição da corporação para 
que a atenção seja voltada a essa área que tantas vidas 
ceifou e que representa enormes perdas sob ação do fogo.
Os bombeiros paulistas têm, nos últimos anos, passado por 
experiências muito importantes que lhes proporcionaram 
conhecimento nos vários ângulos das lides de combate ao fogo.
Esse conhecimento é transformado em posturas legais, 
visando especialmente a prevenção para que não ocorram 
sinistros, que tanto custam ao estado e ao País.
Agora, com o poder de polícia de que carecia o Corpo 
de Bombeiros, contemplado na nova legislação, a real 
fiscalização pode e deve ser executada de forma bastante 
rígida, punindo aquele que, por descuido ou falta de 
responsabilidade, põe em risco preciosas vidas humanas.
Esses padrões e normas de procedimento, lamentavelmente, 
só são aplicados em São Paulo. Está mais do que na hora 
de termos uma legislação de caráter nacional que trace, 
pelo menos, linhas básicas de procedimento, deixando aos 
estados que se adequem às suas realidades.
Depois da NR-23 nada mais se escreveu no âmbito 
federativo sobre prevenção de incêndios. E, mesmo 
assim, a ATUAL NORMA NÃO ATENDE A MÍNIMA 
NECESSIDADE DE SE MANTER PREOCUPAÇÃO 
E, ESPECIALMENTE, AÇÃO NAS QUESTÕES DE 
PREVENÇÃO dos males advindos do fogo sem controle.
Leis mais duras e penalidades realmente aplicadas são um 
passo muito importante, pois a melhor forma de combater 
o incêndio é a prevenção. ■
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Brasil registra  
maior número  
de queimadas  
desde 1999

Com 270.479 focos de incêndio, 
2017 foi o ano que mais teve 

queimadas em todo o Brasil, segun-
do dados de pesquisas realizadas pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (INPE). 
O mês de setembro concentrou gran-
de parte dos números nesse histórico, 
quando 110.988 pontos de incêndios 
foram encontrados, sendo que a mé-
dia mensal é de 8.836. Em compara-
ção com 2016, o aumento foi de 44%. 
Para o pesquisador Alberto Setzer, 
responsável por coordenar o moni-
toramento de queimadas do País no 
INPE, a estiagem prolongada em boa 
parte dos estados e a ausência de fis-
calização estão entre as principais 
causas da propagação do fogo.

Califórnia: incêndios florestais sem controle 

O incêndio Thomas, que se alastrou no sul da Califórnia, tornou-se o quinto maior 
na história do estado norte-americano. A área queimada equivale ao tamanho da 

cidade de Nova York. Os condados de Ventura e Santa Bárbara foram os mais devasta-
dos, com 230 mil hectares (930km²) atingidos pelo fogo. Intensificado por fortes ventos 
e  baixa umidade, o Thomas, em apenas um dia, alastrou-se para uma área de 50 mil 
hectares e fez com que cerca de 200 mil pessoas tivessem que sair de suas casas em 
busca de um abrigo seguro. Além disso, mais de 700 construções foram afetadas desde 
o início do incêndio. O governador da Califórnia, Jerry Brown, emitiu um alerta roxo, 
considerado o nível mais alto, reconhecendo o incêndio como extremamente crítico.  

Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará comemora 135 anos 

Com mais de um século de atuação, as histórias para contar são inúmeras. O CBMPA é a quarta corporação mais antiga do Brasil e a sexta em 
questão de número de militares, somando 3.118 bombeiros, que atuam em 38 unidades operacionais espalhadas pelos munícipios do Estado.  

No final de 2017 foi realizada uma solenidade para comemorar essa trajetória. Durante o evento ocorreu um desfile dos pelotões e a en-
trega de medalhas para condecorar os membros que atuam há mais de 10 e 20 anos e as corporações que prestaram bons serviços. Dos 

oito pelotões que desfilaram, três são 
comandados por mulheres. 
"As mulheres estão presentes em nossa 
instituição desde 1994. Pela primeira vez, 
tivemos tropas representativas na soleni-
dade comandadas por elas, para marcar 
a presença feminina em nossa corpora-
ção", destacou o coronel Zanelli Nasci-
mento, comandante geral do CBMPA.
No comando de um dos pelotões estava 
a capitã Isis Araújo. Ela af irma que foi 
"uma emoção, misturada com satisfa-
ção e orgulho, pois é a primeira vez que 
mulheres estão comandando a tropa 
no aniversário do bombeiro paraense 
e isso mostra o respeito pelos demais, 
o espaço que temos na corporação e 
que, apesar das diferenças, nós conse-
guimos exercer os trabalhos atribuídos 
aos homens". 
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Carregadores baratos podem causar incêndios 

Um estudo feito no Reino Unido, conduzido por investigadores da Eletrical Safety 
First, grupo dedicado à promoção da segurança em dispositivos elétricos, apon-

tou um dado alarmante: 98% dos carregadores ditos “baratos” aumentam os riscos 
de incêndio. Para chegar a essas conclusões, cabos de iPhones, foram testados. A 
maior parte deles adquiridos em lojas não autorizadas. Segundo o diretor técnico do 
grupo que realizou a análise, Martyn Allen, dos 50 carregadores avaliados, apenas um 
não apresentou problemas nos testes básicos a que foi submetido. Os carregadores 
utilizados neste estudo são cópias da versão original da Apple de 5W. Durante os 
testes, foi constatado que: 
◆ Mais de 90% apresentaram risco de choque durante a sua utilização;
◆ 68% dos carregadores foram fabricados com componentes de baixa qualidade e apresentam um risco severo 
de choque elétrico e incêndio por não possuírem isolamento.

Defesa Civil do Rio de Janeiro lança  
plano de emergência em 92 municípios 

A  Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro lançou no final de 2017, 
um plano de emergência com estratégias para otimizar as ações de resposta a 

desastres no estado. O documento, com vigência até dezembro de 2018, foi apresen-
tado para representantes das defesas civis municipais e aos bombeiros. O plano de 

contingência define as ações de socorro, assistência 
à população e ações de reabilitação de áreas 
atingidas. Além disso, foi inserido no documen-
to um mapa de áreas suscetíveis a incêndios 
f lorestais no estado. A versão f inal do plano 
de emergência ainda será entregue a todos os 
integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil, 
instituições governamentais e não governamen-
tais, entidades privadas e segmentos organizados 
da sociedade. Confira a notícia completa no site 
da revista Incêndio! 
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Segurança 
garantida
FABRICANTES DEVEM ATENDER EXIGÊNCIAS DE 
ÓRGÃOS REGULADORES PARA CERTIFICAR PRODUTOS 
\por Cristiane Del Gaudio e Mariana Bonareli 
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de Certificação de Produtos (OCP) 
desde 2002. Para garantir cada uma 
das metas junto ao Instituto tive-
mos que passar por uma avaliação 
extensa e minuciosa. Atualmente, 
temos mais de 50 escopos, para as 
mais variadas indústrias. Vale desta-
car que a UL também é um organis-
mo de certificação designado pela 
Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel).
 
Quais são os maiores desafios 
enfrentados no País? 
Considerando o mercado de pro-
teção, combate e detecção de in-
cêndios, há apenas três portarias 
publicadas pelo Inmetro (extintor 
de incêndio, pó para extintor e indi-
cador de pressão) que são compul-
sórias. Já no âmbito voluntário, o In-
metro publicou, em 2015, a portaria 
para mangueiras de incêndio. Para 
tantos outros produtos que já pos-
suem normas brasileiras publicadas, 
é necessário que o mercado esteja 
disposto a investir na certif icação 
dos produtos. E, quando falamos de 
mercado, devemos considerar prin-
cipalmente o mercado consumidor, 

ou seja, que estejam cientes da importância de adquirir 
produtos que, de fato, estejam em conformidade com 
as normas brasileiras. 

Qual a diferença entre laudos de ensaios e 
certificados de conformidade?
No mercado nacional é frequente a apresentação de 
laudos de ensaios em substituição ao certif icado de 
conformidade. Os laudos se referem a produtos ensaia-
dos que foram enviados ao laboratório pelo próprio 
fabricante, no entanto, sem uma amostragem crite-
riosa. Esse laudo se limita ao produto que foi testado, 
logo, não deve ser considerado para outros da linha 
de produção. Já o certificado de conformidade envol-
ve a participação de uma entidade específica, nesse 
caso, o OCP, pois exige uma amostragem criteriosa 

Ao adquir ir 
um produ-
to na prate-
leira de uma 
loja, muitas 
vezes não 
passa pela 
cabeça do 

comprador verificar as características 
que fazem dele um produto seguro.  
A atenção do consumidor com os 
produtos adquiridos, na maioria dos 
casos, nem passa do registro da data 
de validade. Contudo, a indicação 
de que o item possui certif icação 
de qualidade para evitar acidentes 
é fator de extrema importância. 
Algumas instituições são parceiras 
do  Instituto Nacional de Metrolo-
gia (Inmetro) na função de testar e 
conferir o cumprimento das normas 
de produção. No caso dos aspectos 
de prevenção a incêndios, a Unde-
rwriters Laboratories (UL), empre-
sa global especializada em certifica-
ções para resistência ao fogo, faz 
esse trabalho.
No Brasil, a UL realiza testes, forne-
ce certificação e oferece cursos para 
profissionais do setor. O trabalho de 
certificação da empresa vai muito além de artigos de 
varejo, como brinquedos, eletroeletrônicos, fios e cabos, 
elas passam por dispositivos médicos e instalações de 
energia eólica chegando até setores como os de tele-
comunicações e de óleo e gás. 
Em tempos de aumento do consumo consciente e em 
que o compromisso com o cliente é um diferencial 
de mercado, cresce também o interesse pela devida 
acreditação de segurança. À frente das iniciativas da 
UL no Brasil está o gerente comercial Vladson Athay-
de, que conta, a seguir, como ocorrem os processos 
de avaliação.

Como é realizado o trabalho da UL no Brasil? 
A UL atua no mercado brasileiro desde 1999, no entan-
to, está acreditada junto ao Inmetro como Organismo 

O mercado 
deve trabalhar, 
cada vez mais, 
para garantir 
que os produtos 
estejam em 
conformidade 
com normas 
de segurança 
e certificação 
técnica, o que 
garante menos 
riscos ao usuário
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na fábrica (seja na linha de pro-
dução, expedição ou estoque), a 
f im de garantir que os produtos 
fabricados naquela unidade fabril 
preservam as características após 
a emissão do certif icado, ou seja, 
o conceito de repetição será aten-
dido. Outro aspecto importante é 
que, no processo de certificação, 
realizamos atividades de manuten-
ção periódica, com auditoria de fá-
brica, amostragem e ensaios. Tais 
atividades são fundamentais para 
garantir que o produto certificado 
continue atendendo aos requisitos 
técnicos, ou seja, esteja de acordo 
com a norma e os procedimentos 
técnicos e, principalmente, garan-
ta a segurança ao consumidor e 
usuário final.
 
Padrões elaborados no ex-
terior passam por alguma 
adequação ao chegar aqui? 
Embora a UL, em âmbito mundial, 
tenha um extenso portfólio de 
produtos certif icados conforme 
normas próprias da National Fire 
Protection Association (NFPA) e 
American Society for Testing and 
Materials (ASTM), entre outras, no Brasil, a realidade 
é outra. Devemos avaliar a conformidade desses 
produtos de acordo com as regulamentações daqui, 
pois foram desenvolvidos levando em consideração 
a realidade do mercado nacional.
 
Há cursos da UL atualmente disponíveis 
para o público brasileiro? 
Sim. A UL University possui uma extensa e completa 
agenda de treinamentos em diversos idiomas. Há várias 
opções de treinamentos presenciais e também e-learning.

Os testes que certificam produtos no Brasil são 
suficientemente eficazes? 
Os testes podem até ser suficientes, no entanto, a 
manutenção e acompanhamento dos produtos certifi-
cados poderiam ser mais efetivos. Embora realizemos 

auditorias periódicas nas fábricas 
(seja anual ou semestral), é fre-
quente o recebimento de denún-
cias do mercado de que um item 
certificado não atende ao requisito 
para o qual foi submetido durante 
os ensaios. Em alguns casos, mesmo 
sendo certificado, seria interessante 
que, a cada entrega dos produtos, 
fosse realizado outro ensaio de ve-
rificação, para atestar que o equipa-
mento atende às normas técnicas.
 
Quais os perigos de produtos 
sem certificação disponíveis no 
mercado?  
O principal perigo está na falta de 
informação, quando o consumidor 
final não tem ciência de que o pro-
duto é ou não certificado. Um equi-
pamento certificado, por exemplo, 
é testado e avaliado sob diversas 
situações de estresse, para que 
possamos analisar o nível de resis-
tência. O ideal é que todo produto 
corresponda exatamente ao que 
se propõe, e a certificação é uma 
maneira de avaliar e comprovar isso. 
Ou seja, garantimos que um deter-
minado fabricante está capacitado 

para produzir em escala, mantendo os requisitos ava-
liados durante o processo de certificação. 
Quando um produto de grande importância para proteção 
à vida é comercializado sem certificação, isso é preocupan-
te. No entanto, as falsificações são comuns. Além disso, há 
materiais importados que não são obrigados a seguir um 
padrão mínimo. Isso signif ica que muitos usuários podem 
considerar que estão seguros, mas nem sempre é verdade.
 
Existe algum dado que aponte quanto a in-
dústria de proteção de combate a incêndio 
fatura anualmente?  
O faturamento anual das empresas que vendem esses 
produtos gira em torno de R$1,5 bilhão. Nesse valor 
não são consideradas as empresas que prestam serviço 
de instalação, porém, elas possuem grande participa-
ção nesse mercado. ■

O ideal é que 
todo produto 
corresponda 
exatamente ao 
que se propõe. 
Nesse caso, 
a certificação 
é uma forma 
de avaliar e 
comprovar isso 
de maneira 
efetiva
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por Renata Costa

Atuar no combate às chamas é apenas uma  
das atribuições dos bombeiros, que colocam  
suas vidas em risco para servir à população

PROFISSÃO 
AMEAÇADORA 

Os bombeiros são, frequen-
temente, reconhecidos pela 
população como verdadeiros 
heróis. Afinal, são eles que, em 

caso de incêndio ou acidente, arriscam 
suas vidas para salvar outras, não importa 
o cenário – edifícios em chamas e veículos 
prestes a explodir, entre outras situações. 
O altruísmo é verdadeiro e foi confirma-
do no trabalho de conclusão de curso 
da soldada do Corpo de Bombeiros 

RISCOS OCUPACIONAIS

Militar do Rio Grande do Sul, Bruna 
Zoehler Baumgart. Em sua pesquisa, ela 
entrevistou 83 bombeiros sobre os riscos 
em 13 situações comuns do dia a dia da 
corporação. “A maioria dos profissionais 
reconheceu sempre o risco da vítima, e 
não o próprio”, relata. (Veja a tabela de 
situações de riscos na página 64). 

No Brasil faltam estatísticas sobre 
a situação dos afastamentos, aciden-
tes e mortes durante atuação desses 

profissionais. No entanto, uma pesquisa 
realizada no mestrado em Saúde Públi-
ca da Escola Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca, do Rio de Janeiro, e di-
vulgada em 2016, analisou um universo 
de 2.454 bombeiros da capital fluminense 
para apontar as cinco doenças mais de-
tectadas nessa categoria profissional. São 
elas: lombalgia com ciática, transtornos 
de discos lombares e de outros discos in-
vertebrais com radiculopatia, transtornos 
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OS RISCOS 
OCUPACIONAIS  
MAIS COMUNS

◆ RISCOS BIOLÓGICOS: ocasionados pela ex-
posição a fluidos orgânicos e sangue; 
◆ RISCOS FÍSICOS: devido ao excesso de ru-
ídos nos locais sinistrados e sirene da viatura, tem-
peraturas extremas durante as ocorrências e mudan-
ças climáticas; 
◆ RISCOS QUÍMICOS: pela manipulação de 
substâncias, compostos ou produtos durante as etapas 
de desinfecção das viaturas, pela exposição a gases, 
vapores tóxicos ou produtos perigosos durante atendi-
mento a ocorrências de combate a incêndio, acidente 
de trânsito envolvendo produto químico ou por aden-
trar em espaço confinado.
◆ RISCOS ERGONÔMICOS: oriundos de pos-
turas corporais inadequadas durante os atendimentos, 
manipulação e transporte de vítimas e equipamentos 
muito pesados; trabalho noturno, fadiga, situações es-
tressantes e jornadas de trabalho extensas.
◆ RISCO DE ACIDENTES: proveniente do ma-
nuseio de objetos perfurantes e cortantes, trabalhos 
em locais confinados, resgates em vias públicas, aci-
dente de trânsito, queimaduras resultantes de ocor-
rência de combate a incêndio etc.

Fonte: Ana Paula de Souza Lopes, técnica em Segurança do Traba-
lho e coordenadora do Serviço Especializado em Engenharia de Se-
gurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás 

internos de joelho, episódios depressivos 
graves com sintomas psicóticos, e, por 
fim, dor lombar.  

Em 2015, os bombeiros do Rio de Ja-
neiro prestaram 172.532 atendimentos, 
dos quais 134.906 foram referentes a 
situações pré-hospitalares, 30.696 em 
salvamentos e 7.930 foram relacionados 
ao combate a incêndios. Outro dado in-
teressante da pesquisa foi levantado junto 
ao Centro de Perícias Médicas e Saúde 

Ocupacional, que atende aos bombeiros 
do estado do Rio de Janeiro. No mesmo 
ano, foram 16.898 atendimentos médicos 
a esses profissionais, resultando em 1.818 
registros de afastamento para tratamento 
de saúde. Segundo o estudo, essas ausên-
cias equivalem a 55.507 dias, ou aproxi-
madamente 152 anos.  

Além das doenças ocupacionais, são 
diversos os riscos a que esse profissional 
está submetido em sua atividade diária. 
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EPIs NÃO BASTAM
 Além de saber como usar o EPI cor-

retamente, os bombeiros precisam usar 
os EPIs de forma completa. “Muitos, ao 
atender a uma ocorrência de acidente 
com fratura exposta, deixam de usar os 
óculos de proteção, porque não conside-
ram que a contaminação possa ocorrer 
pelos olhos”, explica Bruna. 

Ela conta que os bombeiros mais an-
tigos, formados há mais de 20 anos, não 
tiveram uma formação completa em 
relação aos riscos a que se submetem. 
Por esse motivo, como conclusão de sua 
pesquisa, ela incentiva que os profissionais 
passem por atualização.

Ana Paula de Souza Lopes, técnica em 

segurança do trabalho e coordenadora 
do Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT) do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado de Goiás, concorda com a 
orientação. “Além dos EPIs, é de suma 
importância a realização da capacitação 
e de treinamento dos militares quanto 
à segurança na realização das atividades, 
bem como o conhecimento dos riscos 
ocupacionais aos quais estão expostos e 
as medidas preventivas de acidentes ou 
doenças relacionadas ao trabalho”, diz. 

O médico Paulo Rebelo, vice-presi-
dente da Associação Nacional de Me-
dicina do Trabalho (ANAMT), concorda 
que o treinamento deve prever cenários 

complexos e diversificados. “É importan-
te que os bombeiros tenham em mente 
que o trabalho planejado será diferente 
do executado, o que pode entrar em 
conflito com as regras de comando, pela 
necessidade de ação imediata. Por lida-
rem com a vida humana, muitas vezes 
em situações extremas, eles têm de 
estar atentos para não colocar a pró-
pria vida em risco, desnecessariamente”, 
ressalta Rebelo. 

Dessa forma, o médico destaca que o 
treinamento repetido, a análise de riscos 
diante de situações novas ou não pre-
vistas, a disponibilidade de equipamentos 
em quantidade, adequação para a ativida-
de, existência de planos de contingência 

Lombalgia, dores no joelho e depressão são  
algumas das doenças enfrentadas pelos bombeiros 
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SITUAÇÕES E RISCOS COMUNS 
SITUAÇÃO DESCRIÇÃO RISCOS OCUPACIONAIS EPIs NECESSÁRIOS

ACIDENTE VEICULAR

Vítima presa entre as ferragens com 
fratura exposta em membro inferior. 
Não há risco de incêndio. Acidente 
ocorrido durante a madrugada com 
tempo chuvoso

Ruído, umidade, riscos biológicos, levantamento 
e transporte manual de peso, responsabilidade, 
postura inadequada, arranjo físico e iluminação 
inadequada

Capa, calça, bota, luva de raspa, 
capacete de salvamento, óculos de 
proteção e luva de procedimento

RESGATE EM POÇO
Caída em poço de água seco, a vítima 
está consciente, com fraturas em 
membros inferiores e escoriações

Poeiras, riscos biológicos, levantamento e  
transporte manual de peso, responsabilidade, 
postura e iluminação inadequadas, quedas

Cadeirinha e capacete de salvamento, 
luva de raspa, óculos de proteção, 
luva de procedimento e aparelho 
de respiração autônoma

GATO EM ÁRVORE Gato em árvore de médio  
porte, com tempo seco Quedas e animais peçonhentos Capa, luva de raspa, capacete de 

salvamento e óculos de proteção

CACHORRO 
EM BUEIRO

Salvamento de cachorro  
a 2 metros de profundidade

Poeiras, riscos biológicos, posturas  
inadequadas, quedas e animais peçonhentos

Capa, luva de raspa  
e óculos de proteção

CORTE DE ÁRVORE
Árvore caiu com um temporal e está 
escorada no muro de uma residência. 
Tempo úmido, porém sem chuva

Ruído, umidade, poeiras, gases, levantamento e 
transporte manual de peso, repetitividade, res-
ponsabilidade, ritmo excessivo, posturas e arranjo 
físico inadequado, máquinas e equipamentos sem 
proteção, quedas

Cadeirinha de salvamento, luva  
de raspa, capacete de salvamento  
e óculos de proteção

VAZAMENTO DE GLP Vazamento de gás de  
cozinha em apartamento Gases, incêndio e explosão Capacete, capa, calça, bota,  

luva de raspa e balaclava

ENXAME DE ABELHAS
Extermínio de abelhas no forro  
de uma casa antiga com acesso  
apenas pelo telhado

Gases, repetitividade, postura, iluminação  
inadequada, quedas e animais peçonhentos Luva de raspa e roupa de apicultor

INCÊNDIO EM CASA Casa de madeira, dois  
andares, sem vítimas

Calor, umidade, poeiras, gases, vapores,  
levantamento e transporte manual de peso,  
responsabilidade, posturas, incêndio e explosão, 
eletricidade e quedas

Capacete, capa, calça, bota,  
luva de raspa, balaclava e  
aparelho de respiração autônoma

INCÊNDIO  
EM VEGETAÇÃO Área íngreme e acidentada Calor, poeiras, repetitividade, ritmo excessivo, pos-

turas inadequadas, quedas e animais peçonhentos
Capa, calça, bota, luva de  
raspa e óculos de proteção

CORPO NO RIO Resgate Umidade, riscos biológicos, levantamento  
e transporte manual de peso

Bota, luva de raspa, óculos de 
proteção e luva de procedimento

ALAGAMENTO 
COM RESGATE 
DE PESSOAS

Alagamento devido à chuvas, com 
famílias ilhadas em suas residências

Umidade, riscos biológicos, levantamento e trans-
porte manual de peso, responsabilidade, posturas 
inadequadas, eletricidade e animais peçonhentos

Bota, luva de raspa  
e óculos de proteção

DESABAMENTO 
EM ESCAVAÇÃO

Desabamento em escavação subterr 
nea para esgoto, com três operários 
soterrados esperando resgate

Poeiras, riscos biológicos, levantamento e  
transporte manual de peso, responsabilidade,  
ritmo excessivo, posturas e iluminação  
inadequadas e quedas

Capa, calça, bota, luva de raspa, 
capacete de salvamento, óculos 
de proteção e luva de procedimento

DESLIZAMENTO 
DE TERRA EM 
TERRENO ÍNGREME

Algumas residências foram atingidas, é 
preciso remover os moradores do local

Levantamento e transporte manual  
de peso, responsabilidade e quedas

Capa, calça, bota, luva de raspa, 
capacete de salvamento e óculos 
de proteção

Fonte: Bruna Zoehler Baumgart, soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul
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Faltam estatísticas sobre a situação dos  
afastamentos e acidentes entre esses profissionais

e mitigação, associados ao apoio dos 
colegas e da corporação nos momentos 
de sobrecarga mental e emocional, são 
essenciais para um bom trabalho. Rebe-
lo também afirma que não se pode es-
quecer da necessidade de remuneração 
adequada e da assistência à saúde física e 
mental em caso de acidentes e doenças, 
sejam elas ocupacionais ou não.

Entre os muitos riscos da ocupação dos 
bombeiros, os auditivos, cardíacos e carci-
nogênicos têm recebido mais atenção por 
parte dos pesquisadores em universida-
des no Brasil e no mundo. Pela natureza 
de sua atividade, os profissionais estão 
sempre sujeitos a ruídos e essa exposição 
pode causar uma perda auditiva cumula-
tiva. Uma dissertação de mestrado em 
Fonoaudiologia da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), em Marília, conseguiu 

detectar esse tipo de perda em oficiais da 
cidade. Participaram do estudo 41 bom-
beiros, com idade entre 28 e 57 anos, e 
tempo de serviço de quatro meses até 
30 anos, sendo 39 deles do sexo mascu-
lino. Do total, 27% apresentaram sinais 
de perda auditiva, sendo 36% desses, em 
ambos os ouvidos. 

RISCO CARDÍACO  
E CARCINOGÊNICO

O sistema cardiovascular também é 
bastante afetado e a ocorrência de in-
fartos e acidentes vasculares cerebrais 
(AVCs) é comum. O estresse parece ser 
a principal causa de tais ocorrências, mas 
pesquisas indicam que há ainda outras 
origens, como, exposição à fumaça, além 
de esforço físico, desconforto térmico e 
trabalho por turnos.

 Segundo estudos publicados no 
The American Journal of Cardiology, 
em 2013,  e no European Journal of 
Applied Physiology, em 2014, 40% dos 
prof issionais nos Estados Unidos e na 
Europa tinha excesso de peso ou obe-
sidade e a maioria era fumante. E, nos 
casos de morte súbita ou paradas cardí-
acas durante o trabalho, a maioria pode 
ser justificada pelo conjunto formado por 
atividade física intensa junto a tempera-
turas elevadas, desidratação e estresse. 
Além dessas causas, as pesquisas também 
encontraram alta prevalência de aciden-
te vascular cerebral (AVC) e embolia 
pulmonar. Outros estudos indicam que 
a inalação de partículas provocadas por 
incêndio levam ao aumento da rigidez 
arterial (aterosclerose), influenciando na 
hipertensão arterial. 
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TABELA DE RISCOS OCUPACIONAIS X MEDIDAS PREVENTIVAS
RISCO OCUPACIONAL MEDIDA PREVENTIVA

DESCONFORTO TÉRMICO ◆ Utilização de EPI adequado à exposição térmica, pausar o combate; 
◆ Substituir o bombeiro a cada 20 ou 30 minutos para hidratação, se possível ingerir carboidratos e eletrólitos.

RUÍDO ◆ Uso de EPI (protetor auricular).

AGENTES BIOLÓGICOS ◆ Uso de EPI (luvas e máscaras de APH) em caso de atendimento à pessoa acidentada.

AGENTES QUÍMICOS ◆ Uso de EPI (Respiratório).

ESFORÇO FÍSICO/ 
MANUSEIO DE CARGAS

◆ Conhecer os riscos inerentes à cada atividade física do serviço;
◆ Preparar o combatente com atividades físicas (aeróbicas e anaeróbicas);
◆ Fornecer alimentação adequada.

POTENCIAL ONCOLÓGICO ◆ Utilizar EPI (respiratório).

TURNOS PROLONGADOS E NOTURNOS ◆ Não submeter o bombeiro a combates prolongados e noturnos.

ESTRESSE/SÍNDROME DE BURNOUT
◆ Estabelecer substituição de guarnições, intercalando os turnos de trabalho;
◆ Substituir o bombeiro que esteja diretamente no combate a cada 20 ou 30 minutos para descanso;
◆ Disponibilizar ao bombeiro psicólogos e médicos especializados.

CRONODISRUPÇÃO ◆ Não realizar combates durante a noite e na madrugada;
◆ Evitar a mudança do turno de trabalho. 

ACIDENTES DIVERSOS ◆ Estabelecer um Oficial de Segurança que observe os riscos associados à atividade (animais selvagens, insetos, 
relevo acidentado etc), que faça o briefing antes de cada guarnição ir para o combate.

Fonte: Coronel Paulo André da Silva Barroso, comandante do Batalhão de Emergências Ambientais do Mato Grosso

Um mestrado realizado na Espanha, 
em 2014, analisou riscos dos bombeiros 
florestais. O estudo indicou que o esforço 
no combate ao fogo equivale, em média, a 
correr carregando 20 quilos além do peso 
corporal, a uma temperatura de 39°C. 

Diversos tipos de cânceres como mie-
loma múltiplo, linfoma não Hodgkin, tu-
mores no cérebro, no sistema digestivo, 
no aparelho urinário, próstata, pulmões e 
testículos são apontados como doenças 
mais comuns entre os bombeiros do que 
no restante da população. 

A Agência Internacional para Investi-
gação sobre o Cancro (IARC), ligada à 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
considerou limitadas as evidências dos 
estudos. Mesmo assim, classificou a ocu-
pação como possivelmente carcinógena, 
pois está sujeita a exposição a inúmeros 
substâncias maléf icas como solventes, 
óleos, metais (chumbo, cádmio e urâ-
nio), e radiação. ■
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Inspeção deve ser feita regularmente e está  
prevista em normas nacionais e internacionais

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA

Um curto-circuito na rede elé-
trica dá início a um incêndio 
que, em pouco tempo, espa-
lha-se por toda a edif icação. 

As chamas ganham altura e o fogo se 
alastra sem controle. A empresa, vítima 
do incêndio, afirma que os sistemas de 
prevenção e combate eram de primeira 
linha e cumpriam todas as normas de 
segurança exigidas. A perícia indica falha 
no sistema de detecção, que impediu o 
disparo do alarme de incêndio. A falha 
poderia ter sido evitada caso houvesse 
manutenção preventiva dos sistemas. 

Notícias como a descrita acima são 
recorrentes em todo o Brasil. Embora 
as manutenções preventiva e correti-
va estejam previstas na NBR 17240 e 
NBR 10897 da Associação Brasileira 

por Adriana Gavaça

de Normas Técnicas (ABNT), e tam-
bém por normas internacionais, como a 
NPFA 25 e a NFPA 72, muitos proprie-
tários de imóveis acabam não realizando 
testes com a frequência necessária.

“Inspeções preventivas em sistemas 
de proteção e combate a incêndios são 
de  necessidade. Deve ser garantido que 
aquele sistema de proteção específico, 
concebido, projetado e construído den-
tro dos mais rígidos critérios normati-
vos, cumpra seu principal papel, que é 
o de salvaguardar vidas e patrimônios”, 
afirma o diretor de vendas da Gamafire, 
Guilherme Basso.

PROBLEMA RECORRENTE
Falhas em sistemas ocorrem o tempo 

todo, não só em edificações comerciais, 

como também em condomínios residen-
ciais e até dentro de grandes empresas. 
Em agosto de 2017, um acidente na usina 
siderúrgica Gerdau provocou a morte 
de dois operários, além de ferimentos 
em outros 10, sendo dois em estado gra-
ve, na cidade de Ouro Branco (MG). Na 
ocasião, ocorreu uma explosão quando 
um grupo trabalhava na manutenção da 
parte inferior da coqueria 2 da usina – 
forno em que se produz o coque, deri-
vado de carvão mineral essencial para 
fabricação do aço. Acidentes na usina 
ocorridos em novembro e dezembro 
de 2016 já haviam provocado a morte 
de outras cinco pessoas. A empresa afir-
ma que trabalha para detectar as causas 
do acidente e que presta assistência às 
famílias das vítimas. Na outra ponta, 
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o Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro 
Branco e Base (Sindob) acusa falhas na 
manutenção preventiva. 

Os levantamentos mostram que, só no 
estado de São Paulo, foram registrados 
10.577 casos de incêndio em edificações 
em 2016. Somando os tipos de ocor-
rências (em mata, residência e prédios), 
o número atingiu 69.789 naquele ano.

“Quando falamos em incêndio, temos 
certeza de que ele vai acontecer, só não 
sabemos quando, nem onde. Por isso, 
um abrangente plano de inspeções e 
manutenções preventivas deve ser ela-
borado pelo responsável do projeto. 
Esse plano deverá ser exaustivamente 
discutido entre as partes, sempre à luz 
das melhores práticas de engenharia e, 
principalmente, em consonância com as 

Só no estado de São Paulo foram registrados  
10.577 casos de incêndios em edificações em 2016 

principais normas, sejam elas nacionais 
ou internacionais, a fim de dar condições 
para que os sistemas funcionem confor-
me projetado”, assinala Basso.

O executivo afirma que os fabrican-
tes ou instaladores têm a responsabili-
dade de alertar os consumidores sobre 
os cuidados que se deve ter com cada 
equipamento, em termos de inspeções 
e manutenções preventivas, para que 
mantenham as características e perfor-
mances originais. As empresas também 
devem ministrar treinamentos, não ape-
nas sobre a operação do sistema, mas 
também sobre todos os cuidados e ma-
nutenções que aquele sistema específico 
requer, passando pelas boas práticas de 
engenharia, mas, principalmente, pelas 
normas daquelas disciplinas.

Ao usuário, o engenheiro diz que cabe 
a maior responsabilidade: “que é a de 
manter os sistemas em plenas condições 
de funcionamento, devendo utilizar todo 
o corpo técnico ou recursos externos, 
ao contratar empresas especializadas 
que possam, periodicamente, fornecer 
inspeções e manutenções preventivas, 
além de treinamentos de reciclagem e 
responsabilidade técnica, traduzida pela 
ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) junto ao CREA”, afirma.

BENEFÍCIOS PARA EMPRESAS
Segundo o Departamento de Seguran-

ça Contra Incêndio (DSCI) do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, o serviço de manutenção, 
quando efetuado adequadamente, tem a 
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finalidade de manter as condições origi-
nais de operação, o que dá à empresa o 
benefício do funcionamento regular dos 
seus equipamentos de segurança con-
tra incêndio. “As medidas de segurança 
contra incêndio serão efetivas somente 
se estiverem em funcionamento regular, 
por isso, é de extrema importância a sua 
manutenção”, ressalta comunicado en-
viado à reportagem da Revista Incêndio.

A periodicidade referente à inspeção 
das medidas de segurança contra incên-
dio, segundo o departamento, varia de 
acordo com cada sistema. Em um único 
sistema de chuveiros automáticos, por 
exemplo, há uma divisão bem extensa 
do que inspecionar e um tempo de ins-
peção para cada componente. O Corpo 
de Bombeiros cita dois itens de inspeção 
e dois de teste: a inspeção da válvula 
de controle, que deve ser semanal, e a 
inspeção do chuveiro automático, que 
deve ser anual. A chave de fluxo deve 
ser testada trimestralmente e o chuveiro 
automático após 50 anos, repetindo o 
processo a cada 10. 

Pelo exemplo acima, o DSCI assinala 
que é possível verificar que há uma gran-
de diferença entre o intervalo de tempo 
das inspeções e dos testes. Estando, inclu-
sive, descrito na tabela C.3 da NBR 10897 
– Sistemas de proteção contra incêndio 
por chuveiros automáticos – Requisitos.

O comunicado destaca ainda que o 
mesmo ocorre para as outras medidas 
de segurança contra incêndio, sendo que 
o responsável pela manutenção deve se 
ater ao sistema de maneira independente 
e procurar orientações nos catálogos dos 
fabricantes e nas normas brasileiras.

O diretor de projetos da ICS Enge-
nharia, Felipe Melo, concorda que é nas 

Falhas em sistemas ocorrem o tempo todo, não só em 
edificações comerciais, como também em condomínios

inviolabilidade do extintor de incêndio; 
- Se os prazos para realização da inspe-

ção e manutenção estão em dia; 
- Se o quadro de instruções está legível 

e adequado ao tipo e modelo do extintor 
de incêndio; 

- Se o conjunto de rodagem e trans-
porte, no caso de extintores sobre rodas, 
estão em condições de uso; 

- Se os componentes do extintor estão 
com condições aparentes adequadas; 

- Se o ponteiro do indicador de pressão 
está dentro da faixa de operação; 

- Se o orif ício de descarga está 
desobstruído.

“Encontrando qualquer irregularidade 
o proprietário deve acionar a empresa 
prestadora de serviço de manutenção ou 
o fabricante. Aos extintores de incêndio 
que encontram-se instalados em situações 
adversas,  como expostos a intempéries, 
por exemplo, é recomendável que as ve-
rificações sejam realizadas com maior fre-
quência”, explica ainda.

ATENÇÃO TAMBÉM  
NA INSTALAÇÃO

Condomínios, empresas, indústrias, ca-
sas de espetáculos, dentre outras edifica-
ções, costumam investir bastante dinheiro 
na hora de definir e implantar um projeto 
de segurança e proteção contra incêndio. 
Isso, porém, não é garantia de que os equi-
pamentos funcionarão da maneira adequa-
da, no caso de uma emergência. Erros na 
instalação, falta de manutenção e produtos 
de má qualidade podem comprometer a 
resposta e eficácia dos equipamentos 
quando solicitados.

O serviço de instalação, geralmente, é 
feito por empresas da área de engenha-
ria, que acompanham todas as etapas do 

inspeções e manutenções preventivas 
que se identificam falhas ou situações que 
podem levar à uma emergência futura, 
como, obstruções internas em tubulação; 
acúmulo de poeira em detectores de fu-
maça, que podem vir a ser obstrução 
no futuro; funcionamento do sistema de 
bombeamento; ou o mau funcionamen-
to de válvula.

EXTINTORES 
EXIGEM ATENÇÃO
No caso específico de extintores, a gerente 
de Qualidade da Metalcasty, Joice Beserra, 
assinala que existem hoje exigências legais 
quanto à manutenção dos equipamentos, 
como a Portaria do INMETRO nº 05, 
de 04 de janeiro de 2011 (que especifica 
os Requisitos Técnicos de Avaliação das 
Empresas de Manutenção e Inspeção 
de extintores de incêndio), e a NBR 
12962/2016 (que estabelece os requisitos 
para conferência periódica e os serviços de 
inspeção e manutenção de extintores de 
incêndio portáteis e sobre rodas). “Essas 
normas definem que os extintores de 
incêndio devem passar por verificações 
pelo proprietário, por inspeção técnica 
e manutenção de primeiro, segundo e 
terceiro níveis”, explica.

A verificação feito pelo proprietário, 
conforme a executiva, deve ser realizada, 
no mínimo, mensalmente a fim de cons-
tatar se o equipamento permanece em 
condições de operação. Nessa inspeção 
deve-se verificar alguns pontos:

- Se o extintor está instalado correta-
mente, classe e risco de fogo, sinalização, 
faixa de operação, fixação ou apoio em 
suporte, desobstrução e fácil visualização; 
aspecto externo quanto à corrosão; 

- Se o lacre está intacto, garantindo a 
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processo: desde a elaboração do projeto 
arquitetônico até o término da edificação, 
prestando inclusive, em alguns casos, as-
sessoria junto ao Corpo de Bombeiros, na 
obtenção do AVCB. São essas empresas 
que também prestam assistência na hora 
da manutenção dos equipamentos. Isso 
quando os proprietários não se arriscam 
em fazer as inspeções por conta própria.

“É comum sistemas instalados serem 
tratados com absoluto descaso, igno-
rância e irresponsabilidade, acarretando 
no não funcionamento, seja pelo simples 
fato de não executarem as manutenções/
inspeções ou por executarem com mão 
de obra não qualificada, tanto contratada 
quanto própria”, assinala o engenheiro de 
vendas da Gamafire, Guilherme Basso.

Para ele, é importante que esses tra-
balhos sejam realizados de acordo com 
as normas e por empresas especializadas 
nesse tipo de serviço, já que o sucesso da 
operação do sistema estará diretamente 

ligado a fatores como: projeto adequado, 
equipamentos e tecnologia compatível, 
mão de obra qualificada de montagem, 
treinamento e reciclagem, plano de inspe-
ções e manutenções periódicas, e, por fim, 
mão de obra qualificada de manutenção. 
A Gamafire atua há 27 anos no mercado 
de Engenharia de Sistemas de Proteção e 
Combate a Incêndios, seguindo o modelo 
“turn key” (do projeto ao treinamento).

EMPRESAS SEM 
CERTIFICAÇÃO

O diretor de vendas da ICS Engenharia, 
Felipe Melo, ressalta a importância de os 
proprietários de imóveis procurarem por 
empresas capacitadas no sistema em ques-
tão, tanto na hora da instalação quanto 
para a manutenção. “Histórico, experi-
ência e reputação são alguns indicadores, 
visto que não há certificação de empresas 
para manutenção aqui no Brasil”, afirma.

Melo lembra ainda que a instalação dos 

produtos deve seguir o projeto à risca e 
que, caso necessite de alterações em cam-
po, o projetista deve ser consultado. 

“É de extrema importância, também, 
que os equipamentos possuam certifica-
ção assegurada, pois de nada adianta uma 
manutenção quando estamos falando de 
equipamentos que podem não funcionar 
em situação de incêndio. Comprovada-
mente, sprinklers sem certificação (que 
não podem ser testados) não passam nos 
requisitos mínimos normativos de fabrica-
ção e testes, portanto, não funcionarão, 
ou não apresentarão o comportamento 
esperado”, afirma.

TESTES SIMPLES  
DE SEGURANÇA 

O engenheiro civil e de segurança 
Carlos Cotta realiza cursos presen-
ciais e a distância sobre como de-
tectar falhas e erros de instalação 
e funcionamento desses sistemas.
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Cotta af irma que, atualmente, o 
maior problema que existe nesse 
segmento está na qualidade duvi-
dosa de muitos equipamentos. Em 
diferentes vídeos, desenvolvidos 
em conjunto com a especialista em 
segurança contra incêndio, Ana Flo-
res, o engenheiro demonstra como 
é possível checar a eficácia dos prin-
cipais dispositivos de segurança: 
centrais de alarme, detectores de 
fumaça e alarme de incêndio. 

“Empresas, por conta de erros de 
vistoria, de instalação ou de pro-
jetos, têm ofer tado produtos de 
baixa qualidade, que não atendem 
à norma NBR 17.240”, assinala. 

Em vídeos explicativos, de pouco 
mais de três minutos cada, o enge-
nheiro procura demonstrar para sín-
dicos, gestores prediais e até mesmo 

bombeiros, como realizar testes práti-
cos de forma rápida e eficiente.

O primeiro teste é feito desco-
nectando a corrente alternada da 
central de alarme. Com isso, ela 
imediatamente para de funcionar, 
acionando sua bateria. O teste tem 
por f inalidade verif icar se a central 
continua operando com essa for-
ma de alimentação, prevista inclu-
sive na NBR 17.240. Muitas dessas 
centrais , segundo o engenheiro, 
não possuem bateria, parando de 
funcionar imediatamente após o 
corte de energia.

Com o detector de fumaça, o en-
genheiro remove o dispositivo de 
sua base, para saber se a central 
registrará a ocorrência, o que deve 
acontecer em até dois minutos, 
conforme a norma vigente. Feito 

isso, o equipamento é novamente 
colocado no lugar e a central é rei-
niciada. O teste final avalia se a cen-
tral irá registrar que o dispositivo 
está novamente em funcionamento.

A inspeção mais corriqueira, de acor-
do com Cotta, deveria ser em relação 
ao alarme acionado de forma manual. 
Para isso, deve-se levantar o acionador 
e pressionar a botoeira do alarme. A 
central deve reconhecer o aviso e iden-
tificar a área em risco.

“Muita gente pode não acreditar, 
mas a maioria das centrais de alarme 
hoje em funcionamento não reco-
nhece nem avisa sobre qualquer fa-
lha no sistema”, assegura. E convida 
a quem ainda duvida, a realizar os 
testes: “são testes simples, que não 
demandam tempo e que podem ser 
realizados por qualquer pessoa”. ■

Gestores e proprietários devem ser parceiros  
para a segurança do patrimônio e dos funcionários 
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Proposta trata de três pontos 
principais de segurança contra 
incêndio no ambiente hospitalar

NORMAS 
PRÓPRIAS

E m breve, hospitais de todo o 
Brasil poderão contar com um 
reforço na área de segurança e 
prevenção contra incêndio. O 

Comitê Brasileiro de Segurança Contra 
Incêndio (CB-24) da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) desenvol-
veu uma norma específica para o setor. 
O texto está em análise final pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e 
permanecerá por 60 dias na Consulta Na-
cional, conforme prevê as regras da ABNT. 

De acordo com Roberto Ramos, co-
ordenador do CB-24 e responsável pela 
elaboração da nova norma, o anteprojeto 
foi feito com a finalidade de definir os ob-
jetivos para a segurança das pessoas, do 
patrimônio e do meio ambiente. 

“O anteprojeto trata três pontos prin-
cipais da segurança contra incêndios em 
hospitais: as proteções estruturais, os 
equipamentos de detecção e combate 
e treinamentos específ icos a seus ocu-
pantes”, relata Ramos. Ele explica que o 
anteprojeto teve início em 2013, e conta 
com a participação de administradores 
e gestores de hospitais, engenheiros, 

 por Adriana Gavaça

arquitetos, fabricantes de equipamentos e 
representantes dos corpos de bombeiros.

“O Brasil teve um grande avanço na 
segurança contra incêndios nos últimos 
dois ou três anos, com novas leis, nor-
mas e códigos estaduais que estão sendo 
postos em prática e que trarão enormes 
benefícios para a sociedade. No entanto, 
até então, nada era específico aos estabe-
lecimentos assistenciais de saúde. Em se 
tratando desse segmento, ainda deixamos 
muito a desejar, inclusive, nos grandes cen-
tros do País, onde os estabelecimentos 
ainda não têm a proteção contra incêndio 
adequada. A norma facilitará a elaboração 
de futuros projetos, pois mencionaremos 
todos os requisitos mínimos de segurança 
contra incêndio aos ocupantes e ao pró-
prio dono da edificação”, analisa o coor-
denador do CB-24.

Ele ressalta, que a nova norma técni-
ca é válida para projetos novos, mas não 
impede aos atuais estabelecimentos de 
se adequarem, caso queiram ter estes 
requisitos de segurança contra incêndios.

Segundo Ramos, o anteprojeto de 
norma foi gerado devido à necessidade 
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de atualização no texto da Resolução 
50/2002 da Anvisa, que é o Regulamento 
Técnico para planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos 
de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

MANUAL DE SEGURANÇA
Em 2014, a Anvisa já havia publicado 

um manual de “Segurança contra Incên-
dio em Estabelecimentos Assistenciais de 
Saúde”, direcionado a gestores e profis-
sionais envolvidos com projetos e obras 
de hospitais. O manual tinha por objeti-
vo orientar sobre prevenção e combate 
a incêndios nos serviços de saúde, em 
complementação às regulamentações 
contidas na Resolução nº 50/2002.

Projeto de norma foi gerado a partir da necessidade 
de atualização no texto da Resolução 50/2002

Na ocasião, Diana Carmem Almeida, 
gerente de tecnologia em serviços de 
saúde da Anvisa, disse que, por estarem 
em constante transformação espacial, os 
equipamentos existentes nos serviços de 
saúde exigiam instalações bastante com-
plexas. “O risco de incêndio em um es-
tabelecimento desses é tão presente ou 
maior que em outros, evidenciando, as-
sim, a necessidade de medidas de controle 
rígidas e atualizadas”, assinalou. 

O guia faz parte dos esforços da An-
visa em colaborar com a diretriz da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) que 
preconiza segurança máxima no atendi-
mento aos pacientes. “Em um estabele-
cimento de saúde em chamas, problemas 

de mobilidade podem dificultar o resgate 
ou abandono do local por pacientes, já 
muitas vezes prejudicados em sua loco-
moção. Por isso, a importância do treina-
mento de funcionários e da presença de 
equipamentos e planos de contingência 
específicos para situações críticas como 
um incêndio”, explicou Diana.

Para Roberto Ramos, coordenador do 
CB-24 e responsável pela elaboração da 
nova norma, o mercado tem visto com 
bons olhos a normatização, esperando, in-
clusive, que o texto seja concluído o mais 
breve possível. “Eles sabem que a seguran-
ça contra incêndios não é um assunto em 
evidência na vida das pessoas no Brasil, ain-
da mais se tratando de estabelecimentos 
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assistenciais de saúde. Então, quando fa-
lamos sobre esse projeto as pessoas se 
impressionam e se interessam para saber 
mais sobre o trabalho”, aponta Ramos.

Na avaliação de Fernando Leal Pereira, 
médico cirurgião, idealizador da Liga do 
Trauma e Cirurgia de Emergência de Pre-
sidente Prudente (que faz exercícios de 
simulações anuais de grandes catástrofes 
na cidade), uma norma específica para o 
setor é importante para o estabelecimen-
to de protocolos de emergência, já que as 
regras abrem espaço para uma cobrança 
mais concreta junto às entidades. 

“A simulação de catástrofe desse ano em 
Presidente Prudente foi dentro do Hospital 
Regional do Câncer, local que respeita mui-
to as normas e mostrou ter agilidade nos 
casos de ocorrências. Por aí, mais uma vez 
conseguimos constatar que, ao seguirmos 
uma norma de segurança ao pé da letra, em 
casos de ocorrência, tudo ocorre em perfei-
ta harmonia e com baixas perdas”, explica.

A ideia de simular emergências em Pre-
sidente Prudente surgiu após um grave 
acidente, em 2006, quando houve a co-
lisão entre dois ônibus em uma estrada 
da região, que resultou na morte de 32 
pessoas e 21 feridos. Como toda história 
de atendimento de vítimas em massa, o 
socorro na ocasião foi complicado, devido 
à falta de experiência da cidade em lidar 
com tragédias de grande porte (leia mais 
no quadro da próxima página). 

CUIDADOS ESPECIAIS
Ivan Ricardo Fernandes, engenheiro civil 

e major do Corpo de Bombeiros do Para-
ná, lembra que o objetivo da norma é pa-
dronizar procedimentos. Ele assinala que, 
no caso de segurança contra incêndio, um 
conceito importante a ser abordado é o 
uso das medidas de segurança em edifi-
cações, as quais devem ser utilizadas pelos 
usuários e brigadistas de uma edificação. 
“No caso de hospitais, a tratativa deve ser 

diferenciada, pois muitas vezes o enfermo 
não tem a menor condição de fazer uso 
das medidas de segurança ali existentes, 
tais como hidrantes e extintores, e a equi-
pe composta por médicos, enfermeiros e 
outros, estão mobilizados no atendimento 
aos enfermos, não sendo possível dar a 
primeira resposta a uma situação de in-
cêndio pelo uso de hidrantes e extintores, 
por exemplo”, explica.

Ele aponta ainda que, hoje, quando se ana-
lisa as exigências de medidas de segurança 
em edificações hospitalares, já percebe-se 
claramente um maior cuidado, na medida 
em que as larguras de saídas são diferencia-
das, há exigências quanto a áreas de refúgio 
e compartimentação, bem como de escadas 
enclausuradas e elevadores de emergência, 
que são feitas para uma menor altura e área.

“No entanto, essas medidas são trata-
das de forma isolada em algumas norma-
tivas, sobretudo dos Corpos de Bombei-
ros, sendo que uma NBR específica traria 
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toda esta dinâmica de forma concentrada, 
envolvendo a concepção de medidas e a 
sua utilização, visando sobretudo a pre-
servação da vida e do patrimônio, con-
siderando a especificidade desta ocupa-
ção”, entende.

Enquanto não há uma normatização de 
prevenção contra incêndio para hospitais, 
uma maneira encontrada pelo setor e que 
tem se disseminado por todo o País para 
avaliar riscos, detectar falhas e treinar pes-
soas para lidar com emergências, tem sido 
a realização de exercícios de simulação.

Em agosto passado, o Hospital das 
Clínicas de em São Paulo simulou uma 
explosão no centro cirúrgico, bem ao 
lado da UTI. O exercício foi o maior já 
feito no complexo e envolveu mais de 150 
profissionais, a fim de testar os serviços 

de emergência e integração das equipes.
O simulado de catástrofe contou com a 

participação ainda de bombeiros e médi-
cos capacitados, que tiveram que resgatar 
as vítimas do 9º andar, onde ocorreu a falsa 
explosão. As vias próximas ao hospital fo-
ram interditadas e quem passou pela re-
gião, no momento da simulação, chegou a 
acreditar que a ocorrência era real.

Os socorristas seguiram um protocolo 
internacional para otimizar os primeiros 
socorros e atender os casos mais graves. 
Foi montada uma tenda no meio da rua 
para fazer os atendimentos, divididos por 
gravidade. A única diferença entre reali-
dade e f icção foi percebida quando as 
primeiras vítimas chegaram: eram todos 
bonecos! A simulação levou mais de uma 
hora e foi um sucesso. ■

Simulações de emergências são realizadas para  
avaliar os erros mais comuns na segurança do hospital 

HABITUADA A  
EMERGÊNCIAS
A cidade de Presidente Prudente, no 
interior paulista, já está acostumada 
a lidar com catástrofes. Pelo quinto 
ano consecutivo, a Liga do Trauma 
e Cirurgia de Emergência, do 
curso de Medicina da Unoeste da 
cidade, realizou uma simulação de 
emergência. Dessa vez, a encenação 
foi de um incêndio de grande porte 
no Hospital Regional do Câncer.
A simulação aconteceu em outubro 
de 2017 e reuniu dezenas de 
parceiros, entre órgãos públicos e 
privados, mobilizando cerca de 500 
voluntários, que compareceram ao 
local do suposto sinistro.  Durante 
o exercício, foram socorridas e 
encaminhadas para hospitais da 
região 83 vítimas, na maioria atores 
e moradores voluntários. 
A Liga do Trauma e Cirurgia de 
Emergência da Unoeste levou um 
ano para a produção da quinta 
edição da Simulação de Catástrofe 
na cidade. A organização envolve 
uma série de providências, que 
incluem a escolha do local que 
receberá a simulação, elaboração de 
apostilas para o check-list e avaliação 
de cada equipe até a maquiagem das 
vítimas e o preparo do cenário.
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CO-RESPONSABILIDADE 
E ADAPTAÇÕES
por Carlos Cotta

Dando prosseguimento ao artigo da edição 
anterior, a qual tratou do histórico de de-
senvolvimento e desvios quando da elabo-
ração da Lei Kiss número 13.425, de 30 de 
março de 2017, bem como seus impactos 
diretos perante os Corpos de Bombeiros, 
passamos a apresentar os demais desta-
ques relacionados às Prefeituras, ao Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) e ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU), às entidades de ensino e Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Não esgotaremos todas as questões da Lei neste artigo, uma 
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vez que ainda deverá ser regulamentada, mas estamos apre-
sentando, de maneira bem didática, as primeiras impressões, 
as quais serão o ponto alto desta legislação.

I- Impacto para todas as prefeituras
“ART. 13 -  Incorre em improbidade administrativa, 
nos termos do art. 11 da Lei no 8.429, de 2 de junho 
de 1992, o prefeito municipal que deixar de tomar as 
providências necessárias para garantir a observância:
I - do disposto no caput e nos §§ 1º e 2º do art. 2º, 
no prazo máximo de dois anos, contados da data de 
entrada em vigor desta Lei.”

Um dos pontos altos desta Legislação impacta todas as 
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prefeituras e aumenta a responsabilidade de seus mandatários, 
nos termos do artigo 13 da Lei. Explicando de maneira simpli-
ficada, estabelece que incorrerá em “improbidade administra-
tiva” o prefeito municipal que deixar de tomar as providências 
no planejamento urbano de “normas especiais de prevenção 
e combate a incêndio e a desastres” para locais de grande 
concentração e circulação de pessoas.

A amplitude desta responsabilidade dos gestores também 
advoga em favor de idosos, crianças ou pessoas com dificul-
dades de locomoção. Por exemplo: se ocorrer um evento na 
cidade, certamente deverá ser garantido o acesso exclusivo 
para cadeirantes, bem como a garantia de proteção desses 
indivíduos em caso de emergência. O número de brigadistas, 
enfermeiros e médicos poderá ser outra “norma especial” a 
ser regulamentada. 

Os prefeitos serão co-responsáveis pela gestão da segu-
rança contra incêndio desses eventos, bem como deverão 
garantir o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas 
Legislações Estaduais.

A “improbidade administrativa” é o crime cometido pelo 
administrador público por deixar de aplicar ou descumprir 

algum dispositivo contido em Lei. O prazo máximo para que 
as prefeituras elaborem “normas especiais” municipais é de 
dois anos após a entrada em vigor da Lei Kiss, ou seja, em 29 
de setembro de 2019.   

Podemos citar, ainda, que uma determinada prefeitura po-
derá exigir que seja posicionado um caminhão do tipo “au-
to-bomba” em um evento (show, espetáculo, feira e rodeio 
etc.), de forma a garantir um primeiro combate ao incêndio. 
Como deve ser do seu conhecimento, caro leitor, os Corpos de 
Bombeiros estão ausentes na esmagadora maioria das cidades 
de todo o País. Possuir uma unidade do Corpo de Bombeiros 
em sua cidade é um privilégio, mas nem sempre uma garantia, 
uma vez que convênios firmados entre estados e municípios 
garantem deslocamentos das viaturas, equipamentos e homens, 
em atendimentos emergenciais para cidades vizinhas à sua sede. 
Ou seja, a sua cidade possuir unidade do Corpo de Bombeiros 
não é garantia de que haverá viatura e pessoal para atendimen-
to emergencial no momento em que a cidade necessitar. Essa 
viatura poderá estar socorrendo outro município.

Assim sendo, as prefeituras, conhecedoras desse problema 
que afeta todas as Corporações de Corpos de Bombeiros no 
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Brasil, deverão preparar legislações municipais complementares 
a Lei Kiss, assim como preparar um corpo de engenheiros e 
arquitetos capacitados na avaliação de risco, em análises de 
projetos, bem como para elaboração de textos técnicos com-
patíveis com seus Códigos de Obras ou Códigos de Postura. 
A base desse argumento é a seguinte:
“ART. 4O - O processo de aprovação da construção, 

instalação, reforma, ocupação ou uso de estabele-
cimentos, edificações e áreas de reunião de público 
perante o poder público municipal, voltado à emissão 
de alvará de licença ou autorização, ou documento 
equivalente, deverá observar:

I - O estabelecido na legislação estadual sobre prevenção 
e combate a incêndio e a desastres e nas normas es-
peciais editadas na forma do art. 2º desta Lei;

II - As condições de acesso para operações de socorro e 
evacuação de vítimas;

III - A prioridade para uso de materiais de construção 

com baixa inflamabilidade e de sistemas preventivos 
de aspersão automática de combate a incêndio;

IV - (Vetado); 
V - As exigências fixadas no laudo ou documento similar 

expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar, por força 
do disposto no art. 3º desta Lei.”

Apesar de, normalmente, os estados estabelecerem critérios 
de “segurança contra incêndios” não é incomum as prefeitu-
ras adicionalmente estabelecerem regras. Com a capacitação 
profissional, possivelmente, esse poderá ser um dos caminhos 
adotados pelas prefeituras.

Abordo tal questão, também, por conta do estabelecido no 
§5º do Artigo 2º abaixo:
“ART. 2O - O planejamento urbano a cargo dos Muni-

cípios deverá observar normas especiais de prevenção 
e combate a incêndio e a desastres para locais de 
grande concentração e circulação de pessoas, editadas 
pelo poder público municipal, respeitada a legislação 
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Notícias sobre 
prevenção e combate 
agora também na internet
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estadual pertinente ao tema.
§ 5O - Nos locais onde não houver possibilidade de rea-

lização da vistoria prevista no § 4o deste artigo pelo 
Corpo de Bombeiros Militar, a análise das medidas de 
prevenção ficará a cargo da equipe técnica da prefei-
tura municipal com treinamento em prevenção e com-
bate a incêndio e emergências, mediante o convênio 
referido no § 2o do art. 3o desta Lei.”

Ainda não está bem claro do que se tratam tais “normas 
especiais” (estabelecido no artigo 2º acima citado), mas, certa-
mente, de maneira genérica, tratará de questões e problemas 
locais com base no entendimento das deficiências dos Corpos 
de Bombeiros regionais. 

II - Impacto nas Entidades de Classe  
(CREA e CAU) e Entidades de Ensino
“ART. 21 - Os órgãos de fiscalização do exercício das 

profissões de engenheiro e arquiteto, disciplinadas 
respectivamente pela Lei no 5.194, de 24 de dezem-
bro de 1966, e pela Lei no 12.378, de 31 de dezem-
bro de 2010, em seus atos de fiscalização, exigirão a 
apresentação dos projetos técnicos elaborados pelos 
profissionais, devidamente aprovados pelo poder pú-
blico municipal.

§ 1O - Nos projetos técnicos referidos no caput deste 
artigo incluem-se, conforme o caso, projetos de ar-
quitetura, cálculo estrutural, instalações prediais, ur-
banização e outros a cargo de profissionais das áreas 
de engenharia e de arquitetura.

§ 2O - Se a edificação estiver sujeita a projeto de preven-
ção de incêndios, também será exigida a sua apresen-
tação aos órgãos de fiscalização profissional.”

Desde 2016, o Instituto de Engenharia, através da Divisão 
Técnica de Engenharia de Incêndio está trabalhando em con-
junto com o Departamento de Segurança-(DESEG), da Fe-
deração das Indústrias de São Paulo (FIESP), com o objetivo 
de avaliar as condições técnicas dos profissionais que atuam 
no mercado nacional, e os critérios para a criação de cursos 
de capacitação e certificação profissional. Hoje, as entidades 
de classe da Engenharia e Arquitetura não estão preocupadas 
com o tema Segurança contra incêndio. Aceitam que o Enge-
nheiro de Segurança do Trabalho, cujo curso possui cerca de 
60 horas voltadas para capacitação na área de incêndio, seja o 
profissional capacitado para projetos e instalações nesta área, 
o que, no mínimo, é um verdadeiro desrespeito com um tema 
de tamanha importância. Anualmente são dezenas de milha-
res de incêndios, somente no estado de São Paulo, causando 

mortes e enormes danos financeiros. Por isso, trabalhamos em 
conjunto para entendermos quais serão os melhores caminhos 
para alcançarmos a necessária mudança, e o que deve conter 
na regulamentação desta Lei Kiss.

Com esse artigo 21 acima da Lei Kiss, as entidades de classe 
deverão sair desse imobilismo irritante, sendo que seus profis-
sionais, certamente, deverão se capacitar de forma adequada 
para responder à nova demanda, caso contrário, essa atual 
falta de capacitação profissional afrontará diretamente esse 
artigo da Lei.

Entidades de ensino também deverão adequar seus cursos, 
conforme artigo 8º da Lei, em até seis meses após a entrada 
em vigor da Lei.
“ART. 8O - Os cursos de graduação em Engenharia e 

Arquitetura em funcionamento no País, em universi-
dades e organizações de ensino públicas e privadas, 
assim como os cursos de tecnologia e de ensino médio 
correlatos, incluirão nas disciplinas ministradas con-
teúdo relativo à prevenção e ao combate a incêndio 
e a desastres.

Parágrafo único. Os responsáveis pelos cursos referidos 
no caput desse artigo terão o prazo de seis meses, 
contados da entrada em vigor desta Lei, para 
promover as complementações necessárias no 
conteúdo das disciplinas ministradas, visando a 
atender o disposto no caput deste artigo.”

Nós, da Divisão Técnica de Engenharia de Incêndio do Insti-
tuto de Engenharia, estamos preparando diversos cursos para 
2018, todos voltados para posterior certificação profissional. O 
profissional certificado terá seu nome divulgado pela Entidade 
certificadora e pelo Instituto de Engenharia. 

III - Impacto para a Associação  
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

Apesar de muitos não entenderem a retirada de diversos 
artigos (Inciso IV do artigo 4º, artigo 6º e artigo 19º), os quais 
citavam a necessidade de observar atos normativos da ABNT 
nesta Lei, entendemos que nada foi alterado para a ABNT. 
Segundo a Consultoria Jurídica da Carlos Cotta Engenharia, o 
Código de Defesa do Consumidor (CDC) (Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990) está em pleno vigor e nada dessa Lei Kiss 
maculou o já consagrado no artigo 39 do CDC com relação a 
ABNT, conforme abaixo: 
“ART. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou 

serviços, dentre outras práticas abusivas:
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto 

ou serviço em desacordo com as normas expedidas 
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pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas es-
pecíficas não existirem, pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qua-
lidade Industrial (Conmetro);”

Para conhecimento, a ABNT é o Foro Nacional de Norma-
lização por reconhecimento da sociedade brasileira desde a 
sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo 
governo federal por meio de diversos instrumentos legais. É 
uma entidade privada e sem fins lucrativos, é membro funda-
dor da International Organization for Standardization (ISO), da 
Comisión Panamericana de Normas Técnicas (Copant) e da 
Asociación Mercosur de Normalización (AMN). Desde a sua 
fundação, é também membro da International Electrotechnical 
Commission (IEC).

A ABNT é responsável pela elaboração das Normas Bra-
sileiras (NBR), elaboradas por seus Comitês Brasileiros (CB), 
Organismos de Normalização Setorial (ONS) e Comissões de 
Estudo Especiais (CEE).

Para reforçar, o Depar tamento de Proteção e Defe-
sa do Consumidor (DPDC) emitiu uma Nota Técnica n.º 
225/2013-CGCTPA/DPDC/Senacon, em 26 de setembro de 
2013, estabelecendo que “no caso de casas de eventos e es-
petáculos, teatros, boates e congêneres, uma das formas de 
se garantir a segurança dos consumidores e a prevenção de 
acidentes de consumo é a obtenção dos alvarás de funcio-
namento junto ao poder Público, atestando-se, portanto, a 
regularidade do estabelecimento no que se refere a normas 
técnicas de saúde e segurança e consequentemente prevenindo 
e protegendo os consumidores contra eventuais acidentes de 
consumo, inclusive incêndios”

Note-se que, apesar dos vetos do presidente da Repú-
blica na Lei Kiss, com relação a ABNT, de prático nada foi 
alterado. Assim sendo, as garantias para o consumidor, com 
base nas normas da ABNT, foram preservadas no Código 
de Defesa do Consumidor-CDC. O resultado é o seguinte: 
todos os serviços e produtos ofertados aos consumidores 
deverão atender aos requisitos estabelecidos nas Normas da 
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ABNT. Dessa forma, os Corpos de Bombeiros até podem 
ter legislações próprias, mas se deixarem de exigir os rigores 
estabelecidos nas normas da ABNT, estarão descumprindo o 
CDC. Qualquer consumidor poderá, desta forma, com base 
no artigo 39 do CDC, denunciar desvios de profissionais ou 
entidades que arranhem requisitos estabelecidos nas normas 
da ABNT. Esse é o motivo da necessária participação de 
representantes dos Corpos de Bombeiros na elaboração das 
normas, principalmente junto ao CB-24, comitê responsável 
pela elaboração de normas de “segurança contra incêndio”. 

O CDC continua garantindo que a responsabilidade do 
prestador de serviço, do responsável por eventos ou respon-
sável por projetos ou instalações de proteção contra incêndio 
é “responsabilidade objetiva”. E isso é extremamente impor-
tante, pois significa que independe de dolo ou culpa. Assim 
sendo, proprietário e profissionais responsáveis, apesar de 
obterem alvarás ou AVCB, sempre serão responsabilizados 
por eventuais riscos, incêndios, ferimentos ou mortes. A res-
ponsabilidade não cessa com tais documentos. Trata-se da 
teoria do risco (Constituição Federal, artigo 170) das ativida-
des econômicas, em que se utiliza a máxima: certas atividades 
do homem criam riscos especiais aos demais.

Por isso sempre afirmarmos em nossos artigos que “ne-
nhum AVCB, de nenhum Corpo de Bombeiros, é sinal de 

segurança”. Principalmente porque o estabelecido nos de-
cretos estaduais trata-se somente de uma “régua mínima”, 
devendo ser observadas as análises de risco preliminares 
próprias, realizadas por especialistas em “segurança contra 
incêndio”, para cada edificação ou risco, com objetivo de apli-
cação de soluções de proteção contra incêndio adequadas.   

Certamente, ainda teremos um longo caminho para a re-
gulamentação dessa Lei, bem como muitas serão as discus-
sões para que seja alcançada a maturidade em nosso setor. 
Apesar disso, entendo que passos importantes foram dados. 
Atualmente, a Divisão Técnica de Engenharia de Incêndio do 
Instituto de Engenharia está desenvolvendo estudos conjun-
tos como o departamento de segurança da FIESP. Trabalho 
com objetivo de se evitar novos desvios tão prejudiciais para 
a sociedade brasileira, já tão castigada diariamente pelos des-
mandos de políticos desclassificados. Estamos atentos a todos 
os movimentos e conclamamos o apoio de demais entidades 
sérias de nosso setor para apresentarem propostas cons-
trutivas e positivas para  Instituto de engenharia (divtec@
iengenharia.org.br ) e para o DESEG (deseg@fiesp.ind.br). ■

Carlos Cotta é engenheiro civil, especialista em proteção contra 
incêndio e diretor da Carlos Cotta Engenharia
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CUIDADOS COM OS 
VASOS SOB PRESSÃO
por Ranvier Feitosa Aragão

Vaso de pressão é o nome genérico para desig-
nar todos os recipientes pressurizados, sem dis-
tinção de tipo, dimensão, formato ou finalidade.
Tais como os reatores, aquecedores, resfriado-
res, condensadores, trocadores de calor etc.

Os processos industriais e inúmeras outras 
atividades, comerciais e hospitalares, por exem-
plo, requerem significativas quantidades de va-
por para o funcionamento. 

Denomina-se caldeira ou gerador de vapor 
todo equipamento que tem por finalidade transformar água em 
vapor, pela ação do calor ou sob pressão superior à atmosférica.

Em princípio, a caldeira aproveita o calor liberado pela quei-
ma do combustível que a alimenta e o transmite à água através 
de superfícies metálicas produzindo, assim, o vapor.

As caldeiras são desenhadas em função do tipo de combus-
tível que será usado. Nas indústrias são utilizados combustíveis 
líquidos, sólidos e gasosos, a exemplo dos óleos combustíveis 
oriundos do petróleo ou mesmo outras substâncias derivadas 
e óleos vegetais, consideradas refugos como gás natural, lenha, 
bagaço e carvão.

As caldeiras são divididas como se segue:
- Câmara de combustão e aparelho de exaustão: fornalha 

(interna ou externa), que é a região onde ocorre a queima do 
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combustível, produzindo gases quentes, condutores e chaminé. 
No caso de combustíveis líquidos (ou gasosos), a injeção e a 
atomização do combustível será feita por meio de um dispo-
sitivo denominado de maçarico;

- Caldeira propriamente dita: constituída por um corpo ou 
invólucro cilíndrico, abrigando uma bateria de vários tubos 
cilíndricos que o atravessa de uma extremidade à outra;

- Aparelhos de alimentação: constituídos por tubulações, 
bombas ou injetoras;

- Dispositivos de controle: indicadores de nível de água 
(visual e automático), manômetros indicadores de pressão, 
sistema de alarme etc. O abaixamento do nível de água além 
do limite deixa tubos descobertos e expostos ao superaque-
cimento, reduzindo a resistência e servindo de gatilho para a 
explosão, pois não poderiam ser refrigerados pela convecção 
devido ao movimento circulatório da água. Há, ainda, o cha-
mado nível falso, causado pela obstrução dos tubos que levam 
ao visor e ao sistema de alimentação automática, propiciando 
uma falsa leitura, tanto por parte do operador quanto do 
sistema de alimentação;

- Aparelhos de distribuição e condutos: tubulações de 

distribuição de vapor e válvulas de 
descarga/controle.

 De uma maneira geral, as cal-
deiras podem ser classif icadas 
segundo quatro critérios:

 u Horizontal ou vertical;
 u Flamotubular e aquotubular;
 u Volume de água (grande, médio e 
pequeno);
 u Pressão de trabalho (baixa, mé-
dia e alta).

O sistema de troca de calor entre 
os gases gerados pela combustão 
e a água na caldeira redefinem os 
dois tipos fundamentais de caldeira 
de uso geral:

 u Caldeira flamotubular;
 u Caldeira aquotubular.

 
Como ilustra o desenho ao lado,  

as caldeiras flamotubulares, também 
chamadas de fogotubulares ou tubos 
de fumaça, são aquelas nas quais os 

gases da combustão atravessam os tubos que envolvem e 
aquecem a água.

Nas caldeiras aquotubulares, a água destinada a se trans-
formar em vapor circula por dentro de tubos de pequeno 
diâmetro e em grande quantidade, dispostos na câmara de 
combustão, preenchida por gases.

Em razão das condições de funcionamento, as caldeiras es-
tão sujeitas a acidentes de menor gravidade, mas que, algumas 
vezes, podem tomar proporções catastróficas. É o caso das 
explosões que liberam, descontroladamente, uma quantidade 
de energia acumulada, resultando em graves consequências 
patrimoniais ou até mortes. 

Em grande parte, esses acidentes decorrem de defeitos ou 
de alterações passíveis de identificação em tempo de serem 
remediadas por meio de uma inspeção cuidadosa. No Brasil, 
as exigências quanto à capacitação de operadores de caldeira 
e as periódicas e extraordinárias inspeções de segurança, 
feitos por profissional habilitado, estão regulamentadas pela 
norma NR – 13 do Ministério do Trabalho.

De modo geral, os acidentes relacionados às caldeiras são 
provenientes de:
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u  Condições anormais de funcionamento devido  
à negligência ou ao despreparo do operador;

u  Construções defeituosas;

u  Deteriorações do material, criando pontos vulneráveis; alterações  
devidas ao reaquecimento ou a incrustações interiores e exteriores.

Mais especificamente, as principais etiologias das explosões 
de caldeira podem ser agrupadas nas seguintes modalidades:
 

u Aumento ou decréscimo súbito da pressão;

u Produção deficiente de vapor;

u Diminuição excessiva do nível de água;

u Incrustações que podem se formar de modo regular e lentamente ou 
rápida e abundantemente, criando depósitos em determinados pontos;

u Corrosões exteriores, que são as principais causas  
de deterioração da caldeira, devido à umidade e à acidez 
dos produtos da combustão.

Corrosões interiores que se apresentam, geralmente, na 
forma de cavidades nas partes internas das paredes (alvéolos), 
progredindo de forma contínua e pontual, e deixando o restan-
te da chapa incólume. Em outros casos, a chapa é atacada com 

certa regularidade e se adapta progressivamente em uma gran-
de extensão, tudo isso estabelecendo os pontos vulneráveis. 

Nesse caso, a água de alimentação de caldeira é fator pri-
mordial para prevenir o desgaste do material. Caso contrário, 
a água ao evaporar deposita resíduos minerais e desprende 
gases dissolvidos ou os que decorrem da decomposição de 
matéria orgânica, provocando incrustações e corrosões. Dessa 
forma, para minimizar o efeito, a água de alimentação deve 
oferecer certas características físico-químicas, cujos objetivos 
principais são prevenção da formação de depósitos e controle 
da corrosão metálica. 

A deterioração material instala pontos vulneráveis, a exemplo 
de trincas, anulando a estanqueidade original e permitindo a 
saída do vapor, que se expande, podendo corromper a caldeira.

Um exemplo do que pode suceder com as caldeiras é o 
chamado golpe de fogo. O aço e as incrustações (carbonatos) 
têm coeficientes de dilatação diferentes. A ação da tempera-
tura pode, provocar uma trinca na incrustação, por onde a 
água penetra e entra em contato com a chapa. Quando isso 
acontece, essa porção de água vaporiza e, pelo fato de a trinca 
ser muito pequena, o vapor fica retido junto à chapa, formando 
uma superfície seca. A temperatura do aço sobe, diminuindo a 
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sua resistência, podendo, então, formar um “calo” na chapa. O 
fenômeno golpe de fogo é o grande responsável por explosões.

A corrosão é definida como a deterioração progressiva dos 
metais em razão de reações químicas ou eletroquímicas do 
meio ambiente, alterando a estrutura do material. Essa ação 
pode ocorrer de diversas formas, uniforme, alveolar (pitting), 
sob tensão (stress corrosion), seletiva, galvânica, por célula de 
concentração, intergranular etc., conforme ilustração de Telles 
(acima):

Contrária à possibilidade de explosões, toda caldeira deve es-
tar provida de diversos dispositivos de segurança destinados a:

A  impedir que o vapor ultrapasse a pressão máxima de trabalho 
admitida; 

B  fornecer, a todo instante, a pressão existente na caldeira; 

C  indicar o nível da água, impedindo que fique abaixo da linha mais 
elevada dos tubos de fogo;

D dar sinal de alarme em caso de falta de água.

Essas funções são atendidas pelos seguintes dispositivos 
obrigatórios:

A Válvula de segurança;

B Manômetro;

C Indicador do nível de água;

D Aparelho de alarme e/ou injeção automática de água.

São todos itens indispensáveis, porém, o mais primordial é a 
válvula de segurança - um dispositivo automático de alívio de 
pressão, evitando a exposição da caldeira a condições perigosas. 

Basicamente, as válvulas de segurança são de dois tipos: de 
ação direta e indireta. Ambas são acionadas quando a pressão 
atinge determinado nível, tendo como limite a pressão máxi-
ma de trabalho admissível (PMTA) que, teoricamente, dentro 
de especificações do fabricante e das condições de desgaste 
natural, é a pressão máxima que pode ser imposta à caldeira, 
sem risco de acidente.

Esses dois tipos de funcionamento, válvula de contrapreso e 
válvula de ação por mola, ambas passíveis de ajustes variados 
de abertura (Pa – pressão de abertura) que, na prática, deve ser 
pouco maior do que a pressão com que a caldeira vai trabalhar 
(Pt) e pouco menor do que a pressão máxima de trabalho 
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admissível (PMTA), ou seja: Pt < Pa < PMTA.
Diversos autores apresentam curvas de cálculo de espessura 

das camadas dos materiais (ε) em função da pressão de projeto 
(P), do raio interno (R) e a tensão admissível (σ adm), estando 
tais variáveis relacionadas pela expressão:

Ao se examinar a explosão de uma caldeira, não se deve ter 
ideias preconcebidas quanto à origem da explosão, levando em 
conta que sempre se trata de uma questão complexa das mais 
difíceis. Um autêntico quebra-cabeça dos mais trabalhosos, re-
querendo a prática rigorosa das metodologias de levantamento 
pericial, ao lado da aplicação de raciocínio lógico dos mais ela-
borados, conhecimentos operacionais e especializados de várias 
disciplinas e, sempre que possível, considerando os recursos 
laboratoriais. Nesse caso, fazendo uma seleção prévia de amos-
tras que guardem possível relação de absoluta pertinência com 
o fato investigado. Ah! E não abra mão da segurança pessoal!

No momento da interpretação, reveja todos os seus dados. 

Não confunda as infringências às normas técnicas como a causa 
do sinistro, principalmente as referendadas pelos resultados dos 
exames laboratoriais. Cada uma será a priori, e continuará apenas 
como uma hipótese, até que se estabeleça o nexo causal de uma 
ou mais delas com o aparecimento do fenômeno.

Nessa empreitada, um ponto crucial é determinar a forma pela 
qual a caldeira se fragmentou, e as direções principais de projeção 
dos segmentos. Normalmente, a justificativa da causa determi-
nante nasce das correlações entre a dinâmica do evento com o 
aspecto das partes que se rasgaram e pelas tensões internas na 
fase inicial da explosão, as que permaneceram íntegras, compa-
rando os remanescentes e os vestígios de fragilização material, 
detendo-se na análise visual do conjunto. 

Se seus esforços não tiverem êxito no diagnóstico da ocor-
rência, não se frustre, lembrando-se de que você como perito 
é um procurador da verdade, não um solucionador de casos, 
vale dizer, perito não trabalha com bola de cristal.  ■

Ranvier Feitosa Aragão é engenheiro químico e perito. Foi diretor-técnico do 
Centro de Serviços Técnicos e Perícias (CSTP)
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por Bolívar Fundão Filho

apresentou oportunidades ímpares de desenvolvimento e cresci-
mento. Nossos representantes no Brasil, delegados, subdelegados 
e agentes, desenvolveram cursos, palestras e treinamentos táticos 
de resposta a desastre, projetos sociais e de atendimento às po-
pulações carentes, dentre muitas outras atividades, como: o curso 
no início do ano de 2017 em parceria com a Cruz Vermelha de São 
Paulo para a adequação dos protocolos de pronto atendimento e 
as mudanças da American Hearth Association em relação à RCP, 
e também a Capacitação no Projeto Esfera. Na cidade de Cristina, 
em Minas Gerais, foi promovido o 2º Intercâmbio de Salvamento 
Terrestre e Defesa Civil. Em parceria com os Bombeiros de São 
Paulo, desenvolvemos o Curso de Resgate Urbano em Locais de 
Difícil Acesso com conhecimentos básicos de protocolo BREC 
Insarag, capacitando membros do interior do Estado para composi-

ção da Força Tarefa para Emergências (Forte). Promovemos 
em parceria com a RSA e a Padilha Treinamentos o 

Programa de Educação Continuada para 120 pro-
fissionais de emergências com ciclo de palestras 
técnicas. Em Pernambuco foi realizado o Curso 
de Atendimento Pré-Hospitalar para membros 
da BUSF - Nordeste. Nossos membros instru-
tores participaram do Curso de Pedagogia de 

Emergência, promovido pela Cruz Vermelha 
Brasileira de São Paulo. Na área internacional, es-

tivemos presentes com delegados representantes na 
Plataforma Global para a Redução de Riscos e Desastres na 

cidade de Acapulco, no México, e na Participação da Criação da 

Mais um ano chega ao fim e com 
ele a certeza das várias con-
quistas de nossa organização. 
Desde a sua criação, em 2005, 
a Organização Bombeiros Uni-
dos Sem Fronteiras caminha 
com a finalidade de se tornar 
um vetor nacional e internacio-
nal de resposta a grandes de-
sastres, com responsabilidade 

social, segurança administrativa e capacitação operacional.
Esse compromisso tem nos norteado durante todos os anos, com 

base em três pilares, sustentáculos da existência da BUSF-CPLP: res-
posta técnica operacional a desastres, a resposta de apoio humanitário 
diante de diversas crises, e a capacitação de profissionais nas 
áreas de emergência para resposta a desastres.

Nós da BUSF, tanto do Brasil quanto da sucursal 
de Portugal, temos a certeza de que caminhamos 
de maneira segura, porém com passos largos 
e firmes no propósito de nos tornarmos a re-
presentação máxima da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa (CPLP) em situações de 
desastres, naturais, antropogênicos, ambientais 
ou sociais que hoje afligem a humanidade.

Em 2019, faremos 13 anos de existência, consolidan-
do com representações da organização em praticamente 
todo o Brasil e em diversos países. No entanto, o ano de 2017 nos 

RETROSPECTIVA 
BUSF-CPLP/2018
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Bolívar Fundão Filho é presidente da organização Bombeiros 
Unidos Sem Fronteiras, sucursal Brasil (Busf-Brasil)

RESDIBER – Rede Ibero Americana para Resposta a Desastres 
na cidade de Lima no Peru. Na área social, formamos mais de 
400 profissionais no Curso Social para Formação de Porteiros 
com Noções de Primeiros Socorros e Prevenção e Combate a 
Incêndio, ofertando uma profissão digna para muitos nas cidades de 
São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema e Mauá. Nossos 
delegados e subdelegados desenvolveram palestras para mais de 
500 crianças e adolescentes em escolas por todo o Brasil.Na área 
operacional, o desenvolvimento de nossa unidade de busca K9; e 
a divisão de Estados em RIEs – Regiões de Interesses Estratégicos, 
como a Região Estratégica de Batatais sob a Coordenação do Dele-
gado Celso Galina, onde nomeando mais de 25 novos membros em 
dezembro.  Firmamos e solidificamos várias importantes parcerias 
com instituições, empresas e veículos de informação, como a Revista 
Incêndio, que nos cede esta coluna em todas as suas edições. 

Esse também foi um ano de adequação interna de nossa estrutura, pas-
sando pela organização administrativo/operacional, à adequação de nosso 
site, blog e página no facebook. Criamos novas divisões na organização com 
o intuito de, em 2018, realizarmos uma profunda reforma estatutária para 
adequarmo-nos às novas realidades. São passos que queremos desenvol-
ver e galgar na organização, com a criação de uma divisão de Bombeiros 

Voluntários para fomentar e desenvolver unidades de bombeiros volun-
tários em cidades no Brasil e, até fora. Nossa ideia se solidificou na criação 
da escola de Formação e Capacitação de Bombeiros e Profissionais de 
Emergência. Estamos fechando, para 2018, duas importantes parcerias 
que proporcionarão dois campos de estágio técnico na área aeronáutica 
e outra na área petroquímica, para que nossos membros e alunos tenham 
campo prático qualificado para estágios e desenvolvimento técnico.

Muito ainda está para acontecer, porém hoje o que mais importa e 
gostaríamos de ter atenção especial dos milhares de leitores da Revista 
Incêndio é a possibilidade para as novas e possíveis parcerias que es-
tamos abertos a realizar com quem tiver interesse, de maneira muito 
sólida e duradoura que vise proporcionar o crescimento da BUSF-CPLP 
no Brasil e nos demais Estados da Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa. Estamos abertos a buscar novas parcerias com visão na 
modernização de processos e métodos e do tecnologicamente novo, 
seja equipamento, materiais, insumos e ou ideias inovadoras.

Doe para BUSF! Contatos: busfcplp@gmail.com ou (11) 96688-0899. Um bom 
2018 a todos os nossos colaboradores voluntários, amigos e parceiros. ■
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9 e 10 de janeiro
Curso NR 33 - Trabalhador  
e Vigia de Espaço Confinado
Local: Paulínia/SP e Ribeirão Pires/SP
Realização: PMS Consultoria
Informações: (19) 3833-7400/97412-1718  
sac@pmsconsultoria.com.br
www.pmsconsultoria.com.br

11 de janeiro
Curso NR 35 - Trabalho em Altura
Local: Paulínia/SP e Ribeirão Pires/SP
Realização: PMS Consultoria
Informações: (19) 3833-7400/97412-1718  
sac@pmsconsultoria.com.br
www.pmsconsultoria.com.br

13 e 14 de janeiro
Curso de Suporte Avançado  
de Vida em Cardiologia (ACLS)
Local: Porto Alegre/RS
Realização: CTSEM
Informações: (51) 3217-3842
www.ctsem.com

14 de janeiro 
I Congresso de Bombeiros Civis  
do Estado de Pernambuco
Local: Caruaru/PE
Realização: M&R e Patrulha Resgate
Informações: (81) 99999-5579
www.facebook.com/1CongressoBCPE

22 a 26 de janeiro
Curso NR-33 - Supervisor  
de Espaço Confinado
Local: Paulínia/SP  
e Ribeirão Pires/SP
Realização: PMS Consultoria
Informações:  
(19) 3833-7400/97412-1718  
sac@pmsconsultoria.com.br
www.pmsconsultoria.com.br

29 de janeiro  
a 2 de fevereiro
Curso NR-35 - Técnicas de  
Ensino e Supervisor de Altura
Local: Paulínia/SP  
e Ribeirão Pires/SP
Realização: PMS Consultoria
Informações:  
(19) 3833-7400/97412-1718  
sac@pmsconsultoria.com.br
www.pmsconsultoria.com.br

AGENDA
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