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RESUMO 

0 presente trabalho tern por finalidade analisar, sob o aspecto cientifico, mostrar que 
a atividade de pericia de incendios, quer seja ela realizada pelo Corpo de Bombeiros 
da Policia Militar do Parana ou por outro 6rgao responsavel por essa atividade, 
representa urn importante elo no ciclo operacional de bombeiro, por buscar, atraves 
da investigac;ao das causas e circunstancias dos fatos geradores do incendio, as 
falhas dos sistemas preventives e das tecnicas de combate, permitira que medidas 
corretivas sejam tomadas para retro-alimentar todo o ciclo operacional, o que 
possibilitara aos profissionais bombeiros-militares o aprimoramento de suas 
tecnicas, bern como o reequipamento do Corpo de Bombeiros e a melhoria na 
seguranc;a das pessoas e edificac;oes, atraves do aprimoramento das normas de 
seguranc;a contra incendios. 0 resultado deste trabalho vai mostrar que a pericia de 
incendio e de fato imprescindivel a organizac;ao Bombeiro-Militar, e que essa 
atividade passe a ser adotada como urn criterio a ser exigido nos casos de 
ocorrencia de incendios. 
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ABSTRACT 

The present work has as its finality to analyse, in a scientific aspect, it looks for to 
show that the activity of fire cause investigation, wants either it carried through the 
Fire Service of the Parana State Military Police or for another responsible agency for 
this activity, represents an important link in the operational cycle of fire service, for 
searching, through the inquiry of the causes and circumstances of the generating 
facts of the accident, the imperfections of the preventive systems and of the fire 
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"Nao ha para mim neste mundo ambir;ao 
maior do que a de ser Bombeiro. 

Essa e uma posir;ao que, para os mais 
desavisados, poderia ser modesta; nos 
porem, familiarizados com as tarefas dos 
Bombeiros, acreditamos ser esta uma nobre 
vocar;ao. 

Empenhamo-nos em preservar da destruir;ao 
as riquezas deste mundo. 

Na /uta contra o fogo, somos os defensores 
da arte que embeleza o mundo. 

Mas, acima de tudo, nosso maior orgulho e o 
esforr;o para salvar a vida humana; criar;ao do 
proprio Deus. 

A nobreza de nossa ocupar;ao nos apaixona, 
estimulando-nos a atos de coragem e ate 
mesmo o sacrificio supremo. 

Estas considerar;oes podem nao sensibilizar 
alguns, mas para n6s sao suficientes para 
satisfazer plenamente nossa ambir;ao." 

Chief Edward F. Croker-
1913 

New York City Fire Departament 
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CAPiTULO 1 

" Nunca se deve engatinhar quando o impulse 
e voar" 

Helen Keller 

0 Corpo de Bombeiros do Estado do Parana, desde o a sua criac;ao, tern 

como missao principal a de combater os incendios, salvamento de pessoas e bens; 

com o passar do tempo ele vern agregando inumeras outras atividades, uma das 

quais, a vistoria preventiva em edificac;oes comerciais, industriais e edificios 

residenciais. 

A investigac;ao das causas e circunstancias dos fates geradores do sinistro, 

bern como as falhas dos sistemas preventives e das tecnicas de combate, permitira 

que medidas corretivas sejam tomadas para retro-alimentar todo o ciclo operacional, 

possibilitando aos profissionais do fogo o aprimoramento de suas tecnicas, o 

reequipamento do Corpo de Bombeiros e a melhoria na seguranc;a das pessoas e 

edificac;oes. 

A pericia de incendios busca de fate esclarecer quais foram as causas do 

sinistro, trazendo beneficios as pessoas e edificac;oes. 0 Corpo de Bombeiros 

atraves de seus combatentes do fogo, geralmente os primeiros a chegarem ao local, 

poderao atraves de observac;oes e relat6rios circunstanciados do local do inicio do 

fogo, trazer subsidies que contribuirao para uma analise mais acurada dos fates e de 

suas causas. Desse modo, tais contribuic;oes podem ser utilizadas na melhoria dos 

servic;os prestados a comunidade, bern como no aprimoramento de normas de 

seguranc;a e subsidiar a conduta dos profissionais de engenharia civil e arquitetura, 

servindo tambem na reutilizac;ao das informac;oes periciais, no ciclo complete de 

bombeiro (fase preventiva, passiva, ativa e fase investigativa ou pericial), atraves de 

cases reais de sinistro. 

0 presente trabalho demonstrara que para se alcanc;ar a melhoria na 

prevenc;ao de incendios, aumentando a seguranc;a das pessoas, das edificac;oes e 
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mesmo no aprimoramento das tecnicas de combate e na implementa~ao de normas 

preventivas mais adequadas, faz-se necessaria que a perlcia de incendios torne-se 

urn criteria a ser permanentemente exigido nos sinistros com fogo, seja esta perlcia 

realizado pelo Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana ou por outro 6rgao 

especializado neste mister. 

Atraves das informa~oes fornecidas pela perlcia de incemdios, propor que o 

Corpo de Bombeiros passe a estudar os sinistros, para melhorar a tatica e a tecnica 

de combate ao fogo; bern como, a implementa~ao de normas de seguran~a contra 

incendios. 

Primeiramente sera abordado o hist6rico do fogo, iniciando pela descoberta 

do fogo pelo homem primitivo ate o seu controle, sua qulmica, verificando as causas 

e seus efeitos. 

No capitulo seguinte sera abordado o surgimento dos Corpos de Bombeiros 

e sua evolu~ao atraves dos tempos e sua competencia, no ambito federal e 

estadual. No Capitulo 4 sera tratado do sistema de seguran~a publica e da evolu~ao 

da perlcia e sua competencia. No capitulo seguinte abordar-se-ao os dados 

estatfsticos de ocorn3ncias de incemdio no mundo e no Brasil. 

No Capitulo 6 sera feita a analise dos resultados dos dados obtidos atraves 

das entrevistas. Fechando, no capitulo subsequente, com a conclusao. 
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CAPiTULO 2 

" Existem verdades que a gente s6 pode dizer 
depois de ter conquistado o direito de dize
las". 

Jean Cocteau 

Durante milhares de anos o fogo foi assunto de misterio, medo, supersti9ao 

e adora9ao. Fazer fogo e utiliza-lo de maneira produtiva foi fundamental para o 

homem iniciar seu caminho rumo a civiliza9ao. Ha evidemcias de que o fogo ja era 

utilizado pelo homem na Europa e na Asia, no periodo paleolitico posterior. 

Os homens primitives associavam fogo a catastrofe. Muitas vezes eles se 

apavoravam ao ver raios incendiando florestas e vulcoes em erup9ao, transformando 

as paisagens num inferno de lava incandescente. Ainda hoje, quando sentamos 

perto de uma fogueira, nossa imagina9ao cria estranhas visoes nas chamas 

ardentes. 

Os primeiros encontros do homem primitive com o fogo devem ter ocorrido 

naturalmente ao serem observadas as arvores atingidas por raios e assistindo o fogo 

surgir na superficie de jazidas de petr61eo, ou proveniente das atividades vulcanicas. 

Desses encontros casuais o homem aprendeu quais sao as propriedades inerentes 

ao fogo: calor e luz, e a capacidade de alguns materiais secos pegarem fogo, como 

a madeira, por exemplo. 

Em certa epoca da evolu9ao, o homem aprendeu a dominar o fogo. Nas 

cavernas foram encontrados vestigios do uso do fogo pelo homem de Neanderthal 

ha 50.000 anos e pelo homem de Pequim, 250.000 anos atras. Esses e outros 

homens primitives descobriram como usar o fogo para aquecimento, para cozinhar o 

alimento, para proteger-se contra animais selvagens e como tocha flamejante na 

escuridao da noite. 
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Nestes prim6rdios da hist6ria, a medida que os homens se espalhavam pelo 

mundo, mudando-se para areas de clima frio, o fogo tornou-se vital para o 

aquecimento e como fonte de luz. Foi igualmente util para cozinhar. Nos primeiros 

lugares onde o homem se estabeleceu, a falta de provas da existemcia de fogo 

sugere que estes povos se alimentavam de carne crua. Foi a partir do uso do fogo 

para cozinhar que aumentou o numero e a variedade de alimentos disponiveis para 

os homens primitives. 

0 filme GUERRA DO FOG01 ilustra com clareza dais grupos de hominidios 

pre-hist6ricos: urn que cultuava o fogo como alga sobrenatural e outre que dominava 

a tecnologia de fazer o fogo. 

Assim como, ao tornar-se Homo Erectus, viu-se com as maos livres (antes 

usadas principalmente na locomo<;ao) e descobriu que poderia usa-las para 

manipular as coisas; assim como, ao tornar-se Homo Sapiens, descobriu que 

poderia usar essa capacidade de manipula<;ao para interferir no seu meio; da 

mesma forma, percebeu que os 6rgaos utilizados para fun<;6es vitais como a 

respira<;ao e a digestao, tambem serviam para emitir sons. A partir do momenta em 

que aprendeu a diversificar os sons atraves das articula<;6es, conseguiu aumentar as 

possibilidades de combina<;ao entre eles. Uma vez estabelecidas determinadas 

conven<;6es entre os seus semelhantes, possibilitou-se a troca de informa<;6es 

(como a tecnologia de fazer o fogo) de urn individuo para o outre. 

0 fogo teve ainda uma outra utilidade, menos 6bvia hoje em dia, mas talvez 

a mais importante de todas, quando foi descoberto pela primeira vez. 0 fogo oferecia 

prote<;ao contra os animais selvagens que atacavam os homens primitives. Uma 

fogueira ardendo constantemente em urn acampamento mantinha os predadores 

afastados. Por isso que a descoberta do fogo permitiu uma maier mobilidade. 

Contando com o fogo como meio de prote<;ao, pequenos grupos de homens que 

1 QUEST FOR FIRE, 1981, Franc;:a/Canada, colorido. 
Direc;:ao: Jean -Jacques Armand. 
Com: Everett Me Gill, Rae Daion Chong, Ron Perlman, Nameer El Kadi. 
Roteirista: Gerard Brach. 
Linguagem e criac;:ao pesquisada por Anthony Burgess. 
Gestos coreografados por Desmond Morris. 
Oscar para maquiagem. 
Filmado no Quenia, Esc6cia, Islandia e Canada. 97 min. Fox Vfdeo. 
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anteriormente tinham que viajar em grandes bandos para sem defenderem, podiam 

se aventurar para lugares mais distantes em busca de alimentos ou de moradia. 

A partir deste momenta, o primeiro passo foi dado para que o homem 

levasse o fogo ate sua habitac;ao. Por meio de uma tocha com uma haste de 

madeira e alguns gravetos, a chama incandescente era levada de seu Iugar natural 

ate a caverna ou acampamento, onde o fogo poderia ser mantido indefinidamente, 

como uma fonte constante de calor, luz e protec;ao. 

Somente muito tempo depois que o homem verificou as faiscas saindo de 

dois galhos, que eram esfregados pela ac;ao do vento, e que surgiu a ideia de tentar 

obter fogo atraves do atrito de dois pedac;os de madeira. Estudos recentes dos 

povos primitives indicam que a produc;ao do fogo pelo Homo erectus, o ancestral 

imediato do homem moderno, s6 aconteceu no periodo neolitico, cerca de 7 mil anos 

AC. 0 Homo erectus descobriu uma forma de produzir as primeiras faiscas, atraves 

do atrito de pedras ou pedac;os de madeira. Para reproduzir o fenomeno, tentaram 

diferentes tipos de pedras, ate se decidir pelas melhores, como o silex e as piritas. 

Utensilios foram criados, sendo que, urn dos primeiros, foi urn pequeno disco de 

madeira, que era girado rapidamente entre a palma das maos, enquanto era 

pressionado numa soleira plana de madeira. Mais tarde, as puas de arco e corda 

foram usadas para fazer girar mais rapidamente o disco, fazendo com que o fogo 

pegasse mais depressa. Somente tempos depois se descobriu que uma faisca 

poderia ser criada esfregando-se piritas de ferro com uma pedra. 

Esfregando gravetos e atritando pedras. Com o passar do tempo o homem 

procurou meios mais simples de obter fogo. Ate epocas relativamente recentes, a 

produc;ao do fogo era tao dificil que o homem seria capaz de percorrer quilometros 

para aproveitar a chama de urn fogo ja aceso, em vez de tentar obte-lo onde 

estivesse. Para produzir fogo, o homem primitivo esfregava dois gravetos com a 

mao, servindo-se de urn arco ou atritando uma pedra de tal forma que se produzia 

uma faisca. No processo do arco e da broca, girava-se rapidamente urn graveto num 

orificio existente em urn pedac;o de madeira macia. A fricc;ao produzia uma poeira 

tina e inflamavel e o calor capaz de incendiar o p6. A pequenina chama produzida 

dessa forma era usada para acender pequenas mechas, pedac;os de cortic;a, capim 

seco ou o revestimento de algumas sementes. A tocha em fogo era, entao, utilizada 
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para acender galhos e troncos anteriormente preparados. 0 metoda do area e da 

broca nao e facil, como bern sabem os escoteiros. 

Em todos OS metodos primitivos de fricgao as duas grandes dificuldades 

consistiam em obter a faisca e depois coloca-la imediatamente em cantata com 

material facilmente inflamavel. 0 f6sforo moderno soluciona essas duas dificuldades 

aplicando descobertas quimicas feitas ha dais seculos. Veja o que acontece quando 

voce acende urn f6sforo comum: a fricgao aquece uma substancia quimica existente 

na cabega do f6sforo (urn composto de f6sforo) que se inflama a baixa temperatura, 

a pequenina chama faz com que uma outra substancia quimica, no bulbo do f6sforo 

(Ciorato de potassio), libere grande quantidade de oxigenio, onde o calor eo grande 

suprimento de oxigenio produzem a ignigao de uma terceira substancia quimica 

(enxofre), a qual queima vigorosamente e o fogo se propaga rapidamente pela 

madeira, ajudado pela quarta substancia quimica (parafina), em que foi mergulhada 

anteriormente essa madeira. 

Assim como o controle inicial do fogo foi essencial para o desenvolvimento 

de seres humanos na ldade da Pedra, para os primeiros agricultores do periodo 

Neolitico foi urn fator preponderante para o desenvolvimento de toda civilizagao 

humana ate nossos dias. No decorrer da hist6ria, o homem encontrou formas 

diferentes de utilizar o fogo: luz e calor resultantes da rapida combinagao de 

oxigenio, ou em alguns casas de elora gasoso, como outros materiais. Tambem foi 

utilizado para cozinhar, clarear a terra onde o homem ia plantar, para aplicagao em 

recipientes de barro a fim de se fazer ceramica e tambem a aplicagao em pedagos 

de minerio para se obter cobre e estanho, combinando-os em seguida para fazer o 

bronze (3000 aC), e mais tarde obter o ferro (1 000 aC). 

Finalmente, nos dias de hoje pode-se dizer que a evolugao da tecnologia 

moderna e caracterizada par urn aumento e urn controle cada vez maior sabre a 

energia. 0 fogo foi a primeira fonte de energia descoberta e conscientemente 

controlada e utilizada pelo homem. 

2.1 QUiMICA DO FOGO 

Desde os prim6rdios, a humanidade vern utilizando o fogo para diversos fins, 

sendo este urn dos principais responsaveis pela sua sobrevivencia e pelo seu 
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progresso. Porem, algumas vezes o fogo foge ao controle do homem, provocando 

inumeros desastres que, por vezes, s6 cessam quando consumido todo o material 

que o alimenta. 

Por esta razao, varios estudiosos, atraves dos tempos, resolveram analisar 

profundamente o fogo, procurando identificar as suas causas, a sua composic;ao e o 

seu comportamento, possibilitando, assim, o estabelecimento de procedimentos 

racionais para combate-lo de maneira eficaz e segura. 

Tres fatores sao essenciais para a obtenc;ao de fogo. Primeiro, naturalmente, 

deve haver algo para queimar, urn combustive! de qualquer especie; depois esse 

combustive! precisa ser aquecido suficientemente para queimar; e finalmente deve 

haver urn continuo suprimento de oxigenio para alimentar a combustao. 

0 fogo, grande auxiliar do homem, e tambem urn de seus maiores inimigos 

em potencial. De dois em dois minutes ocorre urn incendio num lar do Brasil. Em 

cada hora morre pelo menos uma pessoa em conseqOencia de incendios. 

Diariamente ha prejuizos materiais motivados pelos incendios. 

Fala-se sobre a ciencia do fogo e nas noc;oes basicas sobre combustao, 

comburente e calor. 

Pode-se definir combustao como urn processo quimico de oxidac;ao, no qual 

o material combustive! se combina com o oxigenio em condic;oes favoraveis (calor), 

produzindo luz e calor. 

Nessa linha Secco define combustao como: "uma reac;ao quimica de 

oxidac;ao exotermica, que ocorre com a combinac;ao de uma substancia combustive! 

com o oxigenio, em proporc;oes suficientes, que ativadas por uma fonte de ignic;ao 

resulta no desenvolvimento de energia luminosa e calor". (1982, p. 10). 

Analogamente, a lnstruc;ao Tecnica do Regulamento de Seguranc;a Contra 

lncendio das Edificac;oes e Areas de Risco do Corpo de Bombeiros do Estado de 

Sao Paulo (2001, p. 3), estabelece que "o fogo pode ser definido como urn fenomeno 

fisico-quimico, que se da atraves de uma reac;ao de oxidac;ao com emissao de luz e 

calor". 



20 

A esse respeito Gomes afirma que: "do ponte de vista fisico-qufmico, o 

incendio e uma reac;ao de combustao que uma vez iniciada, ocorre em cadeia de 

forma descontrolada, ate que pelo menos uma das condic;oes essenciais para que 

ele ocorra deixe de existir. Estas condic;oes sao claramente identificadas no triangulo 

do fogo". (1998, p. 21). 

De acordo ainda com o autor (1998, p. 21), "a combustao e uma reac;ao 

qufmica, que s6 ocorre quando presente urn material combustrvel, uma fonte de 

calor e o oxigenio. Esses elementos, por sua vez, devem ser combinadas de tal 

forma que se tornem possfveis a concretizac;ao do triangulo do fogo". 

Porem para Seito "a reac;ao qufmica de combustao podera nao ocorrer em 

cadeia se as temperaturas desenvolvidas forem inferiores ao ponte de ignic;ao do 

material combustfvel. Desse modo verifica-se que a existencia de urn incendio 

depende dessas quatro condic;oes que se representam no tetraedro do fogo". (1995, 

p. 40). 

Portanto, como se pode observar, para que o fogo ocorra, ha necessidade 

da combinac;ao de alguns componentes em proporc;oes adequadas, na presenc;a de 

uma fonte suficiente de calor. 

SECCO (1982, p. 49) define combustrvel como sendo "qualquer substancia 

capaz de produzir calor por meio de uma reac;ao qufmica, podendo ser encontrado 

no estado solido, Hquido ou gasoso". 

Comburente, segundo o autor "e a substancia que alimenta a reac;ao 

qufmica, sendo mais comum o oxigenio. 0 comburente ativa e conserva a 

combustao, combinando-se com os gases ou vapores do combustfvel, formando 

uma mistura inflamavel". (1982, p. 49). 

Brentano esclarece que: "em ambientes onde ha uma melhor circulac;ao de 

ar, portanto mais rices em oxigenio, as chamas sao intensificadas por ocasiao de urn 

incendio". (2004, p. 86). 

0 comburente, segundo o Corpo de Bombeiros de Sao Paulo ( 2001, p. 4). 

"e o oxigenio do ar e sua composic;ao percentual no ar seco e de 20,99 %, porem 

quando a concentrac;ao em volume de oxigenio cai para valores abaixo de 14 %, a 
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maioria dos materiais combustfveis existentes em urn local de incendio nao mantE~m 

a chama na sua superficie". 

Calor pode ser definido, segundo SECCO (1982, p. 50), como "uma forma 

de energia que se transfere de urn sistema para outro em virtude de uma diferenc;a 

de temperatura, e o elemento que da inicio, mantem e incentiva a propagac;ao do 

fogo". 0 calor pode ter como fonte a energia eletrica, o cigarro aceso, os 

queimadores a gas, a fricc;ao ou mesmo a concentrac;ao da luz solar atraves de uma 

lente. 

Brentano em sua obra define a reac;ao quimica em cadeia como sendo "a 

transferencia de calor de uma molecula do material em combustao para a molecula 

vizinha, ainda intacta, que se aquece e entra tambem em combustao, assim 

sucessivamente, ate que todo o material entre em combustao". (2004, p. 92). 

De acordo com o exposto, conclui-se que e possivel a extinc;ao de urn 

incendio desde que pelo menos urn desses quatro elementos seja excluido do 

processo. A engenharia de prevenc;ao de incendio atua justamente nesse sentido e 

visa encontrar a forma mais eficiente e se possivel mais economica, para a 

determinac;ao dos sistemas de combate a incendios adequados aos riscos de cada 

edificac;ao. 

Tavares alerta que: "o desenvolvimento do incendio depende igualmente da 

carga de incendio e da ventilac;ao do ambiente. Assim, esta classificac;ao que 

considera apenas a natureza e a quantidade de materiais resulta ser incompleta, a 

nao ser que se admitisse incendio em ambiente aberto". (2003, p. 55). 

A este prop6sito, afirmam que as caracteristicas do incemdio 
dependem fortemente do volume do compartimento, do tamanho e 
localizayao das aberturas de comunicayao, da geometria e 
localiza9ao dos materiais combustiveis presentes, da existemcia ou 
nao de prote9ao de incemdio e das propriedades ffsico-qufmicas nao 
s6 dos materiais combustfveis, mas tambem das paredes, piso e teto 
do compartimento. 
A determina9ao do risco de incendio trata-se, portanto, de uma tarefa 
complexa, pois a severidade dos incendios leva em conta o seu 
efeito sobre a edifica9ao e os seus ocupantes, o que depende de 
grande numero de parametres. Alguns desses parametres sao 
evidentemente culturais, o que reafirma a importancia de se 
desenvolver uma engenharia de incendio genuinamente brasileira. 
(ROMANI e YANAGIHARA, 1995, p. 31). 
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Para Aragao a investiga9ao baseia-se, principalmente, na observa9ao 

racional dos vestigios de incendio, onde se procura atingir os seguintes prop6sitos: 

"encontrar o ponto de origem (foco do fogo); encontrar a fonte de calor (agente 

igneo); encontrar a causa do incendio e classificar o incendio". (1995, p. 497). 

2.1.1 Focos de fogo 

Para ARAGAO et alii (1995, p. 509) "( ... ) o mais importante passo na pericia 

de incendios e a localizayao do foco de fogo", ou seja, o Iugar onde o incendio 

eclodiu, vez que pode revelar a causa do sinistro, o agente igneo iniciador da 

combustao e outros aspectos tecnicos e tipificadores da natureza do evento. 

A ausencia de agente igneo no foco do fogo para Aragao et alii, desde que 

comprovada a impossibilidade da chama te-la destruido sem deixar sinais "e indicio 

de fogo posto, ja que nada surge ao acaso, bern assim, focos de fogo multiples e 

sem interconexao indicam incendiarismo". (1995, p. 509). 

2.1.2 Fontes de igni9ao 

A identificayaO da fonte de igniyaO e urn dos objetivos basicos da pericia de 

incendios, etapa de fundamental importancia para a satisfat6ria conclusao dos 

trabalhos. 

ARAGAO et alii (1995, p. 516), estipula algumas fontes de calor, que 

normalmente pode ser representada por uma unica fonte a ser identificada no local 

de sinistro, durante a pericia "calor gerado mecanicamente; impacto; energia solar, 

combustao espontanea; descargas atmosfericas; eletricidade estatica; brasas, 

faiscas, chama aberta e eletricidade dinamica". 

2.2 CAUSAS DE INCENDIO 

Do ponto de vista cientifico o fogo ocorre quando estao presentes os tres 

fatores: combustive!, oxigenio e calor suficiente para levar o combustive! ao ponto de 

igni9ao. Por tras desses tres fatores esta o proprio homem, responsavel por tres 

quartos dos incendios destruidores, devido a falta de precauyaO ou descuido. A 

quarta parte restante tern causas diversas, possivelmente estaveis. Os incendios nas 

florestas sao quase todos iniciados pelo descuido de fumantes ou de pessoas que, 
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estejam acampadas. Cerca de quarenta incendios domesticos diaries sao causados 

pelo esquecimento de ferros eletricos ligados. A falta de cuidado no usa de f6sforo e 

habitos descuidados de fumar sao as principais causas de incendios. Outras causas 

comuns sao fios eletricos em mau estado, defeitos da ignic;ao dos autom6veis, 

esquecimento de desligar o fogao eletrico ou a gas, defeitos nos fornos, falta de 

cuidado com a gasolina ou qualquer outro lfquido inflamavel. 

Causa de incendio e o principia da ac;ao pessoal ou natural iniciador do 

incendio. 

OLIVEIRA (1998, p. 21) ressalta que: 

As causas mais comuns de incendio sao: eletricidade (excesso de 
carga, superaquecimento, curto-circuito, mau contato, luz exposta); 
pontas de cigarro; gas de cozinha; Balao de Sao Joao; Atrito 
(produzindo centelhas); Soldagem (centelhas ou chamas abertas); 
fagulhas de chamine e liquidos inflamaveis, e se dividem em causas 
naturais e causas artificiais. 

Oliveira cita que: "didaticamente podemos dividir as causas de incendios em 

naturais e artificiais; classificando cada uma delas segundo sua origem". (1998, p. 

21 ). 

As causas naturais subdividem-se em fisico-quimicas e biol6gicas, as 

causas artificiais em pessoais e materiais, sendo que as pessoais seriam de ac;ao 

direta, acidental e culposa. Ja as causas materiais de origem acidental e de 

funcionamento. 

As causas naturais sao aquelas decorrentes de fenomenos da natureza (ex: 

relampagos, raios solares, vulcoes, terremotos, decomposic;ao quimica, etc.). 

As causas artificiais sao aquelas decorrentes da ac;ao do homem, seja 

intencional ou nao e podem ter as seguintes origens: 

a) Quimica 

Proveniente de misturas, combinac;oes e reac;oes quimicas (ex: cal virgem, 

que e incombustivel, em cantata com agua gera calor suficiente para causar 

incendio em corpos combustiveis pr6ximos a ela). 
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b) Fisica 

Decorrente de fenomenos termoeletricos, atritos, cheques, compressoes, 

etc., (ex: curto-circuito, superaquecimento de condutores, capotamento e colisao de 

veiculos). 

c) Biol6gica 

Proveniente de ac;oes bacterianas ou fenomenos fisiol6gicos (ex: 

fermentac;ao, deposito de lixo, arroz, cafe em casca). 

As causas artificiais podem ser subdivididas em: 

a) Culposas 

Decorrentes da ac;ao direta do homem, resultado de negligemcia, 

imprudencia, impericia ou irresponsabilidade. 

b) Dolosas 

Provocadas por ato de incendiarismo, com o objetivo de vinganc;a, tirar 

vantagem de Ap61ices de Segura, destruir documentos, rivalidade ou competic;ao em 

neg6cios, ocultar crime ou delito anterior, extorsao e sabotagem. 
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CAPiTULO 3 

"A hist6ria e o registro de toda a experiencia 
humana". 

Raymond G. Gettel (Universidade da 

California) 

3 SURGIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 

No capitulo anterior foi abordada a descoberta do fogo pelo homem 

primitivo, vista a sua qufmica, causas e efeitos, controle e seu uso benefico. Neste, 

capitulo serao enfatizadas as institui96es criadas para combater o fogo que foge do 

controle humano. 

Em geral, as primeiras organiza96es contra incendios surgiram pela 

necessidade de se evitar possfveis incendios e perdas insuperaveis. Em epocas 

remotas, esgotar as chamas de urn incendio de grandes propor96es era obra 

impossfvel, devido aos precarios recursos quando a prevenyao tornava-se a melhor 

solu9ao contra o fogo. 

3.1 HISTORICO MUNDIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 

A origem dos Corpos de Bombeiros remonta a origem do emprego do fogo 

pelo homem. Uma das primeiras organiza96es de combate ao fogo de que se tern 

notfcia, segundo Care Z. Peterson foi criada na antiga Roma. 0 imperador romano 

Cesar Augusto, que se tornou lmperador em 27 A.C., formou urn grupo de "vigiles". 

Esses "vigiles" 2 patrulhavam as ruas para impedir incendios e tambem para policiar 

a cidade, atraves de patrulhas e vigilantes contra incendios. 

Neste perfodo da hist6ria, o fogo era urn problema de diffcil resolu9ao para 

os "vigflias" que contavam com metodos insuficientes para a extin9ao das chamas. 
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Uma das normas mais antigas de protec;ao contra incendios foi promulgada 

no anode 872 em Oxford, lnglaterra, estabelecendo urn toque de alerta, a partir do 

qual se deviam apagar todos os incendios que estivessem ocorrendo naquele 

momento. Mais tarde, Guilhermo, o Conquistador, estabelecia urn toque de alerta 

geral em toda a lnglaterra, dirigindo tanto a que se apagassem os fogos como as 

revoltas no pais. 

Urn fato interessante da hist6ria, e que em 1666, na lnglaterra, ja havia 

Brigadas de Seguros Contra lncendios, sendo formadas por Companhias de 

Seguros e que eram as mesmas que decidiam pelas suas localizac;oes. Sabe-se 

muito pouco a respeito do desenvolvimento das organizac;oes de combate ao fogo 

na Europa ate o grande incendio de Londres, em 1666. Esse incendio destruiu 

grande parte da cidade e deixou milhares de pessoas desabrigadas. Antes do 

incendio, Londres nao dispunha de urn sistema organizado de protec;ao contra o 

fogo. Ap6s o incendio, as companhias de seguro da cidade comec;aram a formar 

brigada particular para proteger a propriedade de seus clientes. 

Em Boston, depois de urn incendio devastador que destruiu 155 edificios e 

certo numero de barcos, em 1679 houve a fundac;ao do primeiro Departamento 

Profissional Municipal Contra lncendios na America do Norte. Boston importou da 

lnglaterra uma bomba contra incendios e no Departamento havia empregados 12 

bombeiros e urn chefe. Em 1715, a cidade ja contava com seis companhias que 

dispunham de bombas d'agua. 

Em mesma epoca, tambem eram organizados, nas comunidades de 

Massachusetts, sistemas de defesa contra o fogo, tais como, exigencias que em 

cada casa houvesse disponivel cinco latas (tipo balde). Em caso de incendio era 

dado alarme atraves dos sinos das lgrejas e os moradores de cada casa passavam 

entao a organizarem-se em grandes filas, desde o manancial mais proximo ate o 

sinistro, passando as latas de mao em mao. Aqueles que nao ajudavam eram 

sancionados com multas de ate U$ 1 0,00, pelo chefe dos bombeiros. 

2 vigiles: denomina~ao dada aos combatentes do fogo durante o imperio romano. A brigada de 
incendio era composta de 600 escravos. Disponivel em www.vigili-del-fuoco.com. 
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Por volta de 1737, na Pensilvania, Benjamim Franklin organizava a primeira 

companhia de bombeiros naquela cidade. A falta de organizac;ao e disciplina dos 

bombeiros voluntaries, bern como a resistemcia a tecnologia que despontava com a 

introduc;ao de bombas com motor a vapor, ocasionou a organizac;ao dos 

departamentos profissionais contra incendio tendo-se registro que em 1° de Abril de 

1853, em Cinccinati, Ohio, entrou em servic;o uma organizac;ao profissional de 

bombeiros com bombas a vapor em veiculos tracionados por cavalos. Anos mais 

tarde, tambem Nova York substituia os bombeiros voluntaries pelos profissionais que 

utilizavam essas bombas. 

As primeiras escolas de bombeiro surgiram em 1889, Boston e em 1914, 

Nova York, para transformac;ao dos quadros profissionais de maiores e menores 

graduac;oes. 

Na epoca das Primeira e Segunda Guerra Mundial, os Corpos de Bombeiros 

encontravam-se estruturados e atuavam em sistemas de dois turnos. Todavia, face 

as necessidades, muitas vezes, seguiam trabalhando para erradicar sinistros 

advindos dos bombardeios, com jornada de ate 24 horas, passando a tornar-se 

comum tal pratica, trabalhando mais horas que outras categorias profissionais e, 

com isso, consolidando-se esta situac;ao, a partir de entao. 

3.2 0 CORPO DE BOMBEIROS NO BRASIL IMPERIO 

No Brasil Imperio sempre foram muito dificeis e limitados os recursos da 

populac;ao contra o fogo que se expandia rapidamente devido serem as construc;oes 

ricas em madeiras. 0 sinal de incendio era dado pelos sinos das lgrejas. Acorriam 

todos os aguadeiros com suas pipas, e tambem os populares, que faziam longas 

filas ate o chafariz julgado mais proximo, transportando de mao em mao os baldes 

de agua, ao mesmo tempo em que se improvisavam escadas de madeira para 

efetuar salvamentos, retirando os moradores, antes que eles se atirassem. E se o 

incendio ocorria a noite a confusao era total por falta de iluminac;ao publica. Por isso 

o Vice-Rei Luis de Vasconcelos, em oficio a Camara, datado de 12 de julho de 1788, 

determinou que todos deveriam iluminar a frente de suas casas, a fim de evitar o 

"atropelamento". 0 panico era tanto que este incidente causava mais vitimas que o 
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proprio fogo. 

Em julho de 1856, a exposic;ao de motivos feita pelo lnspetor do Arsenal de 

Marinha das Cortes, Joaquim Jose lnacio, contido no Oficio de 26 de marc;o de 

1851, apesar de decorridos mais de cinco anos, apresentava os primeiros sinais 

positives. Os fatos narrados naquele documento provocaram do Ministerio da Justic;a 

a elaborac;ao do Decreto Imperial n° 1.775, assinado por Sua Majestade, o 

lmperador Dom Pedro II e promulgado a 02 de julho de 1856. Este Decreto reuniu 

numa s6 Administrac;ao, as diversas Sec;oes que ate entao existiam para o Servic;o 

de Extinc;ao de lncendios, nos Arsenais de Marinha e Guerra, Repartic;ao de Obras 

Publicas e Casa de Correc;ao, sendo, assim, criado e organizado o Corpo Provis6rio 

de Bombeiros da Corte sob a jurisdic;ao do Ministerio da Justic;a, sendo seu primeiro 

comandante urn Oficial Superior do Corpo de Engenharia do Exercito, o Major Joao 

Batista de Castro Moraes Antas, nomeado em 26 de julho de 1856. 0 primeiro 

uniforme usado na corporac;ao foi criado pela esposa do lmperador D. Pedro II, 

Princesa Tereza Cristina Maria de Bourbon. 

Com o Decreto n° 2.587, de 30 de abril de 1860, tornava-se definitive o 

Corpo Provis6rio de Bombeiros da Corte, passando sua subordinac;ao a jurisdic;ao do 

Ministerio da Agricultura que na mesma data era criado, cujo primeiro titular e 

organizador foi o Almirante Joaquim Jose lnacio. 

No ano de 1865, o Corpo de Bombeiros recebeu a sua primeira bomba-a

vapor, especialmente destinada aos incendios a beira-mar, podendo ser embarcada 

para extinc;ao de incendios a bordo e transportada por 20 (vinte) homens. Sendo que 

em outubro de 1870 era adotado o uso da corneta militar para os sinais do Corpo de 

Bombeiros, em substituic;ao ao apito ate entao em uso, iniciando-se ao mesmo 

tempo, a trac;ao das viaturas por muares. 

Passou a existir, assim, urn nucleo com responsabilidade na area de 

combate a incendios, embora dispondo de uma aparelhagem rudimentar. A cidade ja 

nao se mobilizava desordenadamente para a prestac;ao de socorros. Aos poucos, 

com os progresses de que se beneficiava o Rio de Janeiro, ia-se organizando o 

nucleo oficial do seu Corpo de Bombeiros. Os arsenais ja nao eram os unicos que 
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cuidavam dos incendios no Rio de Janeiro, embora possuissem bombas, apetrechos 

adequados e pessoal mais especializado, contavam com a colabora9ao da 

Reparti9ao de Obras Publicas e de urn servi9o que funcionava na Casa de Correyao, 

onde sessenta africanos livres ja estavam acostumados aos misteres de Bombeiros. 

3.3 0 CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANA 

Van Herven em sua obra cita que: "no Parana, o Corpo de Bombeiros teve 

seu inicio com a Sociedade Teuto Brasileira de Bombeiros Voluntaries, fundada em 

1.887 e que visava a satisfazer as necessidades da cidade de Curitiba. 0 servi90 

disponibilizado era incipiente, pois o Governo lhes carreava reduzidos recursos 

financeiros". (1954, p. 09). 

Ainda segundo Van Herven, em 1.912 foi criado o Corpo de Bombeiros do 

Parana. Na epoca, o Presidente da Provincia, Carlos Cavalcanti de Albuquerque, 

apresentou ao Congresso Legislative do Parana, urn pedido de credito necessario a 
cria9ao de urn Corpo de Bombeiros na capital. Organizou-se, assim, pela san9ao da 

Lei n° 1.133, de 23 de maio de 1.912, a tao esperada organiza9ao. (1954, p. 10). 

Constata-se que as missoes dos corpos de bombeiros sofreram grandes 

transforma96es. Criados, na sua origem, com exclusividade para combater 

incendios, hoje, estas organiza96es, agregaram e assumiram, por conta dos 

avan9os tecnol6gicos, do crescimento demografico e da real necessidade publica, 

tambem, as missoes de prevenir incendios e acidentes, realizar salvamentos e 

resgates, executar o servi90 pre-hospitalar atraves do SIATE3
, bern como as 

atividades de defesa civil. 

3 SlATE- Servic;o lntegrado de Atendimento ao Trauma em Emergemcias. A 29 de marc;o de 1990, 
epoca em que era comandante do CB o Cel QOBM MIGUEL ARCANJO CAPRIOTTI, foi assinado o 
convenio de cooperac;ao tecnica, destinado a implantar um Servic;o de Atendimento Pre-hospitalar, 
inicialmente voltado ao atendimento de vitimas de traumas e limitado a Cidade de Curitiba, porem 
com ambic;ao de atingir todo o Estado do Parana e abranger outras emergencias medicas. Assinaram 
o convenio de implantac;ao do SlATE, a Secretaria de Estado da Seguranc;a Publica, a Secretaria de 
Estado da Saude e a Prefeitura Municipal de Curitiba, atraves da Secretaria Municipal de Saude e do 
Institute de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - (IPPUC). BM/3 - CORPO DE 
BOMBEIROS- PARANA. 
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3.3.1 Legislac;ao Federal 

Neste item discute-se unicamente o aspecto constitucional abordado pela 

Carta Magna brasileira, quando trata da seguranc;a publica do pais, estabelecendo 

as instituic;oes e seus papeis na preservac;ao da ordem publica. 

Para entender o tema: a pericia de incendio como instrumento para melhorar 

a prevenc;ao de incendios pelo Corpo de Bombeiros do Parana, e necessario 

conhecer os aspectos legais que norteiam esta instituic;ao e o seu papel na 

sociedade, como elemento garantidor da seguranc;a contra sinistros e na protec;ao 

de vidas humanas. 

Segundo a Constituic;ao Federal, a seguranc;a publica realiza sua atividade 

atraves de varios 6rgaos, entre eles a Policia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. 

Art. 144 - A seguranga publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preservagao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: 

I - policia federal; 
II - policia rodoviaria federal; 
Ill - policia ferroviaria federal; 
IV - policias civis; 
V - policias militares e corpos de bombeiros militares. 

§5°- As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservagao 
da ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das 
atribuigoes definidas em lei, incumbe a execugao de atividades de 
defesa civil. (BRASIL, 1988, p. 62) 

Este texto constitucional define com clareza que e dever do Estado a 

preservac;ao de ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, ou 

seja, manter o patrimonio e as pessoas livres do perigo e ilesas. 

0 Corpo de Bombeiros, parte integrante do Poder Executivo se sujeita, como 

qualquer 6rgao da Administrac;ao Publica, as normas e aos principios juridicos que 

regem suas atividades, em especial aos principios da legalidade, impessoalidade 

(finalidade), moralidade e publicidade especificados no Art. 37, segundo a Carta 

Magna (1988, p. 28). 
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3.3.2 Legislac;ao Estadual 

A legislac;ao estadual tern por origem os preceitos da Carta Estadual e suas 

leis que definem aspectos de estrutura basica, o C6digo da Policia Militar do Parana, 

a norma que trata sobre a criac;ao do Fundo de Reequipamento do Corpo de 

Bombeiros e para finalizar, faz-se referencia ao C6digo de Prevenc;ao de lncendio, 

que ainda lhe falta uma lei propria, haja vista que e um regulamento interno, 

amparado pelas leis municipais de organizac;ao e construc;ao de obras. 

A Carta paranaense acompanhou a nacional, na previsao constitucional dos 

servic;os de bombeiros, acrescentando-lhe suas atividades de socorrimento publico. 

Na Constituic;ao do Estado do Parana, fica explicitado tambem que a 

atividade de seguranc;a publica e dever do Estado, responsabilidade de todos e 

tambem responsabilidade de Policia Militar, em que o Corpo de Bombeiros e parte 

integrante. 

Art. 46. A Seguran9a Publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida, para a preserva9ao da ordem 
publica e incolumidade das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 
6rgaos: ·. 
I - Policia Civil; 

II - Policia Militar. 
Paragrafo Unico. 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia 
Militar. 
Art. 48. A Policia Militar, for9a estadual, institui9ao permanente e 
regular, organizada com base na hierarquia e disciplina militares, 
cabe a policia ostensiva, a preserva9ao da ordem publica, a 
execu9ao de atividades de defesa civil, preven9ao e combate a 
incendio, buscas, salvamentos e socorros publicos, o policiamento de 
transite urbano e rodoviario, de florestas e de mananciais, alem de 
outras formas e fun96es definidas em lei. (PARANA, 1989, p. 26) 

3.3.3 Lei Estadual n.0 6774/76 

A Lei Estadual 6774, de 08 de janeiro de 1976, denominada de Lei de 

Organizac;ao Basica da Policia Militar do Estado do Parana, define que o Corpo de 

Bombeiros e uma unidade operacional, com missoes especificas. 
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Art. 30 Os 6rgaos de execuc;ao da Polfcia Militar constituem as 
unidades operacionais da Corporac;ao e sao de duas naturezas: 
I - Unidades de Polfcia Militar, assim denominadas as unidades 
operacionais, que tern a seu encargo as missoes policiais-militares 
definidas nos itens I, II, Ill e IV do artigo 2° desta Lei; 
II - Unidades de Bombeiros, assim denominadas as unidades 
operacionais, que tern a seu encargo missoes especificas de sua 
designac;ao definidas nos itens IV e V do artigo 2° desta Lei. 
(PARANA, 1976, p. 7). 

Descreve o Art. 33, desta lei (1976, p. 7) que as unidades de Bombeiros sao 

operacionais e administrativamente subordinadas ao Comando do Corpo de 

Bombeiros, que e responsavel perante o Comandante-Geral pelo cumprimento das 

missoes de bombeiros em todo o Estado do Parana. 

Os 6rgaos de diregao do Corpo de Bombeiros compoem o Comando do 

Corpo de Bombeiros, que compreende, entre outros, a 7a Segao (BM/7): assuntos de 

seguranga de incemdios e de explos6es e suas conseqOencias. 

Art. 41. Os 6rgaos de direc;ao do Corpo de Bombeiros compoem a 
Comando do Corpo de Bombeiros, que compreende: 
I - Comandante; 
II - Estado-Maior; 
Ill - Ajud~mcia; 
IV - Divisao de Administrac;ao e Financ;as; 
V- Centro de Operac;oes de Bombeiros (COBOM); 
VI - Comissao Especial para o trato dos assuntos de prevenc;ao e 
com bate a incendios florestais. 
Paragrafo 1° 0 Com andante do Corpo de Bombeiros sera urn 
coronel da ativa do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares, em 
principia o mais antigo caso o escolhido nao seja o mais antigo, tera 
ele precedencia funcional sabre os demais. 
Paragrafo 2° Excepcionalmente, a criteria do Comandante-Geral, o 
Comandante do Corpo de Bombeiros podera ser urn coronel da ativa 
do Quadro de Oficiais Policiais Militares. 
Paragrafo 3° 0 Estado-Maior do Corpo de Bombeiros e assim 
organizado: 
a) Chefe do Estado-Maior; 
b) 18 Sec;ao (BM/1): assuntos relatives ao pessoal e legislac;ao; 
c) 28 Sec;ao (BM/2): assuntos relatives a informac;ao; 
d) 38 Sec;ao (BM/3): assuntos relatives a operac;oes, ensino e 
instruc;ao; 
e) 48 Sec;ao (BM/4): assuntos relatives a logistica e a estatistica 
f) 58 Sec;ao (BM/5): assuntos civis; 
g) 68 Sec;ao (BM/6): assuntos relatives ao planejamento 
administrative e orc;amentos; 
h) 78 Sec;ao (BM/7): assuntos de seguranc;a contra incendios e de 
explosoes e suas consequencias. 
i) 8° Sec;ao (BM/8): assuntos de defesa civil. (PARANA, 1976, p. 8). 
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0 Corpo de Bombeiros tern competemcia para emitir pareceres tecnicos 

sobre incendios e suas consequencias, supervisionar o disposto na legislac;ao 

quanto as medidas de seguranc;a de incendios, inclusive instalac;ao de 

equipamentos e orientar tecnicamente a elaborac;ao da legislac;ao sobre prevenc;ao 

de incendios. 

Art. 74. A Polfcia Militar do Estado do Parana, atraves do seu Corpo 
de Bombeiros, tern competencia para: 
I - emitir pareceres tecnicos sobre incendios e suas consequencias; 
II - supervisionar o disposto na legisla9ao quanto as medidas de 
seguran9a contra incendios, inclusive instala9ao de equipamentos; 
Ill - orientar tecnicamente a elabora9ao da legisla9ao sobre 
preven9ao contra incendios. (PARANA 1976, p. 10) 

Em sintese, a Lei de Organizac;ao Basica da Policia Militar do Parana em 

seus artigos acima citados define as atividades pertinentes ao Corpo de Bombeiros, 

sua subordinac;ao, estrutura, comando, constituic;ao e competencias. 

3.3.4 Lei Estadual n.0 1943/54 

0 C6digo da Policia Militar do Estado do Parana, representado pela Lei 

Estadual 1943, de 23 de junho de 1954, da ao Corpo de Bombeiros atribuic;oes de 

carater tecnico, na protec;ao a propriedade publica e particular, no atendimento a 

incendios (fogo) e calamidades publicas. 

Art. 28. 0 Corpo de Bombeiros, como unidade militar integrante da 
Corpora9ao, tern uma organiza9ao especial e atribui96es de carater 
tecnico, cumprindo-lhe defender a propriedade publica e particular 
contra o fogo e outras calamidades. 
Art. 29. Administrativamente, a unidade e autonoma para aplicar os 
meios que lhes forem atribuidos pelos 6rgaos competentes do poder 
publico. (PARANA, 1954, p. 8). 

0 Corpo de Bombeiros esta incluido como parte integrante da Policia Militar 

do Parana, com atribuic;oes voltadas as atividades tecnicas de prevenc;ao a 

incendios e defesa da propriedade, alem da atuac;ao em outras calamidades. 
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3.3.5 Lei Estadual n.0 13976/02 

A Lei Estadual 13976, de 26 de dezembro de 2002, que cria o Fundo 

Estadual do Corpo de Bombeiros, potencializou a vistoria realizada pelo Corpo de 

Bombeiros em todo o Estado do Parana, de forma obrigat6ria. 

Art. 2 - Ficam criadas: 

§ 1°. Os servic;os de tranquilidade e/ou salubridade publicas, 
prestado ao contribuinte ou posto a sua disposic;ao pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Parana, tendo como fates geradores as 
atividades e servic;os publicos especificos e divisiveis, indicados no 
Anexo unico desta Lei, sao de utilizac;ao, efetiva ou potencial 
obrigat6rio. (PARANA, 2002, p.1). 

Esta lei e de fundamental importancia para o futuro desenvolvimento do 

Corpo de Bombeiros; e exigida em todo o Estado do Parana, por meio das unidades 

existentes de bombeiros, pelo exercfcio do seu poder de polfcia efetuando os 

servic;os tecnicos constitucionalmente atribufdos, garantindo com isso a func;ao 

social da propriedade e o cumprimento da lei. 

3.3.6 C6digo Estadual de Prevenc;ao de lncendios 

No C6digo Estadual de Prevenc;ao de lncendios, regulamentam-se as 

exigencias necessarias para o cumprimento das atribuic;oes da legislac;ao federal e 

estadual, ja nos seus primeiros artigos, estabelecendo condic;oes mfnimas de 

seguranc;a a serem observadas para a prevenc;ao a incendios, visando a protec;ao 

de pessoas e bens materiais. 

Art. 1° - 0 presente c6digo fixa requisites minimos de protec;ao contra 
incendios, exigiveis em todas as edificac;oes, tendo em vista a 
seguranc;a de pessoas e bens. 

Art. 2° - Estao sujeitas as exigencias deste c6digo: 
1- todas as edificac;6es classificadas no Capitulo II deste c6digo, 
exceto as residencias unifamiliares; 
II - as reformas e/ou ampliac;oes das edificac;oes mencionadas no 
item anterior; 
Ill - as edificac;oes antigas que ainda nao possuem sistema de 
prevenc;ao contra incendios. (CORPO DE BOMBEIROS DO 
PARANA, CODIGO DE PREVEN<;AO, 2007, p. 1). 
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Este c6digo norteia as vistorias realizadas e tambem as analises de projetos 

de preven9ao a incendios, desde a colocayao de urn simples extintor ate a 

instala9ao de sistemas complexes de preven9ao contra o fogo. 
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CAPiTULO 4 

4 SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA 

"A pericia e o o/ho que ve, a mao que apalpa, 
a trena que mede, a ciencia que to/he a 
chicana, a arte que materializa a verdade". 

Joao Monteiro 

No capitulo anterior foi abordada a evolugao hist6rica dos Corpos de 

Bombeiros ate a criagao do Corpo de Bombeiros do Estado do Parana, citando a 

legislagao constitucional e leis infra-constitucionais. Neste capitulo sera visto o 

sistema de seguranga publica, onde esta incluido o Corpo de Bombeiros, e a 

evolugao da pericia. 

MASLOW, apud HANDY (1978. p. 30), que defende a Teoria lntrinseca4
, 

posiciona a Seguranga, na segunda posigao, em ordem de necessidade para os 

seres humanos. 

Esta carencia nasce de uma exigencia basica do ser humano que somente 

ap6s satisfaze-la, ou seja, somente ap6s se sentir seguro, buscara outras 

realizagoes como afeto e auto-realizagao, dentre outras. 

0 Estado como titular da agao penal, deve fornecer todos os meios 

necessaries para que a Justiga possa obter as informagoes para o julgamento de 

cada crime. 

0 sistema de seguranga publica no Brasil tambem e dividido quanto a sua 

area de competencia em federal e estadual. 

4 Segundo MASLOW, sua Teoria lntrfnseca pressupoe que as necessidades dos seres humanos sao: 
auto realiza9ao, afeto, propriedade e amor, seguran9a e fisiol6gicas. Satisfeitas as duas ultimas que 
sao consideradas basicas, o ser humano busca a realiza9ao das demais na ordem inversa, como 
prioritarias. 
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Na esfera federal e composto pelo Departamento de Polfcia Federal, 

subordinado ao Ministro da Justiga, atuando no ambito da Polfcia Judiciaria Federal, 

pela Polfcia Rodoviaria Federal, vinculada ao Ministerio da Justiga, atuando no 

patrulhamento das rodovias federais e a Polfcia Ferroviaria Federal para atuar no 

policiamento das ferrovias federais. 

No ambito do Ministerio da Justiga, existe a Secretaria Nacional de 

Seguranga Publica - SENASP, que e o 6rgao encarregado de estudar as politicas 

de seguranga publica em todo o pais. 

Na esfera estadual tem-se as Secretarias de Seguranga Publica, integradas, 

pelas Polfcias Militares, Polfcias Civis, Corpos de Bombeiros e Departamentos 

Estaduais de Transito. 

A Polfcia Militar e encarregada do policiamento ostensivo e preventivo. 

Chamada tambem de polfcia administrativa. 

A Polfcia Civil e a polfcia judiciaria; encarregada de investigar os delitos 

ocorridos, subsidiando a Justiga atraves do lnquerito Policial. De modo que tern urn 

carater repressivo, tendo como atribuigao o trabalho investigativo, atuando somente 

ap6s a ocorrencia dos delitos, auxiliando a Justiga Criminal. 

0 Corpo de Bombeiros encarregado do combate a sinistros, salvamento e 

agoes de defesa civil. 

4.1 HISTORICO DA EVOLU<;AO DA PERfCIA 

Embora no presente trabalho seja abordada a pericia de incendio, ha que se 

mergulhar na fundamentagao te6rica sobre pericia como urn todo, onde existe vasto 

material na esfera juridica, da mesma forma, sobre o conceito de perito. Todavia 

compreende-se ser necessaria uma filtragem de todos esses conceitos para urn 

claro entendimento do que se pretende ressaltar- pericia de incendio para o Corpo 

de Bombeiros. 

Pericia advem do latim peritia, conhecimento proveniente da experiencia; 

habilidade, talento. 
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Aurelio Buarque de Holanda Ferreira tern a perfcia como sendo: "Habilidade, 

destreza. Vistoria ou exame de carater tecnico e especializado. Conjunto de peritos 

(ou urn s6) que faz essa vistoria: A perfcia esta fazendo investigac;ao sabre o crime. 

Conhecimento, ciencia". 

Ainda, segundo Santos, tem-se perfcia como sendo: 

Complexo de operac;oes tecnicas tendentes a demonstrac;oes do 
estado de alguma coisa, do seu valor, ou estimac;ao, conseqOencias 
e efeitos de determinados fates, ou os pr6prios fates, podendo 
referir-se tambem as pessoas, no atinente a integridade ffsica, moral, 
ou mental, denominando-se tambem exame pericial, e em certos 
cases: avaliac;ao, vistoria, na conformidade do respective fim. 
(SANTOS, S.d., p. 10). 

Para que se possa entender a estrutura e como a perfcia se desenvolve no 

Brasil se faz necessaria conhecermos tambem o funcionamento da estrutura judicial 

e a estrutura policial. 

A Justic;a brasileira possui uma divisao de area de competencia onde atua. 

Nesse modelo estrutural, existe a divisao organica em Justic;a Federal e Justic;a 

Estadual. Oeste modo, quando urn delito for classificado como de competencia 

federal, ele sera abordado na esfera da Justic;a Federal, e do mesmo modo, quando 

for de competencia estadual, sera julgado pela Justic;a Estadual. 

Ha tambem outro aspecto importante quanta a divisao em Justic;a Criminal e 

Cfvel. A Justic;a Cfvel esta encarregada de todos os delitos cometidos contra o 

patrimonio, bens ou qualquer valor de outrem, cabendo a parte prejudicada acionar 

a justic;a para ter o seu direito reparado. Logo o titular da ac;ao e o proprio lesado. 

A Justic;a Criminal e aquela em que o Estado e o titular da ac;ao, tomando as 

providencias necessarias para o julgamento do caso. 

Do ponto de vista criminal, perfcia e definida por Santos (apud ARAGAO et alii 
1995), como sendo: 

( ... ) a peri cia consiste no encargo conferido a pessoas competentes, 
de preferencia especializadas tecnicamente, para proceder as 
averiguac;oes que se fizerem necessarias, para o esclarecimento das 
questoes debatidas no processo; sempre que tais pronunciamentos 
exijam conhecimentos especializados, deve o resultado do exame 
ser levado ao conhecimento do juiz per meio de laude. (ARAGAO, 
1995, p. 15). 
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Na esfera civel pode-se dizer que e aquela atividade que trata dos conflitos 

judiciais na area patrimonial e/ou pecuniario. 

4.1.1 Modalidades de pericias5 

Existem varias modalidades de pericias, conforme se segue: 

Arbitramento: e uma apuragao tecnica do valor pecuniario de bens 

materiais (direitos e obrigagoes, assim como de remuneragao de servigos au 

trabalhos controvertidos). Exemplo: pericia para apurar o valor pecuniario de urn 

projeto arquitetonico em que deve ser levada em conta a originalidade do trabalho 

para definir direitos autorais. 

Avalia~ao: determinagao tecnica do valor de urn bern. Exemplo: avaliagao 

de uma residemcia e a determinagao tecnica de seu valor, analisando todos as 

elementos constituintes do valor do terreno e das benfeitorias. 

Exame: analise de elementos constitutivos do im6vel au a ele relacionados. 

Exemplo: exame dos elementos arquitetonicos de uma residencia visando a 

determinagao de sua idade aparente. 

Vistoria: inspegao tecnica no local, que permite a total identificac;ao do 

objeto da pericia, e a complementagao de elementos informativos e a visita ao local, 

com o objetivo de identificar in loco, todos as elementos fisicos que servirao para 

formar uma ideia sabre: valor de urn im6vel, causas de urn sinistro, estado de 

conservagao au de solidez de urn determinado bern imobiliario. 

Avalia~ao de lm6veis: as normas que disciplinam a avaliagao de im6veis 

no Brasil sao a NB 502 de 1989 - Avaliagao de lm6veis Urbanos e a NBR 8799, de 

1985 - Avaliagao de lm6veis Rurais, da ABNT - Associagao Brasileira de Normas 

Tecnicas. 

5 Arquiteto Jose Joao MOSSRI, Conceitos e Defini9oes de Laude Pericial, Jornal 0 Diario de Magi 
das Cruzes, 05 de mar90 de 1995, p. 09. 
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Segundo a NB 502 /1989, avaliac;ao de urn im6vel e a determinac;ao tecnica 

de seu valor ou de urn direito incidente sobre esse im6vel. 

As normas que regem a materia de avaliac;ao de im6vel objetivam 

estabelecer uma linguagem comum aos profissionais que se dedicam ao assunto, a 

tim de que possam discutir, divergir, concordar sobre pontos polemicos, chegando a 

urn denominador comum. 

A NB 502/1989 classifica a natureza dos im6veis urbanos, dos seus frutos e 

direitos a avaliar; institui a terminologia, as convenc;oes e as notac;oes em trabalhos 

avaliat6rios; define a metodologia basica aplicavel as avaliac;oes; fixa os niveis de 

precisao dessas avaliac;oes, estabelece criterios a serem empregados nos trabalhos 

e prescreve diretrizes para a apresentac;ao de laudos. 

4.2 SISTEMA PERICIAL 

A pericia no Brasil surgiu por intermedio da Medicina Legal. De modo que no 

ambito da aplicac;ao da justic;a, os conhecimentos da Medicina subsidiassem as 

decisoes dos magistrados, indispensavel a sua utilizac;ao nos processos judiciais. 

Com o aumento da complexidade do conhecimento cientifico a produc;ao de provas 

foi se tornando cada vez mais abrangente, exigindo que outros profissionais de 

ramos do conhecimento de diferentes areas pudessem auxiliar os magistrados. 

Com o passar dos tempos foram surgindo os lnstitutos de Criminalistica para 

suprir essa demanda, isto e a realizac;ao de pericia nas demais areas do 

conhecimento. Hoje a pericia esta estruturada em nivel federal e estadual. 

0 Decreto-Lei n° 3.689 de 3 de outubro de 1941 unificou toda a legislac;ao 

processual penal existente na epoca; a pericia oficial ja tinha relevancia no contexto, 

pois determinava que para tal mister somente fosse realizado por agentes do estado, 

ou seja peritos oficiais. 

Com a Constituic;ao Federal de 1988 a pericia oficial teve avanc;os tanto no 

campo legislativo e estrutural, quanto na esfera federal como na estadual. Os 

Estados elaboraram a sua Constituic;ao, de modo que, a pericia teve urn tratamento 

diferenciado; alguns estados promoveram a sua desvinculac;ao da estrutura da 
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Policia Civil, passando a ter os 6rgaos periciais estrutura propria e autonoma. 

4.3 ESTRUTURA DA PERJCIA 

As estruturas administrativas da pericia procuram seguir o mandamento 

juridico em geral quanta as esferas de competemcia e jurisdi9ao, divididas em federal 

e estadual. 

A pericia federal cuida dos crimes federais, tais como; trafego de drogas, 

crimes do colarinho branco, contrabando de armas, corrup96es e tantos outros. 

Para tanto, o lnstituto Nacional de Criminalistica, distribuido em todo o 

Brasil, fazendo parte da estrutura da Policia Federal, e a quem compete a realiza9ao 

das pericias de competencia da Justi9a Federal. 

Nos Estados, os lnstitutos de Criminalistica e os lnstitutos de Medicina 

Legal, sao encarregados de realizar as pericias de competencia da Justi9a Estadual. 

Com sede nas capitais e tambem distribuidos pelo interior dos estados. 

Spindula cita que o lnstituto de Criminalistica de cada Estado e o 

responsavel pela realiza9ao de todos os tipos de pericias, exceto aquelas 

diretamente no ser humano, no ambito da competencia da Justi9a Estadual. (2002, 

p. 49). 

0 autor enfatiza que a pericia ainda e vista em muitos Estados da federa9ao 

como urn 6rgao para atender somente a Policia Civil, mas como ja foi visto desde a 

edi9ao do C6digo de Processo Penal em 1941, ela tambem pode ser utilizada por 

outros 6rgaos que dela necessitarem, o Corpo de Bombeiros, por exemplo. (2002, p. 

58). 

Esses institutos tendem a atender aos pedidos de outros segmentos 

publicos em que o Estado seja parte no processo, independente de se tratar de 

procedimentos juridicos criminais ou civeis. 

Desse modo, pode o Corpo de Bombeiros se valer do lnstituto de 

Criminalistica do seu Estado para a realiza9ao de pericia de incendio nos casos de 
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crime e naqueles que julgar necessaria. 

A interac;ao entre os varios 6rgaos que integram a Secretaria de Seguranc;a 

Publica dos Estados, dentre eles o Corpo de Bombeiros e o Institute de 

Criminalistica, e sem duvida de suma importancia para garantir o isolamento e a 

preservac;ao dos locais do delito, de forma a manter a idoneidade dos vestigios. 

Cabe a autoridade policial, neste caso o bombeiro-militar, num primeiro 

momento ate a chegada da autoridade policial (delegado), a responsabilidade pelo 

isolamento dos vestigios ate a chegada dos peritos para analise do local. 

Conforme Spindula (2002, p. 61) diz que: "Apesar de estar afeto ao delegado 

essa responsabilidade, na pratica sabemos que, em sua grande maioria, quem 

primeiro toma contato com os locais de crime e a Policia Militar'', assim como o 

Corpo de Bombeiros nos casos de incendios (grifo nosso). 

Razao pela qual os bombeiros-militares devem ter conhecimento da 

importancia do isolamento e preservac;ao do local para uma efetiva perfcia, atraves 

de cursos e treinamentos peri6dicos. 

0 aumento das ocorrencias ligadas a area da engenharia fez com que os 

Institutes de Criminalistica no Brasil procurassem se adequar a nova realidade, 

estruturando seus quadros com setores especfficos. 

As pericias de engenharia, no ambito da Criminalistica, ocorrem com relativa 

frequencia, dada a quantidade de tipos de pericia que existem nessa area realizadas 

por peritos engenheiros, assim como em outras areas do conhecimento tais como 

contabilidade, informatica e tantas outras. 

De modo que o profissional deve, dentro de sua area especifica, buscar as 

tecnicas e conhecimentos para realizac;ao da perfcia. 

Segundo Spindula (2002, p. 281) cita que sao inumeros os casos que 

envolvem ocorrencias ligadas a area da engenharia e/ou cujo levantamento pericial 

exige conhecimento notavel neste ramo das ciencias exatas, e que dentre os 

Institutes de Criminalistica, o do Distrito Federal concentra exames em sec;oes 
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especificas compostas por profissionais com forma<;ao nos diversos ramos de 

engenharia (civil, mecanica, eletrica, florestal, dentre outras). 

Dentre os exames realizados destacam-se os a seguir relacionados, como 

os que ocorrem com maior freqOencia: desabamento de obras civis e vicios de 

constru<;ao (falhas ou irregularidades em constru<;oes). 

Nos desabamentos, podemos dizer que os peritos criminais tern por objetivo 

determinar se a queda se deu por causa de uma falha de projeto, falha de execu<;ao, 

fadiga ou rna utiliza<;ao. 

0 Institute de Medicina Legal de cada Estado e o responsavel pelos exames 

relacionados diretamente com o ser humano. Nessa modalidade de pericia o mais 

conhecido do publico em geral, e o de lesoes corporais, alem do exame 

necrosc6pico (ou aut6psia). 

A Policia Cientifica, que abrange o Institute de Criminalistica e Institute 

Medico Legal, 6rgao da Secretaria de Seguran<;a Publica do Estado do Parana, tern 

a responsabilidade legal (previsao constitucional) sabre a realiza<;ao da pericia de 

incendios, tendo como fun<;ao basica descobrir o material causador do sinistro, 

colher este material diante dos metodos, estuda-lo e interpreta-lo, auxiliando a 

policia judiciaria que culminara, conseqOentemente, na produ<;ao de provas a serem 

fornecidas ao poder judiciario. 

A Constitui<;ao Estadual em seu Art. 50 preve como fun<;ao da Policia 

Cientifica: 

Art. - 50. A Polfcia Cientifica, com estrutura propria, incumbida das 
pericias de criminalistica e medico-legais, e de outras atividades 
tecnicas congemeres, sera dirigida por peritos de carreira da classe 
mais elevada, na forma da lei. 

0 Institute de Criminalistica do Parana desenvolve uma serie de outras 

atividades, alem da pericia de incendios, que se insere no mesmo conjunto das 

explosoes e desabamentos, estes como aquelas do campo da engenharia legal. 
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0 Institute de Criminalistica esta estruturado em se96es de locais, de 

laborat6rio, de pericias contabeis, de fotografias, de desenho e retrato falado. 

Se9oes de locais: 

- Acidentes de transite 

- Crimes contra a pessoa 

- Crimes contra o patrimonio 

- Engenharia legal 

Se96es de Laborat6rio: 

- Documentos c6pia 

- Balistica forense 

- ldentifica9ao pericial e judiciaria 

- Qufmica legal 

Se9ao de pericias contabeis 

Se9ao de fotografias 

Se9ao de desenho e retrato falado 

Nao ha o que se discutir sabre a competencia do Institute de Criminalistica 

quanta a pericia no tocante ao aspecto legal. Aquela investiga9ao que culmina por 

esclarecer a justi9a os fatos conforme ocorreram, na inten9ao de produzir provas 

para subsidiar as decisoes nos tribunais. 

Todavia o que se pretende com a pericia de incendios e ter uma fonte de 

conhecimentos, uma forma de buscar mais informa96es a respeito dos sinistros, 

possibilitando o aprimoramento profissional, com o conhecimento cientifico sabre o 

comportamento do fogo, retornado essas informagoes para a preven9ao, pois a 

respeito desta podemos citar: "A prevengao de incendio e urn problema que deve ser 

analisado desde o momenta em que se planeja uma cidade, uma industria, urn 

predio comercial, urn predio de divertimento publico, enfim, qualquer local de 

trabalho, devendo finalizar no proprio lar'' (CUNHA, 1987, p. 118). 
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A Constitui<;ao Estadual em seu Art. 46, Paragrafo Onico estabelece que o 

"0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia Militar''. 

E tambem estabelece, conforme seu Art. 48, 

"Art. 48 - A Polfcia Militar, for9a estadual, institui9ao permanente e 
regular, organizada com base na hierarquia e disciplina militares, 
cabe [ ... ] a execu9ao de atividades de defesa civil, preven9ao e 
combate a incemdio, buscas, salvamentos e socorros publicos, [ ... ] 
alem de outras formas e fun96es definidas em lei." 

Que o Corpo de Bombeiros teria tal competencia, conforme dispositive legal 

contemplado na Lei Estadual n° 6.774 de 8 de janeiro de 1976 (Lei de Organiza<;ao 

Basica da PMPR), que em seu artigo 76 nos da: 

Art. 76 - A Policia Militar do Estado do Parana, atraves do seu Corpo 
de Bombeiros, tern competencia para: emitir parecer tecnico sabre 
incendios e suas conseqOemcias. 

0 Corpo de Bombeiros, quando deseja realizar a pericia de incendios, faz 

com a finalidade preventiva, haja vista que ao realiza-la, seu estudo serve de base 

cientifica para o aperfei<;oamento da atividade de incendio, assim entendida a 

preven<;ao e as tecnicas de combate. 

Neste mister, a pericia busca as causas e circunstancias em que ocorreu o 

sinistro, possiveis falhas do sistema preventive que tenham propiciado a eclosao e 

propaga<;ao do fogo, como tambem as falhas operacionais eventualmente ocorridas 

durante o combate, permitindo a<;oes corretivas neste campo (operacional) e ate 

mesmo a evolu<;ao das normas preventivas, alem de direcionar o adequado 

reequipamento do Corpo de Bombeiros de forma a fazer frente aos incendios de 

maior incidencia, bern como de a<;oes voltadas para a amea<;a dos riscos especiais 

de incendios. 

A capacidade tecnica do Corpo de Bombeiros, nos casos de pericia de 

incendios, se traduzira nos levantamentos necessaries com o objetivo de servirem 

de subsidies para a retro-alimenta<;ao das demais fases do ciclo operacional. 0 que 

concluira no laudo pericial e podera servir de instrumento para decisao de juiz, nos 

casos de solicita<;ao judicial, ou nas circunstancias que for detectado pela 
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Corpora9ao a pratica de infra9ao penal, ocasiao em que o remetera de oficio a 
autoridade competente. 

4.4 0 CICLO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS 

Em amplo estudo apresentado pelo Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros 

Militar do Distrito Federal, Luiz Antonio Tavares de Lacerda, sobre pericia de 

incemdio - analise de casos reais de sinistros e mostrado o ciclo operacional do 

Corpo de Bombeiros, que compreende quatro fases: 

1a Fase: Preventiva ou Normativa. Tern como finalidade evitar a ocorrencia 

do sinistro, analisar os riscos, estudar, revisar e elaborar normas de seguran9a. 

2a Fase: Passiva ou Estrutural. A finalidade e restringir ou minimizar as 

consequencias e os danos de urn sinistro que nao puder ser evitado, instalar, 

inspecionar, fazer manuten9ao e operar sistemas e dispositivos de seguran9a. 

Nesta fase o objeto sao os projetos, os sistemas e os dispositivos de 

seguran9a, alocados nas instala96es prediais ou nas areas produtivas industriais ou 

comerciais. 

3a Fase: Ativa ou de Combate. A finalidade e a presta9ao do socorro ou do 

servi9o, quando ha a participa9ao do poder operacional da Corpora9ao no 

atendimento a qualquer caso real de sinistro. 

Nesta fase o objeto constitui-se do poder operacional da Corpora9ao, das 

tecnicas e taticas utilizadas nas opera96es do Corpo de Bombeiros. 

4a Fase: Fase lnvestigativa ou Pericial. A finalidade e elucidar o caso real de 

sinistro em todas as suas circunstancias, causa, desenvolvimento, consequencias, 

danos e prejuizos e fornecer subsidios para a retroalimenta9ao das fases do ciclo 

operacional. 

Nesta fase o objeto e o proprio local ou caso real do sinistro, seus indicios e 

vestigios, relativos e absolutos. 

Segundo Lacerda ( 1992, p. 4) a analise de casos reais de sinistro, que 
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constitui esta quarta fase do ciclo operacional, e importante porque fornece 

subsidies fundamentais para as industrias e profissionais que atuam na area de 

seguranc;:a; fornece subsidies fundamentais para as companhias seguradoras 

especialmente nos processes de regulac;:ao e liquidac;:ao de sinistros; fornece 

subsidies fundamentais para a Justic;:a na elucidac;:ao de fatos e atos criminosos em 

locais onde haja pressuposto de crime, notadamente contra a incolumidade publica; 

e, finalmente, fornece subsidies fundamentais para a propria Corporac;:ao, na retro

alimentac;:ao das demais fases do ciclo operacional, ou seja, para as fases 

preventiva, passiva e ativa. 

4.4.1 Subsidies fundamentais para as industrias e profissionais que atuam na area 

de seguranc;:a. 

A analise de casos reais de sinistro fornece subsidies que permitem: 

a) Avaliar o comportamento dos sistemas e dos equipamentos de seguranc;:a 

existentes, na area do local/predio sinistrado quando, efetivamente, forem 

submetidos aos efeitos do fogo e do calor intense, nos casos reais de incendio; 

b) Desenvolver novos projetos, sistemas e equipamentos de seguranc;:a que 

atendam as situac;:oes e aos requisites levantados na analise de casos reais de 

sinistro; 

c) Reavaliar ou redimensionar os projetos e os sistemas de seguranc;:a, em 

razao das falhas de concepc;:ao, dimensionamento, instalac;:ao, manutenc;:ao e 

operac;:ao ressaltadas na analise de casos reais de sinistro; 

d) Repensar OS criterios de seguranc;:a relatives a propagac;:ao das chamas; a 

resistencia dos materiais de construc;:ao ao fogo e ao calor intense; aos aspectos 

construtivos e aos fatores arquitetonicos; ao distanciamento entre as edificac;:oes e 

aos meios de acesso para as ac;:oes tipicas de bombeiro; 

e) Estimular a fiscalizac;:ao, no que se refere as alterac;:oes feitas nos projetos 

originais sem a devida aprovac;:ao dos 6rgaos competentes; 

f) Valorizar a concessao de habite-se e de alvaras de funcionamento; 
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g) Estimular as consultas previas na area de seguran9a contra incendio, que 

sao oferecidas pelas Diretorias de Servi9os Tecnicos ou Centros de Atividades 

Tecnicas das corpora96es de Bombeiro; 

h) Promover a conscientiza9ao de que a seguran9a se inicia na fase de 

concep9ao do projeto de construyao, ou ainda na fase do projeto de localizayao e de 

ocupa9ao da area produtiva industrial ou comercial. 

4.4.2 Subsidies fundamentais para as companhias seguradoras 

A analise de casas reais de sinistro fornece subsidies que permitem: 

a) Ratificar ou nao os trabalhos de inspe9ao que sao precedidos antes da 

contrata9ao do seguro; 

b) Ratificar ou nao os trabalhos de regula9ao e de liquida9ao de sinistro que 

sao procedidos ap6s o evento; 

c) Confrontar a importancia segurada com o valor em risco, os prejuizos e os 

salvados do sinistro; conferir a localizayao, ocupa9ao e tipo de constru9ao do predio 

sinistrado; e confirmar ou nao a existencia de sistemas de seguran9a. 

4.4.3 Subsidies fundamentais para a justi9a 

Considerando que as opera96es tipicas de bombeiro, em quase sua 

totalidade, desenvolvem-se em locais ou sob condi9oes onde ha pressuposto de 

crime, como por exemplo, de desabamento, de inunda9ao, de acidentes 

aeronauticos, ferroviarios ou rodoviarios etc., e considerando que ha nos relat6rios 

de analise de casas reais de sinistro, registro de dados importantes para a 

elucida9ao do fato, inclusive registro dos dados relatives as altera96es procedidas no 

local, quando da presta9ao do socorro; a analise de casas reais de sinistro 

procedida na Corporayao fornece subsidies que permitem: 

a) Facilitar a configura9ao e a caracteriza9ao da existencia de crime, 

notadamente dos crimes contra a incolumidade publica; 

b) Elucidar fatos e atos criminosos, em locais onde haja pressuposto de 
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crime, notadamente de crime contra a incolumidade publica; 

c) No caso de incendio, por exemplo, facilitar a identificac;ao do local em que 

houver comec;ado, do perigo que dele tiver resultado para a vida ou patrimonio 

alheio, da extensao do dano e do seu valor, e das demais circunstancias que 

interessam para a elucidac;ao do fato. (LACERDA, 1992, p. 6). 

4.4.4 Subsidios fundamentais para a corporac;ao 

A analise de casos reais de sinistro fornece subsidios fundamentais para a 

propria Corporac;ao de Bombeiros, notadamente para o aperfeic;oamento das demais 

fases do ciclo operacional, a saber: 

4.4.4.1 Subsidios para a Fase Preventiva ou Normativa 

A analise de casos reais de sinistro fornece subsidios que permitem: 

a) Evitar a ocorrencia futura de sinistros identicos aos riscos do caso real 

analisado; 

b) Estudar, revisar e elaborar normas de seguranc;a; 

c) ldentificar os responsaveis pelas falhas que resultaram no 

descumprimento das normas de seguranc;a; 

d) ldentificar as normas de seguranc;a que, pelo avanc;o tecnol6gico ou por 

quaisquer outros motivos, se tornaram obsoletas e necessitam de revisao. 

4.4.4.2 Subsidios para a Fase Passiva ou Estrutural 

A analise de casos reais de sinistro fornece subsidios que permitem: 

a) Apontar falhas de projeto de seguranc;a; 

b) Apontar falhas de concepc;ao, de dimensionamento, de instalac;ao, de 

manutenc;ao ou de operac;ao de sistemas e equipamentos de seguranc;a; 
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c) Concluir e propor novas alternativas de concepc;ao, de dimensionamento, 

de instalac;ao, de manutenc;ao ou de operac;ao de sistemas e equipamentos de 

seguranc;a; 

d) Apontar falhas de desempenho e propor programas de treinamento para o 

desenvolvimento de recursos humanos que efetivamente atuam na seguranc;a fisica 

do estabelecimento comercial ou industrial. 

4.4.4.3 Subsidios para Fase Ativa ou de Combate 

A analise de casos reais de sinistro fornece subsidios que permitem: 

a) Apontar falhas de viaturas e equipamentos tipicos de bombeiro; 

b) Apontar falhas humanas nas operac;oes de combate tipicas de bombeiro; 

c) Apontar falhas taticas ou tecnicas no emprego do poder operacional da 

Corporac;ao; 

d) Propor o redimensionamento do poder operacional, ou seja, a aquisic;ao 

de novas viaturas e equipamentos especializados para a Corporac;ao; 

e) Propor o aperfeic;oamento do planejamento estrategico relativo a 
capacidade de mobilizac;ao e de articulac;ao de poder operacional; 

f) Propor a modernizac;ao das tecnicas e taticas das operac;oes de combate 

tipicas de bombeiro; 

g) Concluir sobre o desempenho operacional no caso real analisado; 

h) Propor novos programas de treinamento para o desenvolvimento dos 

recursos humanos da Corporac;ao, em func;ao dos dados que resultaram da analise 

do caso real do sinistro. (LACERDA, 1992, p. 7). 
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4.5 PERITO 

Conforme Spindula (2002, p. 79) perito e a denominac;ao dada aquele 

profissional que realiza os exames necessarios para viabilizar a pericia (ou seja, o 

exercicio da criminalistica), qual sejam todos os exames que envolvem o universo 

possivel de cada situac;ao, tambem chamada de prova material ou cientifica. 

No dicionario "Aurelio", perito traduz as qualidades de experiente, 

experimentado, pratico, versatil, sabedor, habil, especialista. 

Genericamente utiliza-se a expressao perito para aquele profissional que 

realiza exames tecnico-cientificos na busca do esclarecimento de determinado fato. 

Gomes em sua obra define: 

Perito e todo tecnico que, designado pela justi9a, recebe o encargo 
de a esclarecer num processo. Via de regra, todos os ramos do 
conhecimento humane podem dar peritos. Temo-los numerosos: 
peritos medicos, em qufmica, em botanica, em radiologia, em 
psicologia, em hidraulica, em armas de fogo, em resistemcia des 
materiais, em caligrafia, em mecanica etc. (GOMES, 1957, p. 60). 

A Lei 8.862 de 28 de margo de 1994 alterou o C6digo de Processo Penal 

(CPP), trazendo avanc;os significativos para a pericia. Passou-se a exigir que a 

pericia fosse realizada por dois peritos com formac;ao universitaria e, nos locais onde 

nao houvesse perito oficial, fosse feita por dois profissionais com nivel superior. 

0 proprio paragrafo primeiro do C6digo de Processo Penal, no seu artigo 

159 (§ 1 o - Nao havendo peritos oficiais, o ex a me sera realizado por duas pessoas 

idoneas, portadoras de diploma de curso superior, escolhidas, de prefertmcia, entre 

as que tiverem habilitagao tecnica relacionada a natureza do exame.) deixa claro 

essa exigtmcia para o perito ad hoc6
. 

Spindula (2002, p. 27) relata que e importante que se ressalte que esta 

6 Perito "ad hoc": eo nome que se da ao perito nao oficial, quando um profissional e nomeado pela 
autoridade para executar um exame especffico, em localidade onde nao exista um perito oficial. A 
nomea9ao deve recair sempre sabre um profissional com forma9ao superior, conforme determina o 
paragrafo primeiro do artigo159, do C6digo de Processo Penal. (ESPINDULA. 2002, p. 80). 
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exigencia de nivel superior e - principalmente - uma necessidade tecnica, pois a 

pericia e calcada na pesquisa cientifica e, portanto, imprescindivel termos 

profissionais capacitados e com formac;ao academica para esse mister. 

Conforme estabelece o C6digo de Processo Penal, cabe a autoridade 

policial (delegado de policia), requisitar a pericia, conforme determina o inciso VII do 

artigo 6° ( determinar se for o caso, que se proceda a ex a me de corpo de de/ito e a 

quaisquer outras pericias). Tambem podem determinar a realizac;ao de pericias, o 

juiz eo promotor de justic;a. 

A pericia realizada no local da ocorrencia e de suma importancia para o 

esclarecimento dos fatos ocorridos e tambem a que mais exige dos peritos, devido 

as condic;oes adversas para realizar o seu trabalho. 

lnumeros sao os tipos de pericias que sao feitas nos respectivos locais onde 

ocorreram os delitos7
, tais como: homicidio, suicidio, acidente de transito com vitima, 

desabamentos, danos ao meio ambiente e incendios criminoso ou nao. 

Nesse mister, a primeira dificuldade que o perito encontra e a inadequada 

preservac;ao do local, encontrando inumeras dificuldades para a realizac;ao do 

trabalho pericial. 

Com a vigencia da Lei n° 8.862/94, a questao do isolamento e preservac;ao 

de local de crime passou a fazer parte daqueles que sao os responsaveis, a 

autoridade policial, conforme os dispositivos a seguir transcritos. 

Art 6° - Logo que tiver conhecimento da pratica da infrac;ao penal, a 
autoridade policial devera: 
I - dirigir-se ao local, providenciando para que nao se alterem o 
estado e conservac;ao das coisas, ate a chegada dos peritos 
criminais; 

II - apreender os objetos que tiverem relac;ao com o fato, ap6s 
liberados pelos peritos criminais. 

7 SILVA, De Placido e Vocabulario Jurfdico/atualizadores: Nagib Salaibi Filho e Glaucia Carvalho 
Delito, 2004. Delito: derivado do latim delictum,de delinquere, e, em sentido geral, aplicado para 
significar ou indicar todo fato ilfcito, [ ... ] compreendido o delito civil e em penal, [ ... ], que da carater a 
delito civil advem quando a ac;ao ou omissao culposa ou dolosa traz prejufzo ao patrimonio do 
ofendido ou dano ffsico a pessoa, [ ... ]. 
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Art 169 - Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada 
a infrac;ao, a autoridade providenciara imediatamente para que nao 
se altere o estado das coisas ate a chegada dos peritos, que poderao 
instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas 
elucidativos. Paragrafo (mico - Os peritos registrarao o laude, as 
alterac;oes do estado das coisas e discutirao, no relat6rio, as 
conseqOencias dessas alterac;oes na dinamica dos fates. 

A importancia de se guardar o material colhido no local para urn segundo ou 

terceiro exames posteriores nas pericias de laborat6rio e muito importante, tanto 

para confrontar possiveis contestac;oes como para ratificar o exame anterior. 0 

C6digo de Processo Penal traz em seu artigo a seguir transcrito: 

Art. 170 - Nas perfcias de laborat6rio, os peritos guardarao material 
suficiente para a eventualidade de nova perfcia. Sempre que 
conveniente, os laudos serao ilustrados com provas fotograficas, ou 
microfotograficas, desenhos ou esquemas. 

Para isso e necessario que o laborat6rio esteja bern equipado, com 

aparelhos e demais materiais necessaries para uma boa investigac;ao. Existem 

varios tipos de laborat6rio, mas necessariamente ele devera ter setores especificos 

para investigar a natureza de vestigios biol6gicos, quimicos e toxicol6gicos. 

A pericia quimica tern como func;ao identificar substancias relacionadas a 

local de delito (crimes), como os combustiveis utilizados em incendios provocados. 

4.6 LAUDO PERICIAL 

0 laudo pericial e uma pec;a tecnica formal que apresenta o resultado de 

uma pericia. Deve ser relatado tudo o que fora objeto dos exames levado a efeito 

pelos peritos, ele exprime o resultado do trabalho do perito. 

Dessa forma, o laudo pericial deve ser apresentado em c6pia fisica, 

digitalizado e elaborado de forma clara e precisa, contendo a exposic;ao da pericia 

realizada e seu resultado. No laudo, ap6s fundamentac;ao, devera ser apresentada a 

conclusao sobre a pericia levada a efeito. 

No caso do Corpo de Bombeiros, o laudo pericial descreve a instalac;ao de 

produtos perigosos no local do sinistro, sua manipulac;ao e como estao 
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armazenados, bern como, a proporc;ao desses produtos danificados pelo fogo. 

Especifica tambem, os danos causados ao continente e conteudo pela ac;ao direta 

das chamas, do calor e pelos agentes extintores. Expoe sobre os danos causados a 

pessoas e apresenta, com brevidade, os riscos decorridos para a incolumidade 

publica, bern como para o patrimonio de outrem. 

MARTINS E BRAS apud 0 ALFERES ( 1987, p.117), concluem que "a 

investigaqao criminal, enquanto instancia de reconstituiqao hist6rica de fatos, 

reconduz-se sempre a problematica da prova", neste mister, aparece a figura 

inexoravel do perito de incemdios, com seu conhecimento tecnico e experiemcia, 

ap6s a fase investigat6ria, finaliza seu trabalho, redigindo o laudo pericial, que e 

definido por AMORIM (s.d., p. 755) , como sendo "um documento legal, formal 

documentado e instruido por no minimo dois peritos, investidos de autoridade e 

habilitaqao para tal'; como se observa a investigac;ao criminal leva a conclusao dos 

trabalhos que e traduzido na elaborac;ao do laudo pericial. 

4.6.1 Finalidade da pericia ou laudo pericial. 

Em todas as areas tecnico-cientificas sao necessarias atividades periciais 

para apurar circunstancias e/ou causas relativas a fatos fisicos reais, com o objetivo 

da busca da verdade real. E tambem uma prova relativa, pois nao existem provas 

absolutas. 

Para a elaborac;ao da pericia e nomeado urn profissional experimentado, 

conhecedor de determinado assunto em sua especialidade ou profissao. 

As pericias podem ser feitas por peritos oficiais, no caso da Policia Tecnica, 

por exemplo, ou por perito nomeado pelo juiz. 

Na area de Engenharia, para o perito exercer a profissao, e necessario que 

o profissional seja legalmente habilitado pelos Conselhos Regionais de Engenharia e 

Arquitetura e Agronomia na sua atribuic;ao especifica, conforme Leis Federais 

numeros, 5194 de 24 de dezembro de 1966 e 5.584 de 26 de junho 1970, que 

regulam o exercicio profissional, e resoluc;oes do CONFEA numero 218 de 29 de 

junho de 1973 e numero 235 de 09 de outubro de 1975 que regulam atribuic;oes. 
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4.6.2 Diferenc;as entre laudo pericial e laudo tecnico 

Apesar de terem a mesma finalidade e destinac;ao, a diferenc;a basica entre 

Laudo Pericial e Laudo Tecnico reside na competencia legal para sua realizac;ao, ou 

seja, apesar de serem ambas as vistorias tecnicas realizadas por pessoas 

habilitadas para sua desenvoltura, a competencia legal para sua realizac;ao e que 

determina a diferenc;a entre elas. 

0 Laudo Pericial diverge na sua aplicabilidade, pois o responsavel pela sua 

realizac;ao e uma pessoa designada por forc;a de lei (peritos oficiais}, ou nomeada 

pelo judiciario para atuar em determinado feito (perito nomeado). Ja o Jaudo tecnico 

e urn documento resultante de uma vistoria realizada por uma pessoa que apesar de 

ter conhecimento tecnico no assunto, nao tern a competencia legal para atuar como 

perito (oficial ou nomeado). 

4.7 PERfCIA DE INCENDIO 

Este tipo de pericia e extremamente importante, pois as extensoes dos 

danos sao bastante significativas. 

0 perito de incendio para desempenhar bern seu papel, deve ter como 

caracteristicas elementares a virtuosidade moral e grandes conhecimentos. Porem, 

sua principal qualidade deve ser a objetividade. E, mesmo que tenha opiniao 

previamente formada sobre a probidade, A consciencia e a boa fe dos interessados 

(ou o contrario- sua rna fe), nao deve deixar-se influenciar por isso, nem ter ideia 

preconcebida a respeito do fato antes de iniciar seu trabalho. 0 perito deve procurar 

em seu exame verificar se o incendio foi acidental (culposo), ou se foi provocado 

criminosamente (doloso ou intencionalmente). 

A responsabilidade do perito no exercicio da sua func;ao deve ser dividida 

em duas partes distintas. Aquela do ponto de vista legal, onde lhe sao exigidas 

algumas formalidades e parametros para a sua atuac;ao como perito; e as de ordem 

tecnica, que se constituem requisitos necessarios para desenvolver 

satisfatoriamente os exames tecnico-cientificos que lhe sao inerentes. 

Conforme estabelece o C6digo de Processo Penal em seu artigo 173: 
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Art. 173 - No case de incendio, os peritos verificarao a causa e o 
Iugar em que houver comec;ado, o perigo que dele tiver resultado 
para a vida ou para o patrimonio alheio, a exemplo do dane e o seu 
valor e as demais circunstancias que interessarem a elucidac;ao do 
fate. 

4. 7.1 Finalidade da pesquisa de incendio 

A pesquisa de incendio e responsabilidade do Corpo de Bombeiros, e tern 

como objetivo fornecer subsidies, para analise e revisao das Normas de Seguran9a, 

ligadas as atividades operacionais e a propria atividade fundamental que e a area de 

preven9ao de incendios junto a Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas, 

objetivando a revisao de codigos de obras, e normas de preven9ao de incendio. 

A pesquisa permite uma avalia9ao dos sistemas existentes de prote9ao e 

combate a incendios, como sinaliza9ao, ilumina9ao de emergencias, extintores, 

sistemas de hidrantes, C02, po quimico seco, espuma, chuveiros automaticos, 

sistema de nebulizadores, alem da propria prote9ao passiva, tais como isolamento 

vertical e horizontal, constituidos por parede e portas corta fogo, prote9ao de 

estruturas metalicas, prote9ao por tintas ignifugas, e a resistencia de novos materiais 

de constru9ao civil utilizados para suportar a a9ao do calor durante os incendios, 

hoje muito empregados em arquitetura de interiores. 

Portanto, fica evidente a responsabilidade dos Corpos de Bombeiros na area 

de pesquisa de incendios para permitir o emprego de urn dos principios de qualidade 

total, que e 0 desenvolvimento constante. 

0 desenvolvimento da pesquisa permite o aperfei9oamento constante da 

organiza9ao, pois avalia os sistemas e o proprio desempenho dos materiais de 

constru9ao civil, avalia os equipamentos de combate a incendios existentes, o 

desenvolvimento de novos equipamentos e redimensionamento dos sistemas, alem 

da propria analise do comportamento, evolu9ao e severidade do incendio e dos 

produtos da combustao. 
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4.8 ASPECTOS JURfDICOS 

Apesar de nao se pretender que seja esta a atribuic;ao do Corpo de 

Bombeiros, poderc~ ao se realizar uma perlcia de incemdio deparar-se com situac;oes 

que ensejam a constatac;ao da pratica de infrac;ao penal, por isto e necessario o 

conhecimento jurldico dos crimes que tipificam a conduta penal. 

lmportante entao, e esclarecer o que distingue o crime de incemdio do crime 

de dano, e a circunstancia do perigo comum. 

Feito tal esclarecimento ressalta-se que os aspectos jurldicos a serem 

observados sao atinentes aos crimes, ao laudo pericial e aos peritos, que sao a base 

do trabalho desenvolvido pela policia judiciaria. 

A Corporac;ao ao realizar a perlcia de incendios e detectar a ac;ao criminosa, 

embora este nao seja seu objetivo, deve levar o fato a efeito para conhecimento da 

autoridade competente. 

Os aspectos juridicos que devem ser abordados no que se referem a 
realizac;ao da pericia de incendios sao: 

4.8.1 Crime de lncendio 

Sao crimes do capitulo "Dos crimes contra a lncolumidade Publica", sob o 

titulo "Dos Crimes de Perigo Comum", do C6digo Penal Brasileiro. 0 artigo 250, cita 

como crime de incendio: 

"lncendio". 
Art. 250 - Causar incendio, expondo a perigo a vida, a integridade 
fisica ou o patrimonio de outrem: 
Pena - reclusao, de tres a seis anos, e multa. 
Aumento de pena 
§ 1° As pen as aumentam de urn terc;o: 
1 - se o incendio e cometido com intuito de obter vantagem 
pecuniaria em proveito proprio ou alheio; 
II - se o incendio e: 
a) em casa habitada ou destinada a habitac;ao; 
b) em edificio publico ou destinado a usc publico ou a obra de 
assistencia social ou de cultura; 
c) em embarcac;ao, aeronave, comboio ou veiculo de transporte 
coletivo; 
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d) em estac;ao ferroviaria ou aer6dromo; 
e) em estaleiro, fabrica ou oficina; ) 
f) em deposito de explosive, combustive! ou inflamavel; 
g) em poc;o petrolifero ou galeria de minerac;ao; 
h) em lavoura, pastagem mata ou floresta". 

lncendiar e atear fogo em alguma coisa. Para que isto seja considerado 

crime e necessaria que 0 incendio exponha 0 perigo a vida, a integridade fisica ou 0 

patrimonio de outrem. 0 crime de incendio que deve ser em regra doloso pode ser 

tambem culposo, caso resulte de imprudencia ou negligencia comprovada. E o caso, 

por exemplo, de quem usando de urn direito de queimar alguma coisa, como a 

queimada na agricultura para prepara<;ao do terreno, outra situa<;ao qualquer em 

que a profissao exija que produza ou possa produzir fogo, nao toma o devido 

cuidado necessaria para que nao haja incendio, mesmo tomando esses cuidados, 

age em algum momenta de maneira imprudente ou negligente. 

De acordo com o disposto no paragrafo unico, do artigo 18, do C6digo Penal 

Brasileiro: deve ser efetiva e comprovada, ao contrario do dolo, que se presume do 

proprio ato do agente. Mas, como em qualquer outro caso, mesmo nao havendo 

crime, deve haver obriga<;ao de indenizar o dano, se houver o que no caso de 

integridade fisica ou de patrimonio e facil de provar. E, havendo crime, a pena; que e 

de reclusao e multa cumulativamente no caso de dolo, ainda fica aumentada de urn 

ter<;o se ocorrer qualquer das hip6teses especificas e taxativas acrescidas pelo 

dispositive; e no caso de culpa, em que e de deten<;ao somente, tambem e 

aumentada. 

0 art. 258, do C6digo Penal, define as formas qualificadas: 

4.8.2 Crime de dano 

Art. 258 - Se do crime doloso de perigo comum resulta lesao 
corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade e 
aumentada de metade; se resulta morte, e aplicada em dobro. No 
caso de culpa, se do fato resulta lesao corporal, a pena aumenta-se 
da metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicfdio 
culposo, aumentada de urn terc;o. 

Vemos no capitulo IV, "Dos Crimes contra o Patrimonio", Art. 163 do C6digo 

Penal, como titulo "Do Dano", estabelecido o seguinte: 



"Dano 

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 
Pena- detenc;:ao, de 1 (urn) a 6 (seis) meses, ou multa. 
Dano qualificado 
Paragrafo unico: Se o crime e cometido: 
I - com violemcia a pessoa ou grave ameac;:a; 
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II - com emprego de substancia inflamavel ou explosiva, se o fato 
nao constitui crime mais grave; 
Ill - contra o patrimonio da Uniao, Estado, Municipio, empresa 
concessionaria de servic;:os publicos ou sociedade de economia 
mista; 
IV- por motive egofstico ou com prejufzo consideravel para a vftima: 
Pena- detenc;:ao, de 6 (seis) meses a 3 (tres) anos, e multa alem da 
pena correspondente a violencia. 
Ac;:ao Penal 
Art. 167- Nos casos do art. 163, do nr IV do seu paragrafo e do art. 
164, so mente se precede mediante queixa". 

0 crime de "Dano" pressupoe o dolo. Nao e possfvel o "dano" por culpa 

(negligencia, imperfcia ou imprudencia). Sendo, que ele s6 se consuma com a 

efetiva lesao do bern jurfdico visado (ex.: lesao a vida). E o dolo, vontade livre e 

consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. A consciencia e vontade 

de causar urn dano a propriedade alheia esta fnsita nos verbos "destruir'', "inutilizar" 

e "deteriorar''. 0 dolo de dano esta na simples voluntariedade de o sujeito realizar 

uma conduta que subverte, torna inutil ou deteriora o objeto material. (JESUS, 2000, 

p.589). 

4.9 PERiCIA DE INCENDIO EM OUTRAS CORPORACOES 

No Brasil, poucas sao as corporac;oes de bombeiros que possuem curso de 

perfcia e/ou tern peritos em seus quadros organizacionais. Pode-se citar o Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal, onde a perfcia de incendios e explosoes e 

realizada ha decadas, portanto e a corporac;ao de bombeiros no Brasil com maior 

experiencia neste assunto. Inclusive e a Corporac;ao onde os Oficiais oriundos de 

outras organizac;oes co-irmas buscam se especializar nesta area. 

A Corporac;ao no que se refere a perfcia de incendios e explosoes subsidia a 

justic;a, alem e claro, de gerar uma serie de informac;oes adicionais e de interesse 

particular de seus setores de prevenc;ao e com bate a incendios. 
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0 curso de pericia de incendio e explosoes e ministrado para Oficiais e tern 

uma carga horaria de 800 (oitocentas) horas-aula. 

Assim como o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, tambem o Corpo de 

Bombeiros Militar do Espirito Santo, que a partir de 1997 tornou-se independente da 

Policia Militar daquele Estado, passou a ter como sua competencia a realizac;ao da 

pericia de incendio e nao mais da Policia Civil. 

A Sec;ao de Pericias de lncendio e Explosoes (SPIE) e vinculada ao Centro 

de Atividades Tecnicas (CAT), sec;ao competente para realizar as atividades de 

prevenc;ao (vistoria, analise de projetos e produc;ao de normas). 

A capacitac;ao dos peritos de incendio do Corpo de Bombeiros do Distrito 

Federal e realizada atraves de curso na propria lnstituic;ao. Atraves de urn convenio 

com uma faculdade, o curso foi adaptado para ter tambem reconhecimento, como 

p6s-graduac;ao Jato sensu em "gestao de peri cia de incendios e explosoes". Existem 

convenios ainda com laborat6rio de analises quimicas e com uma instituic;ao de 

ensino superior para a realizac;ao das pericias. 

No Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina as pericias sao 

realizadas por ocasiao de solicitac;ao, nos casos de grandes incendios e de 

repercussao, bern como naqueles de interesse da corporac;ao, missao essa 

estabelecida na Constituic;ao Estadual. 

Para o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina a atividade pericia de 

incendio recebe a denominac;ao de: "lnspec;ao de lncendio", de tal forma que, os 

inspetores como sao chamados recebem urn treinamento de 80 (oitenta) horas-aula, 

formando-se inspetores de prac;as a oficiais. 

As inspec;oes geram urn documento denominado de "informe pericial", sen do 

que este documento traz as informac;oes dos sinistros a corporac;ao. Oeste modo 

pode-se afirmar que fecha o ciclo completo de bombeiro. 
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CAPiTULO 5 

"A efici€mcia nao somente respira boa 
vontade, como tambem conhecimento". 

Jose Armando da Costa 

5 DADOS DE OCORRENCIAS DE INCENDIOS 

No capitulo anterior foi visto o sistema de seguranc;a publica onde esta 

incluido o Corpo de Bombeiros, e a evoluc;ao da pericia. Neste, serao abordados os 

dados estatisticos de ocorrencia de incendio em alguns paises do mundo, no Brasil 

e no Estado do Parana, locais de incidencias e suas causas. 

De acordo com o relat6rio de atividades da SENASP os dados disponiveis 

mostram que em outros paises a incidencia de incendios em edificac;oes tambem e 

elevada. Porem, para estes paises (EUA e Japao), dos quais se obteve dados, esta 

elevada incidencia ocorra possivelmente porque os materiais construtivos sao mais 

inflamaveis e tambem porque ha menor numero de incendios em outros locais, 

aumentando a proporc;ao das edificac;oes em relac;ao ao total, como no Japao (ver 

tabela abaixo). 

Tabela 1 - lncendios -locale numero de ocorrencias 

Local da ocorrencia 

EdificaC(oes 

Depositos abertos, plantaC(oes 

VegetaC(oes 

Lixo 

EUA (2002) (1) 

Numero 

519.000 

71.000 

399.000 

204.000 

% 

Veiculos I Transporte terrestre 329.500 

31 

4 

24 

12 

20 

Vazamento de GLP 

Outros 165.000 10 

Japio (2001) (2) 

Numero % 

34.028 54 

2.805 4 

8.303 13 

17.318 28 

Brasil (2004) (3) 

Numero 

42.511 

44.760 

10.629 

6.328 

33.551 

% 

31 

32 

8 

5 

24 

Total 
. . ........ , ........................................ ···]- 100 ............ ,._._._._1_·_·_·_;;_·-_._-_7 __ -__ 7_··········9··· ·.·.·.·.·.·.·.!·.·······-· --~~~---·-:-.-.:::::-.::::-.::-.-.-__ :~]: ~--:~~~:;:~~:~.-.~-.I :;~~: ....... ·- ~~-=-~~~- ··············-·····--

Notas: (1) Dados extraidos da NFPA Journal, volume 97, numero 5, pg. 59 a 63. 
(2) Dados extraidos do anuario estatistico do Japao. 
(3) Dados extraidos do relat6rio descritivo fornecido pela SENASP, 2006. 
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No Brasil ocorrem por ano cerca de 138.000 incendios, dos quais 

aproximadamente 43.000 (31 °/o do total) acontecem em edifica96es, segundo o 

relat6rio de atividades da Secretaria Nacional de Seguran9a Publica. 

De acordo com o relat6rio da Secretaria Nacional de Seguran9a Publica, 

foram registradas no ano de 2004, ultimo periodo de registro oficial , em que ha 

dados nacionais disponiveis, 137.779 ocorrencias de incendios no Brasil. Quando 

agrupadas em seus diversos tipos (incendios em edifica9oes, incendios florestais, 

incendios em meios de transporte e outros incendios), como ilustra o grafico 1, e 
possivel perceber que o numero de incendios em edifica96es e bastante 

consideravel (42 .511 ou 31 o/o do total) . 
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•lncendios em Edificac;oes 
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D lncendios em Meios de 
trans porte 

D Vazamento de GLP 

D Outros tipos de incendios 

Grafico 1 - Ocorr~ncias registradas pelos Corpos de Bombeiros no Brasil em 2004. 
Fonte: SENASP (2006) 

Quanta as causas destes incendios, nao ha informa9oes suficientes para se 

aprofundar o diagn6stico. Dos 137.779 incendios ocorridos, apenas 32.909 (24°/o) 

tern causas registradas, sendo que 52°/o destas causas foram anotadas como 

"indeterminadas" ou "nao apuradas", como pede ser observado no grafico 2, ou seja, 

as causas estao registradas, mas nao sao suficientemente conhecidas. Em apenas 

15.593, que representa 12°/o do total de incendios, as causas foram identificadas. 
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Grafico 2 - Registro das causas de i nc~nd ios no Brasil em 2004 
Fonte: SENASP (2006) 
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Assim, percebe-se que os dados estatisticos obtidos nao trazem as 

informayoes necessarias sabre as causas dos varies tipos de incendios, o que 

certamente ocasiona dificuldades na tomada de decisoes para a criayao de ayoes 

preventivas e de combate aos incendios. 

No grafico 1, pode ser observado tambem que o numero de ocorrencias de 

incendios em edificayoes sao imediatamente inferiores ao de incendios florestais. 

Entretanto, entende-se que os incendios em edificayoes trazem danos muito 

significativos e que requerem grande atenyao, sobretudo quando se considera o 

numero de mortos e feridos que este tipo de incendio acarreta. 

Os dados obtidos para o mesmo a no (2004) apontam 189 mortes em 

incendios no Brasil, numero alto embora bastante inferior ao de muitos outros 

paises, como por exemplo, EUA e Japao, onde os mortos em incendios por ano 

ultrapassam a casa do milhar. lsso pode ser explicado, possivelmente, pela maier 

ocorrencia de incendios em edificayoes em paises desenvolvidos de clima 

temperado, por terem edificayoes com materiais mais inflamaveis e com alto 

consume de energia para aquecimento. De outre lado, e possivel tambem que as 

mortes brasileiras estejam subestimadas, ou por falta de registros, ou por nao se 

considerar, naquele numero, as mortes ocorridas como consequencia de 

queimaduras de incendios, ap6s sua ocorrencia, como e feito em outros paises. 
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Os dados disponiveis do sus nao possibilitam identificar OS queimados de 

incendios entre os outros tipos de vitimas de queimaduras em geral, por inexistencia 

de registros apropriados para isso. Entretanto, os dados obtidos desse sistema, 

correlacionados a levantamentos e entrevistas feitos pela equipe tecnica do projeto, 

permitem constatar que as vitimas de queimaduras de incendios representam 

grande numero de interna96es, com altos custos de tratamento e elevado numero de 

6bitos, podendo este ultrapassar a casa da milhar por ano. 

5.1 PER[CIAS 

Urn dos principais problemas enfrentados pelo setor e a falta de informa96es 

sabre as causas e conseqOencia dos incendios. 

Dos 137.779 incendios ocorridos no pais em 2004, (SENASP, 2006), apenas 

32.909 (24%) tiveram suas causas registradas. Dentre estes, 10.655 tern causas 

indeterminadas e 6.661 tern causas nao apuradas. Em apenas 15.593 (48% das 

causas registradas ou 12% do total de incendios) ha causas identificadas, conforme 

mostra a Tabela 2. 

Tabela 2- Causas de lncendio registradas nos Corpos de Bombeiros (Brasil- 2004} 

Causas de incendio 

A9ao Pessoallntencional 

A9ao Pessoal Acidental 

Causa lndeterminada 

Resultado de A9ao de Crian9as 

Fenomenos Termoeletricos 

Fenomenos Naturais 

Fenomenos Quimicos 

Origem Acidental 

Causas nao Apurada 

Numero de causas de incendio 
estabelecidas 

10181 

247 

10655 

233 

2508 

25 

333 

2067 

6661 

Fonte: Tabela CB.66 do Relat6rio Descritivo da SENASP, pg.39. 
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Observa-se que entre as causas identificadas, que as principais sao: ac;ao 

pessoal intencional, fenomenos termos-eletricos e origem acidental, as quais nao 

estao tambem devidamente diagnosticadas, por falta de registros e de padronizac;ao 

de metodologia, alem da falta de atribuic;oes e infra-estrutura tecnica, organizacional 

e laboratorial para a realizac;ao de pericias. 

Ainda sob esse aspecto ONO (1998, p. 3) cita que: "( ... ) os incendios estao 

diretamente relacionados as atividades que se desenvolvem principalmente a partir 

das 1 0 horas da manha [ ... ] o uso de fontes de calor para o preparo de alimentos, 

tern como consequencia incendios causados pela displicencia ao cozinhar e o 

vazamento de GLP ( gas liquefeito de petr61eo), que juntos perfazem 33% das 

causas conhecidas, seguido de instalac;oes eletricas precarias (21 %), atos 

incendiaries (14%) e negligencia com velas (10%). Conclui ela que 50% dos casos 

de incendio nao tern causa declarada (grifo nosso). 

Segundo o relat6rio da SENASP, existem 38.707 laudos feitos por Corpos 

de Bombeiros sobre incendios e explosoes em 2004, dos quais 19.953 (51%) foram 

concluidos sem identificac;ao da causae 18.754 (49%), com identificac;ao de causa. 

No entanto, nao e possivel relacionar estes laudos com as causas apresentadas na 

tabela anterior, pois os numeros nao sao coincidentes. 

0 mesmo ocorre com relac;ao a mortes: ha registro de 189 mortos civis em 

incendios em 2004 e 8 bombeiros mortos em servic;o, mas nao se sabe o numero de 

feridos (civis e bombeiros) e nem se as mortes dos bombeiros ocorreram em 

incendios. 

As causas de incendios mais comuns quantificadas pelo Corpo de Bombeiro 

da cidade de Massachusetts, Estados Unidos da America, que provocaram mortes, 

sao: incendios ocasionados por materiais de tecidos com 32%, velas com 23%, 

incendio proposital e eletrico com 10%, aquecedores com 6% e 16% sao de causas 

indeterminadas. 

A conclusao a que se chega e que ha necessidade de definir a realizac;ao de 

pericias, com objetivos cientificos e nao criminais para a investigac;ao das causas 
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dos incendios como atribui96es dos Corpos de Bombeiros e data-los de infra

estrutura tecnica e laboratorial para isso. 

0 Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado do Parana quantifica os 

dados das ocorrencias de incendios apenas pelo tipo de ocupa~o , area edificada, 

nao contemplando em seus relat6rios a causa do sinistro, como pode ser verificado 

na Tabela 3. 

Tabela 3- Ocorrencias de incendios no Estado do Parana 

Tipo de ocupacao 2004 2005 2006 
Residencial 1761 2621 2874 
Comercial 263 411 455 
Industrial 228 234 265 
Outros 26 86 131 
Total de ocorrencias 2278 3352 3725 
Fonte: BM/3- Corpo de Bombeiros do Estado do Parana 

A tabela 3 demonstra os tipos de ocupa96es onde houve incendios no 

periodo de 2004 a 2006. De 9355 ocorrencias de incendio no periodo, 7256 sao 

residenciais, porem nao sabe qual a origem do sinistro, por inexistir o controle das 

causas de incendio, cuja atribui9ao e do Institute de Criminalistica. 

Ocorrencias de lncendios no Estado do Parana - 2004 a 2006 
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Grafico 3: Ocorr~ncias reg istradas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Parana. 
Fonte: : BM/3- Corpo de Bombeiros do Estado do Parana 
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CAPiTULO 6 

"Se me oferecessem a Sabedoria com a 
condk;ao de a guardar s6 para mim, sem 
comunicar a alguem, nao a quereria" 

(Seneca) 

No capitulo anterior foram vistas os dados estatisticos de ocorrencia de 

incendios em algumas cidades do mundo (Japao e Estados Unidos da America), no 

Brasil e no Estado do Parana. Neste, sera feita uma analise das pesquisas 

elaboradas e seus resultados. 

A pesquisa bibliografica constituiu uma etapa de fundamental importancia 

para o desenvolvimento de urn projeto de pesquisa, pois permitiu conhecer as 

diversas contribuigoes cientificas a respeito dos assuntos relacionados ao trabalho. 

Passou-se a reunir legislagao pertinente ao tema, com a realizagao de uma pesquisa 

bibliografica e documental, desde a Constituigao Federal e Estadual, Leis 

infraconstitucionais, livros, artigos cientificos, peri6dicos e regulamentos, juntamente 

com a aplicagao de questionarios. 

A pesquisa realizada foi do tipo qualitative explorat6ria, procurando buscar 

informagoes junto a autoridades afetas a atividade de pericia de incendios, por 

retratarem uma visao real das circunstancias que envolvem esta questao. 

Para a elaboragao do instrumento de coleta de dados foi apresentado urn 

questionario para obter dados dos bombeiros-militares peritos e nao peritos que 

realizam suas tarefas nas segoes de prevengao de incendio. 

Os dados foram coletados por meio de questionarios, conforme Apendice A, 

atraves de meios eletronicos, fax, aplicados aos oficiais do Corpo de Bombeiros que 

atuam no setor de prevengao em todo o Estado do Parana, bern como, aos Oficiais 

de outras Corporagoes que ja trabalham com pericia de incendios em seus 

respectivos estados, a exemplo de Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Sao 
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Paulo e Santa Catarina. 

Para a coleta e verifica~ao dos dados foram as respostas tabuladas para 

facilitar o procedimento de analise, ap6s o processo de tabula~o dos dados e 

elabora~o dos graficos e planilhas, ocorreu a interpreta~ao dos dados, visando 

estabelecer a pericia como de fundamental importancia para o Corpo de Bombeiros, 

na melhoria da preven~ao de incendios. 

Foram realizadas 8 (oito) perguntas, preenchidas pelos bombeiros-militares 

que trabalham como chefes da se~ao de preven~ao de incendios e oficiais que pelo 

cargo que ocupam sao formadores de opiniao. 

OFICIAIS PERITOS DO CORPO DE BOMBEIROS 

SIM 

•Nao 

Grafico 4: Percentual de peritos do Corpo de Bombeiros do Parana. 
Fonte: Aplica<;ao de questionario pelo autor. 

0 bombeiro-militar recebe todo o tipo de treinamento, desde te6rico ao 

pratico, tendo na sua grade curricular disciplinas da area de humanas as ciencias 

exatas, capacitando-o para as mais diversas fun~oes , dentre elas a da preven~o . 

0 percentual significative de 71 °/o nao sao peritos, apenas 29%, destes 

realizaram o curse de pericia de incendio, o que de certa maneira e expressive, face 

as dificuldades de realizar estes curses fora da institui~ao . 



A PERiCIA NO CORPO DE BOMBEIROS 

7o/o 

Grafico 5: Atividade de pericia no Corpo de Bombeiros do Parana. 
Fonte: Aplicayao de questionario pelo autor. 

SIM 

•Nao 
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A atividade de pericia nao e realizada pelo Corpo de Bombeiros do Estado 

do Parana. Dentre os bombeiros-militares, ficou evidenciado que 93o/o dos que 

responderam o questionario nao realizam a atividade de pericia, sendo que apenas 

7°/o responderam que em seus Estados essa atividade e realizada, a exemplo do 

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

IMPORTANCIA DA PERiCIA PARA A 
PREVENCAO 

• Muito importante D lmportante 

Grafico 6: Grau de importancia da pericia na prevenyao de incendios 
Fonte: Aplicayao de questionario pelo autor. 

0 grau de importancia que essa atividade tern para a institui~ao Corpo de 

Bombeiros ficou evidenciado nas respostas, chegando a 79o/o como muito importante 
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e 21 o/o como importante para a organiza~ao . Ficou clara que a pericia de incendio e, 

sem sombra de duvida, uma lacuna a ser preenchida pelo Corpo de Bombeiros do 

Estado do Parana, assim como ja e realidade em outros Corpos de Bombeiros do 

Brasil. 

UTILIZACAO DAS INFORMACOES NA 
PREVENCAO 

Grafico 7: Uso das informayoes da pericia na prevenyao de incendios. 
Fonte: Aplicayao de questionario pelo autor. 

As informa~oes apuradas atraves da pericia e quando utiliizadas para o 

Corpo de Bombeiros sao de grande importancia para retro-alimentar o ciclo 

operacional de bombeiro. 

0 Corpo de Bombeiros, de urn modo geral, nao se utiliza dessa informa~o, 

por nao possuir a atividade de pericia como ficou evidenciado nas repostas do 

questionario, sendo que 73°/o das organiza~oes bombeiros-militares nao utilizam as 

informa~oes da pericia na preven~ao de incendios, e, apenas 27°/o disseram que o 

fazem, ficando evidenciado desde modo, que saos aqueles Corpos de Bombeiros 

que realizam a pericia. 



A PERiCIA NA QUALIDADE DOS SERVICOS 
PREST ADOS 

13% 

87% 

Muito importante 

•lmportante 

Grafico 8: lmportancia da pericia na qualidade dos servic;os prestados. 
Fonte: Aplicac;ao de questionario pelo autor. 
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A importancia da pericia, na qualidade dos servi9os prestados a 
comunidade, a exemplo de: combate a incendio com equipamentos modernos e 

adequados, bern como, o servi90 de vistoria melhor realizado e para 87o/o dos 

entrevistados muito importante e 13°/o importante, mais uma vez evidencia-se a 

importancia da pericia para o Corpo de Bombeiros, que trara melhores servi9os e 

normas mais apropriadas para a preven9ao de incendios. 

De todos os entrevistados 1 OOo/o responde ram que a peri cia contribui na 

reformula9ao de normas, nos equipamentos mais adequados e nas a96es de 

combate a sinistros pelos bombeiros-militares. E, que os servi9os de preven9ao de 

incendios podem ser melhorados com as informa96es trazidas pela pericia de 

incendio, retro-alimentando o ciclo operacional de bombeiros em todas as suas 

fases, passando pela fase preventiva ou normativa, passiva ou estrutural, ativa ou 

de combate a incendios e culminando com a fase investigativa ou pericial. 

Responderam, tambem, que ha necessidade de especializar os seus 

quadros, quer seja pra9a (soldado) ou oficial, atraves de cursos especificos na area 

de pericia de incendio. 
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CAPiTULO 7 

"No incemdio e singular o trabalho dos 
bombeiros, porque, de urn modo geral, 
ninguem quer entrar no fogo. Todos querem 
ve-lo apagado, e quem tern a missao de 
apaga-lo e o bombeiro, com seus vistosos 
veiculos vermelhos e suas sirenas, que desde 
cede aprendemos a admirar e respeitar". 

Alvaro Lazzarini 

Este trabalho procurou desenvolver o estudo da origem do fogo, suas 

causas e conseqOencias, abordando aspectos evolutivos das instituigoes de 

bombeiros, evoluindo para a pericia de incendio como urn instrumento para melhorar 

a prevengao das edificagoes e pessoas. 

As ocorrencias de incendios remontam a Roma antiga, dai a necessidade da 

criagao de 6rgaos estruturados e capazes de fazer frente a tais sinistros, surgindo os 

Corpos de Bombeiros. 

Os incendios, em seus multiples aspectos, representam urn dos mais 

significativos fatores que impactam negativamente na qualidade de vida das 

populagoes urbanas e rurais, com conseqOencias tambem perversas ao meio 

ambiente. 

Via de regra, sao tragicos e causam: mortes, danos fisicos e psicol6gicos, 

perdas materiais e patrimoniais, comprometimento da competitividade das empresas 

e do mercado, desempregos, perdas de bens culturais insubstituiveis, demandam 

recursos publicos para reparagao dos problemas e apoio as vitimas, danos a 

biodiversidade, imagem negativa e desgaste politico de maneira geral. 0 problema e 

complexo, mas o primeiro passo para a sua solugao e conhecer, de forma mais 

aprofundada, as suas causas e conseqOencias, quantificando-as e qualificando-as. 
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Entre as causas identificadas, as principais sao: a9ao pessoal intencional, 

fenomenos termo-eletricos e origem acidental, as quais nao estao tambem 

devidamente diagnosticadas, por falta de registros e de padroniza9ao de 

metodologia, alem da falta de atribui96es e infra-estrutura tecnica, organizacional e 

laboratorial para a realiza9ao de pericias, segundo relat6rio descritivo (SENASP, 

2006, p. 39). 

Os Corpos de Bombeiros come9aram a perceber que a melhor maneira de 

se evitar uma tragedia e conhece-la. Partindo dessa premissa e que nos Parses dito 

mais avan9ados, a exemplo dos Estados Unidos da America e que se iniciaram as 

pesquisas voltadas para a preven9ao de incendios, culminando em melhorias nas 

normas preventivas. 

As entrevistas demonstraram que no Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar 

do Estado do Parana 71% dos entrevistados responderam que nao sao peritos, 

restando urn pequeno percentual de 29% que sao peritos, isto e, possuem o curso 

de perfcia de incendios. 

Ao se verificar a importancia dessa atividade para a institui9ao, percebe-se 

que sao expressiva as respostas, chegando a 79%, demonstrando que, mesmo sem 

a Corpora9ao ter o curso de perfcia, e de consenso que ela e muito importante, nao 

s6 para a Corpora9ao, mas, tambem para a comunidade assistida. 

As informa96es obtidas atraves das perfcias e quando utilizadas pelo Corpo 

de Bombeiros sao de grande importancia para retro-alimentar o ciclo operacional de 

bombeiro, conforme as respostas dos entrevistados, chegando a 73%. 

Verifica-se que a perfcia quando busca identificar as causas e circunstancias 

em que ocorreu o sinistro, permitira a complementa9ao do ciclo operacional: 

preventiva ou normativa, passiva, combate e investigativa ou pericial, com reflexos 

altamente positivos para o Corpo de Bombeiros. 

A atividade de perf cia para a Corpora9ao e real9ada por 100% dos 

entrevistados, manifestando em suas respostas que e muito importante. De modo 

geral os servi9os realizados pelos Corpos de Bombeiros, notadamente o Corpo de 
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Bombeiros do Estado do Parana, terao a preven9ao de incendios melhorada com as 

informa96es trazidas pela pericia de incendios. 

A realiza9ao da pericia de incendio por parte da Corpora9ao permitira uma 

melhor presta9ao de servi9o a comunidade, porque podera estabelecer normas 

relativas a seguran9a das pessoas e de seus bens contra incendio, conforme preve 

a Constitui9ao Estadual, com maior conhecimento das causas e circunstancia da 

ocorrencia do sinistro. 

A melhor forma de aperfei9oar a preven9ao e conhecer as causas dos 

incendios, como e por que se propagou, e esse conhecimento s6 sera possivel 

atraves de estudo, pesquisa e analise de locais sinistrados. 

Atraves da atividade de pericia de incendio pode-se criar urn banco de 

dados tecnicos que permitira manter sempre atualizadas normas de seguran9a, os 

padroes dos projetos de seguran9a e as tecnicas e taticas de combate. 

Neste mister, a pericia busca as causas e circunstancias em que ocorreu o 

sinistro, possiveis falhas do sistema preventive que tenham propiciado a eclosao e 

propaga9ao do fogo, como tambem as falhas operacionais eventualmente ocorridas 

durante o combate, permitindo a96es corretivas e ate mesmo a evolu9ao das normas 

preventivas, alem de direcionar o adequado reequipamento do Corpo de Bombeiros 

de forma a fazer frente aos incendios de maior incidencia, bern como de a96es 

voltadas para o controle eficaz sobre a amea9a dos riscos especiais de incendios. 

A capacidade tecnica do Corpo de Bombeiros, nos casos de pericia de 

incendios, se traduzira nos levantamentos necessaries com o objetivo de servirem 

de subsidies para a retro-alimenta9ao das demais fases do ciclo operacional. 0 que 

se concluira no laudo pericial e podera servir de instrumento para decisao, nos casos 

de solicita9ao judicial, ou nas circunstancias que for detectado pela Corpora9ao a 

pratica de infra9ao penal, ocasiao em que o remetera, de oficio, a autoridade 

competente. 

Conclui-se que a atividade de penc1a de incendio, alem de ser uma 

atribui9ao dos Corpos de Bombeiros, como foi visto no transcurso deste trabalho, 
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exige que seus oficiais estejam devidamente preparados para realizar essa 

atividade, atraves da qual, subsidiarao a Corpora9ao. 

A investiga9ao sistematica das causas de incemdio, bern feita, pode conduzir 

a identifica9ao de causas acidentais que poderiam ser evitadas ou ao descobrimento 

de urn delito intencional; uma investiga9ao eficaz, nao s6 exige o compromisso de 

toda a corpora9ao, desde o comandante ate o ultimo bombeiro, tendo, porem, o 

cuidado de haver capacita9ao profissional para aqueles que vao lidar com o 

importante mister de investigar as causas de incendio. 

Para que essa atividade seja implementada, nao se fazem necessarias 

altera96es de dispositivos legais, pois ja esta contemplada em legisla9ao especifica 

anteriormente abordada, bastando que o Comandante da Corpora9ao, atraves de 

mecanismos legais, baixe medidas administrativas que contemplem essa atividade. 

Aliado a isso, faz-se necessaria que altera96es nos relat6rios de ocorrencias 

utilizados pela institui9ao sejam implementados de modo a contemplar as causas do 

sinistro, para que sirvam de subsidios aos peritos e venham a fomentar os bancos 

de dados estatisticos da Corpora9ao. 

Como foi citado no relat6rio de atividades da SENASP, dos 138 mil 

incendios ocorridos no Brasil no ano de 2004, cerca de 51% das ocorrencias nao 

tiveram suas causas identificadas. Corroborando, Rosaria Ono em seu artigo 

"Analise das condi96es de seguran9a contra incendio em edifica96es atraves de 

dados estatisticos de atividade de bombeiros", na cidade de Sao Paulo, cita que 

50% dos casos de incendio registrados nao tern causa declarada. 

Para que haja diminui9ao na omissao do preenchimento do relat6rio de 

ocorrencia, se faz necessaria preparar o combatente do fogo, aquele que primeiro 

chega ao local do sinistro, responsavel pela elabora9ao do relat6rio da ocorrencia 

para que nao sejam omitidos dados relativos as causas do incendio. 

Necessaria, tambem, promover intercambios com institui96es que ja 

realizam a atividade de pericia, atraves de cursos, convenios com Universidades, 
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uso de laborat6rios, profissionais habilitados e ate mesmo lnstitutos de Criminalistica 

dos Estados. 

Espera-se que este trabalho sirva de subsidio para a instituic;ao Corpo de 

Bombeiros e a todos que dele possam se utilizar para pesquisa e conhecimento do 

assunto abordado, para que seja possivel adotar a pericia de incendio como 

instrumento na melhoria da prevenc;ao de incendios. 
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PESQUISA- QUESTIONARIO 
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0 presente questionario e urn instrumento de extrema importancia para dar 

embasamento ao trabalho de pesquisa tecnico-cientifica do Curso de Superior de 

Polfcia, ora em andamento na Academia Policial Militar do Guatupe em Convenio 

com Universidade Federal do Parana, que versa sobre o tema A pericia de 

inc{mdio como instrumento para melhorar a preven~io de incendios. 

A intenyaO e demonstrar que a pericia de incendio e fundamental para OS 

Corpos de Bombeiros na retroalimentayao, com a exclusiva finalidade de fornecer 

subsidies para si pr6prios na busca por melhoria da qualidade do servi90 que presta 

a comunidade. 

Dados do entrevistado: 

Nome 
Posto/ Funyao/Cargo: 

EspecializayaO na area de incendio (somente para quem nao e perito): 

1. 0 Sr. e perito de incendio ( possui o curso)? 

( ) Sim ( ) Nao 

2. 0 Corpo de Bombeiros onde o Sr. trabalha realiza a atividade de pericia de 

incendio? 

( ) Sim ( ) Nao 

3. 0 Sr considera importante a atividade de pericia de incendio ser realizada para o 

Corpo de Bombeiros? Assinalar urn dos valores por grau de importancia. 

1.( ) Sem importancia 

2.( ) Pouco importante 

3.( ) Medianamente importante 

4.( ) lmportante 

5.( ) Muito importante 
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4. 0 Corpo de Bombeiros utiliza as informac;oes da pericia de incendio na 

retroalimentac;ao de suas atividades(prevenc;ao e combate a incendios)? 

( ) Sim ( ) Nao 

5. Em sua opiniao e importante a execuc;ao da pericia de incendio para o Corpo de 

Bombeiros, contribuindo para melhorar a qualidade dos servic;os prestados? 

Assinalar urn dos valores por grau de importancia. 

1.( ) Sem importancia 

2.( ) Pouco importante 

3.( ) Medianamente importante 

4.( ) lmportante 

5.( ) Muito importante 

6. Para realizac;ao deste servic;o, o Sr entende ser necessaria que o proprio Corpo de 

Bombeiros especialize seus profissionais atraves de cursos especificos na area 

(Curso de Pericia de lncendio)? 

( ) Nao ( ) Sim 

7. 0 Sr. acredita que o servic;o de prevenc;ao e com bate a incendios pode melhorar 

com as informac;oes trazidas pela pericia de incendio, retroalimentando o sistema 

"ciclo operacional de bombeiro", que compreende a fase preventiva ou normativa, 

passiva ou estrutural, ativa ou de combate e investigativa ou pericial? 

( ) Sim ( ) Nao 

8. Em sua opiniao a pericia de incendio pode contribuir na reformulac;ao de normas, 

equipamentos e na conduta das ac;oes de bombeiro? 

( ) Sim ( ) Nao 


