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RESUMO 

Estudo sobre a prevenc;ao de incendios no Parana. Toma por base o Sistema de 
Registro e Estatisticas de Ocorrencias do Corpo de Bombeiros (SYSBM}, a tim de 
trac;ar o perfil de incendios em edificac;oes no Parana no periodo de 2005 a 2010. 
Revela que: 69% dos incendios ocorrem em residencias; 41% ocorrem nas 
residencias construidas em alvenaria e 39% nas construidas em madeira; 31% 
ocorrem nos finais de semana; entre 20:00h e 21 :OOh ocorre a maior incidencia de 
incendios em residencias; 9,46% dos incendios em residencias ocorrem no mes de 
agosto; 26,4% ocorrem no inverno; 38% das ocorrencias de incendio em residencias 
ocorrem em Curitiba e regiao metropolitana. Para evidenciar a percepc;ao do 
bombeiro militar sobre a ocorrencia de incendios e fundamentar ac;oes preventivas, 
aplica questionario a 150 bombeiros militares, representantes das quinze unidades 
operacionais de todo o Estado. Os resultados mostraram que: todos os pesquisados 
consideraram importante (76% muito importante e 24% importante} o registro de 
dados; 65% afirmaram que o Corpo de Bombeiros realiza a analise estatistica e 27% 
desconhecem se as informac;oes sao analisadas; 60% afirmaram que as ac;oes de 
prevenc;ao sao realizadas com base na estatistica de incendios ocorridos e 40% 
afirmaram que nao; 95% dos pesquisados responderam que as ocorrencias de 
incendios diminuiriam se os dados estatisticos forem utilizados nas ac;oes de 
prevenc;ao e 5% responderam que nao. Propoe ac;oes de prevenc;ao baseadas no 
perfil de incendios. 

Palavras-chave: Corpo de Bombeiros. lncendio em residencia. Prevenc;ao de 
incendios. SYSBM. 



ABSTRACT 

Study on fire prevention in Parana. It builds on the System of Registration and 
Statistics Events Fire Department (SYSBM) in order to trace the profile of fires in 
buildings in Parana in the period 2005 to 2010. Show that: 69% of fires occur in 
homes; 41% occur in residences built in masonry and 39% in built of wood; 31% 
occur on weekends; between 20:00 and 21 :00 h is a higher incidence of fires in 
homes; 9.46% of fires in homes occur in august; 26.4% occur in winter; 38% of the 
occurrences of fires in homes occur in Curitiba and metropolitan region. To enhance 
the perception of the military firefighter on the occurrence of fires and support 
preventive actions, applied questionnaire to 150 military firefighters, representatives 
of the fifteen operational units throughout the state. The results showed that: all 
respondents considered it important (76% very important and 24% important) 
registration data; 65% said the Fire Department performs statistical analysis and 27% 
do not know if the information is analyzed; 60% said that preventive actions are taken 
based on the statistics of fires and 40% said no; 95% of respondents said that the 
occurrences of fires diminish if the statistics are used in the prevention and 5% said 
no. Proposed preventive actions based on the profile of fire. 

Key words: Fire Department. Fire in residence. Fire Prevention. SYSBM. 
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INTRODUCAO 

0 Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana 1, dentre suas missoes 

constitucionais e infraconstitucionais, atua, em todo o Estado do Parana, nas ac;oes 

de combate a incendios em edificac;oes comerciais, industriais, prestadoras de 

servic;os e nas residenciais; da mesma maneira, atua de forma preventiva, por meio 

de vistorias tecnicas nas mesmas edificac;oes, excec;ao feita as residenciais 

unifamiliares. Com isso, de uma forma geral, atua na protec;ao de pessoas e bens. 

As atividades de prevent;ao e combate a incendios executadas pelo Corpo de 

Bombeiros2 sao extremamente tecnicas e especializadas, com recursos humanos 

capacitados a atuar frente a demanda; no entanto, carece de urn conhecimento 

estatistico previo, com vistas a balizar a atividade preventiva, como forma de 

minimizar o surgimento de incendios e ainda os danos causados por sua ocorrencia. 

A ocorrencia de incendios em edificac;oes causa enormes danos ao meio 

ambiente e tambem a saude do ser humano, visto que as edificac;oes acumulam 

grandes quantidades de materiais combustiveis, como madeiras, plasticos, tecidos, 

etc. Paralelo a isso, percebe-se, pelos noticiarios, que a ocorrencia de incendios esta 

aumentando em todo o Brasil e no mundo. 

Constitui urn desafio para a corporac;ao manter os padroes operacionais e 

preventivos no tocante a incendios, especificamente em edificac;oes; o que mais 

preocupa e a falta de indicadores padroes que possam balizar 0 controle, a 

execuc;ao dos servit;os de combate a incendios e o planejamento de ac;oes 

preventivas. 

Para a tomada de decisoes, e necessaria uma base consistente de dados dos 

incendios caracterizando sua ocorrencia e consequencias, utilizando para isso 

metodos cientificos de coleta e analise de dados. 

1 Designa98o dada porfor~a de Lei n°1.130, de 9 de abril de 1953. 
2 Atividades exercidas por for~a da Constitui~ao Estadual, em seu Art. 48 que preve: 
Art. 48. A policia Militar, for~ estadual, institui9ao permanente e regular, organizada com base na 
hierarquia e disciplina militares, cabe a policia ostensiva, a preserva9ao da ordem publica, a 
execu98o de atividades de defesa civil, preven9ao e combate a incendios, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, de florestas e de mananciais, alem 
de outras formas e fun96es definidas em lei. 
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0 objetivo deste estudo foi tra9ar o perfil de incendios ocorridos3 nos anos de 

2005 a 2010 em edifica96es no Estado do Parana, nas quais o Corpo de Bombeiros 

atuou no combate a incendios, visando a determinar quais as variaveis que 

influenciam nos servi9os prestados e o que poderia ser feito para implementar a96es 

estrategicas de preven9ao. Todas essas a96es tern o objetivo atender melhor o 

cliente do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana nas situa96es de 

combate a incendios, minimizando sua ocorrencia. 

3 Dados acessados no Sistema de Registro e Estatisticas de Ocorrencias (SYSBM) do Corpo de 
Bombeiros do Parana. 
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1 DEFINICAO DO PROBLEMA 

No campo tecnico, urn dos grandes problemas encontrados hoje pelo Corpo 

de Bombeiros do Parana nas a<;oes de combate a incendios e a falta de indicadores 

de desempenho que possam balizar os resultados obtidos. Os dados relativos a 

ocorrencia de incendios, assim como todas as ocorrencias atendidas pelo Corpo de 

Bombeiros, sao tabulados no Sistema de Registro e Estatlsticas de Ocorrencias 

(SYSBM4
), deixando esses dados de serem trabalhados e transformados em dados 

relativos, que poderiam servir de Indices ou indicadores para determinar o quao 

eficiente ou nao a institui<;ao se mostrou na presta<;ao dos servi<;os a que se propos. 

0 lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica5 (IBGE) nao registra 

informa<;oes estatlsticas relativas a incendios ocorridos no Brasil, e recorre muitas 

vezes as informa<;oes dos Corpos de Bombeiros que estao disponfveis em seus 

sftios na rede mundial de computadores. 

Par sua vez, os dados existentes e disponibilizados pelos Corpos de 

Bombeiros nao possuem uma padroniza<;ao, sendo apenas objeto de estudos 

especificos, muito embora a Associa<;ao Brasileira de Normas Tecnicas6 (ABNT), par 

meio da Norma Brasileira7 (NBR) 140238 (ABNT, 1997), estabele<;a uma base 

uniforme para coleta e compara<;ao de dados de atividades operacionais de 

bombeiros e seu processamento estatfstico a varios nfveis. 

Dentro desse cenario em que se desenvolveu a pesquisa, e imprescindivel 

que exista urn controle das a<;oes de combate a incendios, com a finalidade de se 

avaliar o desempenho e os resultados obtidos, para que, de posse desses dados, se 

4 Sistema de coleta e registro de dados relativos ao atendimento de ocorrencias pelo Corpo de 
Bombeiros, os quais sao coletados e preenchidos no sistema pelos bombeiros que atenderam a 
ocorrencia. 
5 0 IBGE e uma institui<;ao da administra<;ao publica federal, subordinado ao Ministerio do 
Planejamento, On;amento e Gestao, que possui uma rede nacional de pesquisa e disseminac;ao, 
composta por 27 Unidades Estaduais e 27 Setores de Documenta<;ao e Disseminac;ao de 
lnforma¢es (26 nas capitais e 1 no Distrito Federal), alem de 539 Agencias de Coleta de dados nos 
~rincipais municipios. 

A ABNT e o Forum Nacional de Normaliza<;ao. 
7 As Normas Brasileiras, cujo conteudo e de responsabilidade dos Comites Brasileiros (CB) e dos 
Organismos de Normalizac;ao Setorial (ONS), sao elaboradas por Comissoes de Estudo (CE), 
formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores 
e neutros (universidades, laborat6rios e outros). 
8 NBR 14023- Registro de Atividades de Bombeiros. 
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identifique as variaveis que atuam umas sobre as outras e a partir dai poder definir e 

nortear o rumo das atividades ou ainda melhorar o planejamento das agoes 

preventivas contra incendios, visando, com tudo isso, ao avango na qualidade dos 

servigos de prevengao e combate a incendios prestados pelo Corpo de Bombeiros, 

alem da melhoria da percepgao que os clientes diretos ou indiretos possuem desses 

servigos. 

Questoes a investigar: 

a) Quais sao os dados registrados pelo Corpo de Bombeiros nas agoes de combate 

a incendios? 

b) Conforme a varia gao desses dados, de que modo cad a urn deles pode influenciar 

no resultado do outro? 

c) Variaveis de tempo, tais como mes, dia da semana e hora podem influenciar na 

ocorrencia de incendios? 

d) Baseando-se na sistematizagao das estatisticas de incendios, e necessaria 

melhorar as agoes de prevengao a incendios? 

e) Que a goes estrategicas de prevengao de incendios a sistematizagao estatistica 

sinaliza? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

0 objetivo geral do estudo foi propor a<;oes estrategicas de preven<;ao de 

incendios, a partir do perfil de incendios ocorridos nos anos de 2005 a 2010, em 

edifica<;oes no Estado do Parana. 

2.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Para que o objetivo geral do estudo fosse alcan<;ado, buscou-se a 

especificidade por meio dos seguintes objetivos: 

a) realizar urn levantamento estatistico do SYSBM das ocorrencias de incendios em 

edifica<;oes ocorridas no Estado do Parana no periodo de 2005 a 201 0; 

b) identificar os tipos de locais, no que se refere ao uso e aspectos construtivos de 

maior incidencia de incendios; 

c) identificar os dias e horarios criticos de incendios em edifica<;oes; 

d) identificar a percep<;ao do bombeiro militar quanta a ocorrencia de incendios; 

e) buscar medidas no sentido de, se foro caso, melhorar a qualidade do servi<;o de 

preven<;ao de incendios em edifica<;oes. 
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3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Historicamente, vidas humanas foram ceifadas, em face da ocorrencia de 

incendios em edificayaes por todo o mundo, como o ocorrido em Roma (64 D.C.), 

em que o fogo alastrou-se rapidamente pelas areas mais densamente povoadas da 

cidade, prolongando-se por seis dias seguidos. Citam-se tambem os ocorridos em 

Londres (1666), Hamburgo (1842), Chicago (1871) e Boston (1872), em que 

extensas areas foram totalmente destruidas. 

No Brasil, urn dos maiores incendios em perda de vidas aconteceu em 17 de 

dezembro de 1961, em Niteroi (RJ), no Gran Circo Norte-Americano, tendo como 

resultado duzentos e cinquenta mortos e quatrocentos feridos. Com grande 

destaque ate os dias de hoje os ocorridos no edificio Andraus (1972) e edificio 

Joelma (1974), ambos na cidade de Sao Paulo. 

No Estado Parana, vidas humanas tern sido perdidas por meio de incendios, 

como as registradas na cidade de Catanduvas, em que tres crianc;as morreram 

carbonizadas em sua propria residencia9
. Da mesma forma, uma familia inteira foi 

vitimada na localidade de Goes Artigas, a vinte e cinco quilometros de lnacio 

Martins, na regiao Central, conforme relato: 

0 casal e dois filhos morreram queimados na tarde de sabado (02/07) na 
localidade de Goes Artigas, a 25 quilometros de lnacio Martins, na regiao 
Central. Nao foi possivel comprovar a identidade dos corpos porque eles 
estavam irreconheciveis, mas a Policia Militar se baseou em informac;oes de 
vizinhos da familia. 
Moradores da regiao disseram a Policia Militar que a casa onde a familia 
morava pegou fogo e nao deu tempo de socorrer as vitimas. Os nomes 
das vitimas nao foram divulgados pela Policia Militar. 0 pai tinha 39 anos, a 
mae 33 e os filhos 12 e 10 anos de idade. 
A cidade de lnacio Martins nao tern Corpo de Bombeiros. A Policia 
Militar foi avisada do incendio e quando chegou ao enderec;o a casa ja havia 
sido destruida pelo fogo. Os corpos foram levados ao lnstituto Medico Legal 
(IML) de Guarapuava. 0 lnstituto de Criminalistica vai averiguar as 
circunstancias do incendio. (DA SILVA, 2011, grifo nosso) 

Nos dias atuais, constante e a ocorrencia de incendios, principalmente nas 

grandes metropoles, em face do adensamento populacional nas grandes areas, com 

9 lncendio ocorrido em 10 de junho de 2011, na zona rural de Catanduvas (50 km ao sui de 
Cascavel). Os pais haviam saido para ordenhar vacas no inicio da madrugada e deixaram velas 
acesas no interior da residencia, o que teria provocado o incendio. 0 fogo se propagou com facilidade 
ja que a casa era de madeira. 
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consequentes perdas de vidas e bens, cabendo aos Corpos de Bombeiros as agoes 

preventivas e de combate a inc€mdios. 

Neste contexto, destaca-se a primeira imagem que qualquer ser humano 

descreve quando lhe e apresentado o seguinte questionamento: Qual seu 

entendimento sabre o profissional Bombeiro Militar e as atribuigoes de sua 

instituigao? 

Certamente, na maioria das respostas estaria contido em resumo que: e urn 

profissional que combate os incendios, realiza salvamentos e atua nas agoes de 

Defesa Civil, assim como, a instituigao Corpo de Bombeiros destina-se a estas 

missoes. 

Desta forma, observa-se que os incendios constituem a essencia da 

instituigao Corpo de Bombeiros, sendo justamente neste preambulo que este estudo 

desenvolveu-se, com enfoque aos incendios ocorridos em edificagoes no Estado do 

Parana, no perfodo compreendido entre os anos de 2005 a 2010, em que o Corpo 

de Bombeiros atuou no combate e registrou posteriormente as informagoes. 

Como se nao bastasse a relevancia do tema, vista que a preven<;ao e o 

combate a incendios sao atividades primordiais do Corpo de Bombeiros, o estudo 

deve contribuir com a melhoria dos servi<;os prestados a comunidade, buscando na 

essencia da informagao estatfstica, analisar os indicadores da ocorrencia de 

incendios, propondo agoes estrategicas de preven<;ao de incendios, com o objetivo 

de minimizar a perda de bens e mantendo inc61ume a vida humana, inferindo assim 

no planejamento da lnstituigao. 

Hoje, as agoes estrategicas de prevengao de incendios nao consideram a 

estatfstica de incendios, baseando-se apenas em metas quantitativas, 

desconsiderando totalmente os indicadores de incendios e suas variaveis. Com o 

estudo e considerando a percepgao do bombeiro militar, busca-se urn futuro de 

excelencia na prestagao de servigos a comunidade, pois a lnstituigao bern informada 

e conhecedora dos indicadores de sua atividade tornar-se-a mais capaz na 

execuyao de suas missoes. 

Alem da contribuigao que trara ao planejamento de a<;oes preventivas do 

Corpo de Bombeiros, o resultado do estudo podera ser utilizado por outros 

pesquisadores que busquem informagoes relativas ao tema, em face da escassez 

bibliografica referente a incendios e a necessidade de formagao de conhecimento 
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cientifico especifico, com o objetivo de que danos sejam minimizados, vidas nao 

sejam perdidas e o Corpo de Bombeiros possa buscar a excelemcia na prestagao 

dos servigos de prevengao e combate a incendios. 
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4 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Para que o Corpo de Bombeiros realize as ac;oes de prevenc;ao e combate a 

incendios em edificac;oes, faz-se necessaria que seja expressa na legislac;ao vigente 

a definic;ao da atividade, pois se tratando de prestac;ao de servic;o publico e 
necessaria explicitar que s6 pode ser feito o que e expressamente previsto em Lei. 

Na busca deste aspecto legal, foram analisadas a legislac;ao vigente e 

literatura pertinente, no tocante a definic;ao da atividade de prevenc;ao e combate a 

incendios pelo Corpo de Bombeiros, bern como tratamento e sistematizac;ao de 

informac;oes estatisticas. 

4.1 CONSTITUI<;AO FEDERAL 

Segundo a Constituic;ao Federal (BRASIL, 1988), em seu Art. 144, a 

seguranc;a publica e direito e responsabilidade de todos, exercida para preservac;ao 

da ordem publica e da incolumidade (nosso grifo) das pessoas e do patrimonio, por 

meio de varios 6rgaos, entre eles a Polfcia Militar e os Corpos de Bombeiros 

Militares. 

Art. 144- A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
[ ... ] 
V - policias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 5° - As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservac;ao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuic;oes 
definidas em lei, incumbe a execuc;ao de atividades de defesa civil. 

Este artigo define com clareza que e dever do Estado a preservac;ao da 

ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, ou seja, manter o 

patrimonio e as pessoas livres do perigo e ilesas. 
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4.2 CONSTITUIQAO DO ESTADO DO PARANA 

Na Constitui<;ao do Estado do Parana (PARANA, 1989), em seus Artigos 46 e 

48, fica explicitado tambem que a atividade de seguran<;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 Seguran<;a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida, para a preserva<;ao da ordem publica e incolumidade 
das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 
I - Policia Civil; 

II - Policia Militar. 

Paragrafo Onico. 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia Militar. 

Art. 48. A Policia Militar, for<;a estadual, institui<;ao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preserva<;ao da ordem publica, a execu<;ao de atividades de 
defesa civil, preven<;ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, alem de outras formas e fun<;oes definidas em lei. 

Observa-se nestes artigos constitucionais o refor<;o de que a Seguran<;a 

Publica e dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para 

preserva<;ao da ordem publica e incolumidade das pessoas e do patrimonio. 

4.3 LEI ESTADUAL N° 1.943, DE 23 DE JUNHO DE 1954- CODIGO DA POLiCIA 

MILITAR DO ESTADO DO PARANA 

0 C6digo da Policia Militar do Estado do Parana (PARANA, 1954), em seu 

Artigo 28, remete ao Corpo de Bombeiros atribui<;5es de carater tecnico, na prote<;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 
Corpora<;ao, tern uma organiza<;ao especial e atribui<;oes de carater tecnico, 
cumprindo-lhe defender a propriedade publica e particular contra o fogo e 
outras calamidades. 



23 

Define-se claramente que o Corpo de Bombeiros e incluido como parte 

integrante da Policia Militar do Parana, com atribuigoes voltadas as atividades 

tecnicas de prevengao a incendios e defesa das propriedades, alem da atuagao em 

outras calamidades. 

4.4 LEI ESTADUAL N° 16.575, DE 28 DE SETEMBRO DE 2010 - LEI DE 

ORGANIZA<;AO BASICA DA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

A Lei de Organizagao Basica da Policia Militar do Estado do Parana 

(PARANA, 2010), em seu Art. 2°, define as atividades da Policia Militar do Parana: 

Art. 2°. Compete a Policia Militar, alem de outras atribuigoes estabelecidas 
em leis peculiares ou especificas: 
[ ... ] 
IV - realizar servigos de busca, salvamento, prevengao e combate a 
incendio; 
[ ... ] 

Em seu artigo 33, a Lei (PARANA, 2010) cita que "os 6rgaos de execugao da 

Policia Militar constituem as unidades operacionais da Corporagao, sendo de duas 

naturezas: de Policia Militar e de Bombeiro Militar". (grifo nosso) 

Do artigo 35 vern a responsabilidade do Corpo de Bombeiros pela execugao 

de suas missoes: 

Art. 35. As unidades de Bombeiros sao operacional e administrativamente 
subordinadas ao Comando do Corpo de Bombeiros, que e o responsavel, 
perante o Subcomandante-Geral, pelo cumprimento das missoes de 
bombeiros em todo o Estado do Parana. 

Por sua vez, o Corpo de Bombeiros possui a sua estruturagao, que comina 

com a sua articulagao para o desempenho de suas missoes. Para tanto, preve o 

Artigo 42 (PARANA, 2010) que "o Corpo de Bombeiros e estruturado em 6rgaos de 

diregao, 6rgaos de apoio e 6rgaos de execugao". 
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Logo, depreende-se que a execugao cabera as suas unidades operacionais, 

realizando assim as atividades de prevengao e combate a incendios, conforme 

previsao legal, como se verifica: 

Art. 47. Os 6rgaos de execuc;;ao do Corpo de Bombeiros sao constituidos 
pelas unidades operacionais que serao organizadas em: 
I • Grupamento de Bombeiros e Subgrupamento de Bombeiros 
lndependente (GB e SGBI): incumbidos da missao de prevenc;ao e 
combate de incendios (grifo nosso), busca e salvamento e ac;;oes de 
defesa civil, sao subordinados ao Comando do Corpo de Bombeiros; 
II • Subgrupamento de Bombeiros: organizac;;ao subordinada a um 
Grupamento de Bombeiros; 
Ill • Sec;;ao de Bombeiros (SB): organizac;;ao subordinada a um 
Subgrupamento de Bombeiros ou Subgrupamento de Bombeiros 
lndependente e com as mesmas missoes e caracteristicas destes; 
IV- Grupo de Operac;;oes de Socorro Tatico (GOST), incumbido da missao 
especializada de socorro tatico em todas as atividades de bombeiros
militares, estando subordinado diretamente ao Comando do Corpo de 
Bombeiros. 

Por fim, a referencia legal explicita as atividades tecnicas desempenhadas 

pela corporagao dos combatentes do fogo: 

Art. 50. As Unidades de Bombeiros que, como 6rgao de execugao, 
compoem o Corpo de Bombeiros, bern como a sua organizagao 
pormenorizada e efetivo, constarao do Quadro de Organizagao da Policia 
Militar do Estado do Parana. 
Paragrafo (mico. 0 Corpo de Bombeiros tern competencia para: 
I - emitir pareceres tecnicos sobre incendios e suas conseqOencias; 
II • supervisionar o disposto na legislagao quanto as medidas de seguranga 
contra incendios, inclusive instalagao de equipamentos; 
Ill • orientar tecnicamente a elaboragao da legislagao sobre prevenc;;ao 
contra incendios. 

Em sintese, a Lei de Organizagao Basica da Policia Militar do Parana, em 

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

sua subordinagao, estrutura, comando, constituigao e competencias. 
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4.5 LEI ESTADUAL N° 13.976, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002- CRIA 0 FUNDO 

ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS 

A Lei Estadual 13.976 (PARANA, 2002), que cria o Fundo Estadual do Corpo 

de Bombeiros (FUNCB), em seu Art. 2, § 1°, potencializou a vistoria realizada pelo 

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

Art. 1°. Fica criado o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do 
Parana - FUNCB, com a finalidade de prover recursos para aplicac;ao em 
despesas correntes e de capital nas ac;oes administrativas e operacionais 
de bombeiro, prevista na lei de diretrizes orc;amentarias, lei orc;amentaria 
anual e em convenio, acordo, ajuste ou congenere. 

Art. 2°. Ficam criadas: 
I- as Taxas de Exercicio do Poder de Policia, tendo como fato gerador, o 
exercicio do poder de policia pelo Corpo de Bombeiros Militar do Parana, 
em relac;ao ao contribuinte, conforme discriminado no Anexo Onico desta 
Lei; 
[ ... ] 
§ 1°. Os servic;os de tranqOilidade e/ou salubridade publicas, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposic;ao pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
Parana, tendo como fatos geradores as atividades e servic;os publicos 
especificos e divisiveis, indicados no Anexo unico desta Lei, sao de 
utilizac;ao, efetiva ou potencial, obrigat6ria. 

Esta lei e de fundamental importancia para o futuro desenvolvimento do 

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

operacionais do Corpo de Bombeiros, pelo exerdcio do seu poder de policia 

efetuando os servic;os tecnicos constitucionalmente atribuldos, garantindo com isso a 

func;ao social da propriedade e o cumprimento da lei. 

Alem do citado, convem destacar os recursos oriundos do exerclcio do poder 

policia do Corpo de Bombeiros e a necessidade de sua aplicac;ao em despesas 

correntes e de capital do Corpo de Bombeiros. 

0 anexo unico 10 da Lei do FUNCB especifica as servic;os de expedic;ao de 

documentos ( certidao de ocorrencia, c6pias autenticadas, atestados diversos ), 

analise de projeto de prevenc;ao contra incendio, panico e explosao; e as vistorias 

tecnicas em estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de servic;os e 

10 0 anexo unico da Lei 13.976/2002 foi alterado pela Lei n° 14.278 de 07 de janeiro de 2004, no que 
tange aos limitadores do valores cobrados e nao na prestac;ao de qualquer servic;o pelo Corpo de 
Bombeiros. 
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edificios com mais de tres pavimentos, como sendo os fatos geradores dos recursos 

do fundo. 

4.6 CODIGO DE PREVEN<;AO DE INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS 

0 C6digo de Prevent;ao de lncendio (CPI/CB) do Estado do Parana 

(BOMBEIROS, 2001, p. 5), regulamenta no que tange ao Corpo de Bombeiros, as 

exigencias necessarias para o cumprimento das atribuit;6es da legislat;ao federal e 

estadual, ja nos seus primeiros artigos, estabelecendo condit;6es minimas de 

segurant;a a serem observadas para a prevent;ao a incendios, visando a prote<;ao 

de pessoas e bens materiais. 

Art. 1° - 0 presente c6digo fixa requisitos minimos de prote<;ao contra 
incendios, exigiveis em todas as edificay5es, tendo em vista a seguran<;a de 
pessoas e bens. 
Art. 2° - Estao sujeitas as exigencias deste c6digo: 
I - todas as edifica<;6es classificadas no Capitulo II deste c6digo, exceto as 
residencias unifamiliares; 
II - as reformas e/ou amplia<;6es das edifica<;6es mencionadas no item 
anterior; 
Ill - as edifica<;6es antigas que ainda nao possuem sistema de preven<;ao 
contra incendios. 

lmportante destacar que, em conformidade com o inciso I do artigo 2°, que 

exceto as residencias unifamiliares, sao objeto de exigencia das medidas de 

segurant;a previstas no CPI/CB, as edificat;6es residenciais multifamiliares, as 

edificat;6es comerciais, industriais e as prestadoras de servit;os. 

Quanta aos residenciais multifamiliares sao objeto de vistorias apenas as 

areas comuns (acessos, corredores e escadas), nao sendo objeto de vistoria o 

interior dos apartamentos. 

Este c6digo que e utilizado pelo Corpo de Bombeiros desde o ano de 2001 11
, 

atualmente e exigido em todo o Estado do Parana, norteia as vistorias realizadas e 

11 As primeiras exigencias preventivas do Corpo de Bombeiros foram no inicio da decada de 70, com 
a utiliza<;ao das NGA's (Norma Geral de A<;ao). Posteriormente, a primeira edi<;ao do CPI/CB foi em 
1976, o qual foi atualizado em sua terceira ediyao no ano de 2001. 
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tambem as analises de projetos de prevenc;ao a incendios, desde a colocac;ao de urn 

simples extintor ate a instalac;ao de sistemas complexos de prevenc;ao contra o fogo. 

4.7 DOUTRINA DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

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

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

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

eficiencia, moralidade e publicidade12
. 

Segundo Lazzarini (1999, p. 341 ), a Constituic;ao Federal de 1988 nao atribui 

claramente aos Corpos de Bombeiros Militares competencia bern definida a respeito 

de sua atividade-fim, salvo a de execuc;ao de atividades de defesa civil, pais, par 

forc;a do Art. 144, § 5.0
, as demais sao definidas em lei. 

0 6bvio, porem, e ser da competencia do Corpo de Bombeiros, 

tradicionalmente, a atividade tim de prevenc;ao e combate a incendios, busca e 

salvamento. 

Dar sustenta-se que, quem tern a responsabilidade derivada de sua 

competencia constitucional e infraconstitucional deve ter tambem a autoridade 

publica correspondente, conforme a sua investidura legal que o bombeiro militar, 

agente administrativo que e, tern no 6rgao publico a que pertence dentro da 

estrutura do Estado. 

A competencia para a atividade de prevenc;ao contra incendio insere-se nas 

atribuic;oes do Corpo de Bombeiros, competencia esta que compreende limitac;oes 

administrativas de seguranc;a, destinadas a reduzir o risco de incendio, ou se 

deflagrado, a facilitar seu com bate e a salvar vidas. 

Na prevenc;ao de incendios ha disputas, querendo pessoas fisicas e juridicas 

impor as suas pretensoes ao Corpo de Bombeiros, desconhecendo, ate mesmo, a 

sua autoridade publica decorrente da sua dignidade constitucional. Nao raras vezes, 

inclusive, ha conflitos positivos de atribuic;oes entre outros entes estatais (Uniao e 

12 Prindpios expressos no art. 37 da Constituic;ao Federal de 1988. 
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municipios), envolvendo a materia de prevengao de incendios (LAZZARINI, 1999, p. 

336). 

Lazzarini (1999, p. 342) relata que nao se pode deixar de reconhecer que o 

Corpo de Bombeiros Militar tern o Poder de Policia, que conceitua como: 

Conjunto de atribuic;oes da Administrac;ao publica, indelegaveis aos 
particulares, tendentes ao controle dos direitos e liberdades das pessoas, 
naturais ou particulares, juridicas, a ser inspirado nos ideais do bem comum 
e incidentes nao s6 sobre elas, como tambem em seus bens e atividades. 

0 Corpo de Bombeiros, incumbido da prevengao de incendio tern a sua 

atividade de policia administrativa ao que dispuser a legislagao urbanlstica Federal e 

Estadual, suplementada pela Municipal. 

A responsabilidade civil do Estado, por falha no servigo de prevengao de 

incendio de responsabilidade do Corpo de Bombeiros, nao e de natureza subjetiva e 

nem regida pelo Direito Privado (LAZZARINI, 1999, p. 349). 

Omisso o bombeiro-militar ou o Corpo de Bombeiros a que ele pertence, nas 

providencias decorrentes da sua missao constitucional, o Estado pode vir a 

responder civilmente pelos danos decorrentes para terceiros, respondendo o 

bombeiro-militar responsavel pela omissao, regressivamente. 

A responsabilidade civil do bombeiro-militar com atribuig6es de prevengao de 

incendio e subjetiva, depende de o Estado provar que ele, bombeiro-militar, houve

se com dolo ou culpa, culpa esta que necessita ser grave. 

Se ao Corpo de Bombeiros incumbe extinguir incendios, com muito mais 

razao deve ser reconhecida a ele a responsabilidade de preveni-lo, a fim de evitar, o 

quanto posslvel, a sua ocorrencia, de modo eficiente e eficaz. 

0 Corpo de Bombeiros deve ter uma legislagao moderna de prevengao de 

incendio, na qual o discricionarismo nao se confunde com arbltrio, tendo, quanto 

posslvel, nltidos limites que, no entanto, nao inviabilizam tomadas de decis6es de 

prevengao de incendio dentro da razoabilidade e da realidade, dados os avangos 

tecnicos. 

Essa legislagao deve dar ao Corpo de Bombeiros os mecanismos jurldicos 

adequados para que possa ser exercitado o atributo da coercibilidade do Poder de 

Policia de Seguranga de lncendio, nitidamente preventivo, tornando-se, para tanto, 
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mister que ela tenha previstas as sangoes de policia necessarias, sob pena de 

tornar-se inane a almejada prevengao de incendio. 

4.8 DOUTRINA DE CONTROLE E SISTEMATIZA<;AO DE INFORMA<;OES 

Buscou-se ainda referencial te6rico que auxiliasse na sistematizagao dos 

dados estudados, visando a verificagao dos indicadores e a qualidade do servigo 

prestado, levando-se em conta a percepgao do Bombeiro Militar sabre suas ag6es. 

A ABNT, por meio da Norma NBR 14023 (ABNT, 1997), estabelece que urn 

dos objetivos da norma e prover uma base uniforme para coleta e comparagao de 

dados de atividades operacionais de bombeiros e seu processamento estatistico a 

varios niveis, seja estadual, regional, nacional ou internacional, e que podem ser 

analisados pelo IBGE ou qualquer outro 6rgao encarregado de coleta e analise de 

dados. 

A mesma NBR 14023 (ABNT, 1997, p. 2) cita ainda que: 

[ ... ]as entidades relatoras podem obter suporte de seu 6rgao administrativo 
atraves da disponibilidade de dados confiaveis para o seu planejamento. 
Os aspectos operacionais que podem ser diretamente beneficiados por 
estas informa<_;:6es incluem: 
[ ... ] 
b) avalia~ao do seu desempenho; 
[ ... ] 
e) revisao de fatores de seguran~a no trabalho de bombeiros; 
[ ... ] 
g) desenvolvimento de procedimentos operacionais. (grifo nosso) 

Segundo Oakland (1994, p. 38), controle e o processo pelo qual sao 

fornecidas informag6es ou feedback para manter todas as fungoes nas suas 

respectivas trilhas. Ainda consoante esse autor, e o total das atividades que 

aumenta a probabilidade de os resultados planejados serem obtidos. Esses 

mecanismos de controle podem ser classificados em tres categorias, dependendo de 

sua posigao no processo gerencial - antes do fato, durante a agao e depois do fato -

sendo todas essas categorias importantes para a condugao das atividades 

preventivas. 
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0 servigo de combate a incendios, como qualquer outro processo deve ser 

controlado, ate para que se possa ter nogao de como esta se desenvolvendo, em 

que pontos devem ser melhorados, bern como as agoes de prevengao de incendios 

a serem implantadas, para minimizar sua ocorrencia. Nesse ponto, Oakland (1994, 

p.23) define processo como sendo a transformagao de urn conjunto de inputs- que 

podem incluir agoes, metodos e operagoes - em outputs que satisfazem as 

necessidades e expectativas dos clientes na forma de produtos, informagoes, 

servigos ou - de modo geral - resultados. 

Moller (1999, p. 155) descreveu qualidade do servigo como o grau ate o qual 

urn servigo satisfaz as exigencias, os desejos e as expectativas do seu recebedor; ja 

Las Casas (2004, p. 14), definiu servi<;os como sendo a<;Qes, atos, desempenho e ai 

foi ainda mais Ionge, afirmando que servigo com qualidade e aquele que tern a 

capacidade de proporcionar satisfagao. Desta forma, pode-se dizer que se os 

servi<;os superarem ou igualarem as expectativas do cliente havera satisfagao, 

portanto pode-se dizer que houve qualidade. Sendo assim, pode-se dizer que a 

empresa que supera as expectativas de seus clientes atinge excelencia em servigos. 

Qualidade pode entao ser definida como o atendimento das exigencias do cliente 

(OAKLAND, 1994, p. 15). 

Ao cientificar-se dos conceitos te6ricos, conclui-se que nao se deve, em 

nenhum momenta, descuidar do planejamento, do treinamento, da pesquisa, da 

busca pela satisfagao do cliente e do conhecimento de como esta se 

desempenhando os servigos. Camp (1998, p. 2) cita em seu trabalho o termo 

japones dantotsu, que significa nada mais do que "lutar para ser o melhor dos 

melhores". 

Diz ele que essa nao e somente uma palavra, e uma doutrina que deve ser 

adotada par todos aqueles que desejam atingir o topo em seus segmentos, e isso 

pode ser conseguido par meio da adogao do benchmarking, que vern a ser urn 

processo continuo de medigao de produtos, servigos e praticas em relagao aos mais 

fortes concorrentes ou as empresas reconhecidas como lideres em seus segmentos 

(CAMP, 1998, p. 8). Nesse mesmo campo, Las Casas (2004, p. 59) sugere que 

benchmarking e copiar os vencedores. Embora mais antiga, a definigao de Camp e a 

mais adequada, pais e mais maleavel, no sentido de que nao se deve apenas 

copiar, mas sim observar e adaptar as praticas dos lideres e e assim que uma 
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organizac;ao deve crescer, valendo tambem para a atividade de prevenc;ao de 

incendios do Corpo de Bombeiros. 

Dentro dessa 6tica da qualidade, no servic;o prestado ainda existe a 

percepc;ao do cliente, que, segundo Las Casas (2004, p. 17), obedece a tres 

principios, que seriam o da simi/aridade, quando o cliente tende a tomar por iguais 

os apenas parecidos, o da proximidade, quando o cliente toma por iguais os que 

estao pr6ximos e o da continuidade, quando o cliente associa o nome, o lema ou 

emblema de uma empresa pelo conceito que se tern dela. 

Assim, de posse desses conhecimentos, a instituic;ao pode e deve trabalhar 

no sentido de superar as expectativas do seu cliente, implementando ac;oes 

estrategicas de prevenc;ao de incendios para que incendios nao acontec;am. 
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5 METODOLOGIA 

Neste capitulo estao descritas as fases da pesquisa, os procedimentos 

adotados para coleta de dados e informa«;oes, o ambiente onde se realizou a 

pesquisa, bern como os procedimentos de sistematiza«;ao das informa«;oes. 

A pesquisa foi descritiva e aplicada e teve par objetivo identificar padroes e 

tend€mcias da ocorrencia de incendios em edifica«;oes. 

Numa primeira fase, foi realizado urn levantamento do hist6rico de incendios 

ocorridos em edifica«;oes no Brasil e no mundo, identificando a severidade e a 

importancia das perdas econ6micas e de vidas. 

A segunda fase consistiu na revisao da literatura pertinente, com enfase na 

legisla«;ao federal e estadual, bern como na doutrina de sistematiza«;ao de dados. 

Ja numa terceira fase, depois de concluido o levantamento te6rico, foi feita a 

analise do banco de dados do SYSBM, para levantamento de dados estatisticos 

relativos ao atendimento de ocorrencia de incendio em edifica«;oes nos anos de 

2005 a 2010, representando urn total de 24.212 ocorrencias. Ainda nesta fase, como 

forma de evidenciar a percep«;ao do bombeiro militar, foi aplicado urn questionario 

com questoes fechadas a 150 bombeiros militares, que atuam nas 15 maiores 

unidades do Corpo de Bombeiros no Estado13
. 0 instrumento foi aplicado ap6s a 

realiza«;ao de urn pre-teste a amostra de 15 pesquisados, com mesmas 

caracterlsticas dos pesquisados, os quais sugeriram melhorias nos quesitos. 0 

questionario foi elaborado de acordo com a vivencia, experiencia e realidade do 

pesquisador, e foi aplicado par urn bombeiro militar com ascensao funcional sabre os 

pesquisados. 

Par fim, a analise dos dados levantados e das questoes formuladas foi feita a 

sistematiza«;ao das informa«;oes par meio da ferramenta Excel14
, com a elabora«;ao e 

compara«;ao de graficos estatisticos, do qual foi posslvel uma analise qualitativa e 

13 Nova articula9ao do Corpo de Bombeiros no Parana conforme Decreto n° 8477 de 01/10/2010; 
Decreto n° 8480 de 01/10/2010; Decreto n° 8481 de 01/10/2010; Decreto n° 8529 de 13/10/2010; 
Decreto n° 8626 de 27/10/2010; Decreto n° 8739 de 12/11/2010; Decreto n° 8740 de 12/11/2010; 
Decreto n° 8741 de 12/11/2010; Decreto n° 9040 de 15/12/2010; Decreto n° 9162 de 29/12/2010; 
Decreto n° 9163 de 29/12/2010. 
14 Ferramenta do Microsoft Office Professional 2010, para o registro e tratamento de informa96es 
estatisticas. 
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quantitativa das informa9oes do SYSBM e mesmo dos dados de percep9ao do 

bombeiro militar, e, ainda, sustentou-se pela fundamenta9ao te6rica desenvolvida. 
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6 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Para trac;ar o perfil de incendios ocorridos no Estado do Parana, nos anos de 

2005 a 2010, em que o Corpo de Bombeiros atuou, foram analisados 

quantitativamente os registros de incendios, sendo sistematizadas as informac;oes 

por meio de graficos. 

Da mesma forma, para analisar a percepc;ao do bombeiro militar quanto a 
ocorrencia de incendios, foi aplicado questionario especifico com questoes abertas e 

fechadas. 

0 objetivo deste capitulo e, por meio da apresentac;ao, discussao e analise 

das informac;oes extraidas do SYSBM, identificar tendencias e padroes que auxiliem 

na compreensao do fenomeno da ocorrencia de incendios em edificac;oes, 

permitindo a caracterizac;ao das ocorrencias e a utilizac;ao desse conhecimento para 

a elaborac;ao de estrategias preventivas de enfrentamento e prevenc;ao da 

ocorrencia destes sinistros. 

6.1 DADOS OBTIDOS NO SYSBM 

Os dados relativos a ocorrencia de incendios foram estruturados e cruzados 

entre si, para que pudesse se trac;ar o perfil de incendios no Estado do Parana no 

periodo de 2005 a 2010. 

Num primeiro momento, foram extraidas informac;oes quanto ao tipo de 

edificac;ao, considerando a sua ocupac;ao/uso, em que ocorre o maior numero de 

incendios, sendo os resultados obtidos conforme o Grafico 1, em que figuram as 

residencias, como sendo as edificac;oes com maior incidencia de incendios, com urn 

percentual de 69%, sendo seguida pelos incendios em comercios com 11% de 

frequencia, ap6s por barracoes e depositos com 9%, as edificac;oes prestadoras de 

servic;os com 6% e, por tim, as industrias com percentual de 5% de ocorrencia de 

incendios entre as naturezas de ocupac;ao estudadas. 
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GRAFICO 1 - INCIDENCIA DE INCENDIOS NO PARANA DE 2005 A 2010 POR 

NATUREZA DE OCUPAc;AO/USO 

FONTE: SYSBM. 

mcomercios 

~ Residencias 

lfj Barrado/Deposito 

~ lncLtstria 

~ Prestac;ao de Servic;:os 

lmportante salientar, que em conformidade com o inciso I do artigo 2° do 

CPI/CB, que exceto as resid€mcias unifamiliares, sao objeto de exigencia das 

medidas de seguranc;a previstas no CPI/CB, as edificac;oes residencias 

multifamiliares, as edificac;oes comerciais, industriais e as prestadoras de servic;os. 

GRAFICO 2 - INCIDENCIA DE INCENDIOS NO PARANA DE 2005 A 2010 

CONSIDERANDO ASPECTOS CONSTRUTIVOS DAS EDIFICAc;OES 

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

FONTE: SYSBM. 

i1!B Madeira 

~ Alvenaria 

~ 1\tletalica 

~ Concreto 

~ Nltsta 



36 

Do Grafico 2, pode-se extrair que independentemente da ocupac;ao/uso da 

edificac;ao, as edificac;oes construidas em alvenaria sao as que apresentam a maior 

incidencia de incendios, com urn total de 48°/o das ocorrencias, sendo que as 

edificac;oes em madeira apresentam 30%) de incidencia, as mistas (alvenaria e 

madeira) 19°/o, e com menor representatividade as edificac;oes em estrutura metalica 

com 2o/o e as em concreto com apenas 1 °/o. 

Caracterizando ainda mais os incendios, o Grafico 3 apresenta que a maior 

incidencia de incendios em edificac;oes no Estado e aos domingos, com 3.805 

incendios de urn total de 24.212 incendios estudados, ou seja, 15,7o/o. 

GRAFICO 3- INCIDENCIA DE INCENDIOS NO PARANA DE 2005 A 2010 POR 

DIA DA SEMANA 
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0 Grafico 3 apresenta ainda uma tendencia de crescimento dos incendios, a 
medida que se aproxima o final de semana, apresentando a menor incidencia nas 

terc;as-feiras. 

Fez-se tambem a analise dos horarios em que ha a maior incidencia de 

incendios, sendo realizado urn agrupamento de horarios em quatro periodos 

distintos do dia, conforme o Grafico 4. 
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Os horarios foram agrupados para poder comparar com os dados de 

percepgao do bombeiro militar, pais seria dificil obter essa percepgao sem uma 

delimita<;ao das faixas. 

GRAFICO 4- INCIDENCIA DE INCENDIOS NO PARANA DE 2005 A 2010 POR 

AGRUPAMENTO DE HORARIO 

Eirll Das 06h as11:59h 

m Das 12h <J s 17:59h 

[fjJ Das 18h as 23:59h 

~ill Das OOh as OS:S9h 

-----------

FONTE: SYSBM. 

0 periodo das 18:00h as 23:59h foi 0 que apresentou maior incidencia de 

incendios, com 34°/o do total, sendo que o periodo das 12:00h as 17:59h apresentou 

28°/o de incidencia, o periodo das OO:OOh as 05:59h e das 06:00h as 11 :59h 

apresentaram 19o/o de incidencia cad a urn. 

6.2 DADOS DE PERCEP<;AO DO BOMBEIRO MILITAR 

Como forma de verificar a qualidade do servi<;o prestado pelo Bombeiro militar 

e sua percepgao quanta a ocorrencia de incendios, buscaram-se informag5es par 

meio de questionario especifico 15
, em que o pesquisado se limitava a optar dentre as 

15 0 questionario aplicado na pesquisa esta no Apendice A e os resultados da pesquisa estao 
tabulados no Apendice B. 
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alternativas nas quest6es fechadas e expor suas ideias nas quest5es abertas, 

considerando a sua experiencia profissional. 

Os resultados obtidos na pesquisa foram comparados com as informac;oes 

obtidas no SYSBM, a fim de se obter qual a percepc;ao que o bombeiro militar 

demonstra do servic;o que ele presta e se muitas vezes nao ha urn pre-conceito ou 

mesmo desinformac;ao que pode interferir nas suas ac;5es. 

A percepc;ao quanta a incidencia de incendios por natureza de ocupac;ao/uso 

esta demonstrada no Grafico 5, sendo que 87%) dos pesquisados consideram que 

nas residencias e que ocorre o maior numero de incendios, demonstrando quando 

comparado com o Grafico 1, que a percepc;ao do bombeiro militar esta correta, pois 

naquele grafico, que tern por base o SYSBM, a incidencia de incendios em 

residencias foi de 69%,. 

GRAFICO 5 - PERCEP<;AO DOS PESQUISADOS QUANTO A INCIDENCIA DE 

INCENDIOS EM EDIFICA<;OES NO PARANA POR NATUREZA DE 

OCUPA<;AO/USO 
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FONTE: 0 AUTOR, COM BASE NA PESQUISA. 

Perguntados sabre a incidencia de incendios, considerando os aspectos 

construtivos das edificac;oes, 68°/o dos pesquisados afirmaram que a maior 

incidencia e em edificac;6es construidas em madeira, 23°/o nas edificac;oes mistas e 



39 

apenas 8°/o nas edificac;5es em alvenaria, sendo os resultados apresentados no 

Grafico 6. 

GRAFICO 6 - PERCEPc;Ao DOS PESQUISADOS QUANTO A INCIDENCIA DE 

INCENDIOS EM EDIFICAc;OES NO PARANA CONSIDERANDO OS ASPECTOS 

CONSTRUTIVOS 

ffAll MadEira 
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FONTE: 0 AUTOR, COM BASE NA PESQUISA. 

Ao se analisar estas estatlsticas de respostas de percepc;ao e compara-las 

com as informac;5es obtidas no SYSBM, conclui-se que a percepc;ao do bombeiro 

nao esta adequada ao que ocorre, vista que de acordo com o Grafico 2, a maior 

incidencia de incendios ocorre nas edificac;5es em alvenaria, com 48o/o de 

frequencia, sendo que os incendios em edificac;5es de madeira ocorre somente em 

30°/o dos casas de incendios em edificac;5es. 

Pode-se aferir que muitas vezes associa-se o fato da madeira possuir uma 

maior combustibilidade do que os materiais que constituem a alvenaria, motivo pelo 

qual apresentam tais respostas, no entanto ha que se considerar que nos dias de 

hoje as edificac;5es tern sido construida em alvenaria, sendo cada vez mais 

dispensado o usa da madeira. 

Perguntado tambem sabre a incidencia de incendios por dia da semana, 

conforme Grafico 7, grande parte dos pesquisados, 74%, associaram a incidencia 

com os dias de final de semana, ou seja, sabado e domingo. 
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Neste quesito, a percepc;ao esta de acordo com o que ocorre, pais o Grafico 3 

mostrou a incidencia nos finais de semana, alem da tendencia de crescimento que 

ocorre a partir das terc;as-feiras, sendo este tambem o dia de menor citac;ao de 

incidencia entre os pesquisados. 

GRAFICO 7 - PERCEPc;Ao DOS PESQUISADOS QUANTO A INCIDENCIA DE 

INCENDIOS EM EDIFICAc;OES NO PARANA POR DIA DA SEMANA 
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FONTE: 0 AUTOR, COM BASE NA PESQUISA. 

Como ultimo item de comparac;ao entre os dados fornecidos pelo SYSBM e a 

percepc;ao do bombeiro militar, foi perguntado sabre a incidencia de incendios par 

agrupamento de horario. 

Em conformidade com o Grafico 8, 50% dos pesquisados responderam que 

das 18:00h as 23:59h e o agrupamento de horario em que mais ocorrem incendios, 

resposta que esta de acordo com os dados fornecidos pelo SYSBM e apresentados 

no Grafico 4. 
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GRAFICO 8 - PERCEPc;Ao DOS PESQUISADOS QUANTO A INCIDENCIA DE 

INCENDIOS EM EDIFICAc;OES NO PARANA POR AGRUPAMENTO DE HORARIO 

Das 06h as 11:5911 

~ Das 12h as 17:59h 

~ Das 18h as 23:59h 

fil:liil Das OOh as 05:59h 

FONTE: 0 AUTOR, COM BASE NA PESQUISA. 

Especificamente relativo as atividades preventivas do Corpo de Bombeiros, 

como forma de se caracterizar o ambiente de trabalho do bombeiro militar e o 

tratamento das informac;oes que sao coletadas em situac;oes de inc€mdios, foi 

perguntado sabre a coleta, usa e tratamento das informac;oes, sendo as respostas 

apresentadas nos Graficos 9 e 10. 

Conforme o Grafico 9, perguntado o grau de importancia no registro de dados 

relativos ao atendimento de incendios, todos os pesquisados consideraram 

importante (76°/o Muito lmportante e 24°/o lmportante) o registro, vista que nenhum 

dos pesquisados respondeu que e pouco importante ou nao e importante este 

registro. 

Considera-se ainda que este registro e feito pelo proprio bombeiro que atende 

a ocorrencia e par considerar importante, o faz da melhor forma possivel. 
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GRAFICO 9 - GRAU DE IMPORTANCIA, SEGUNDO OS PESQUISADOS, DO 

REGISTRO DE DADOS RELATIVOS AO ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DE 

INCENDIOS PELO CORPO DE BOMBEIROS NO PARANA 

FONTE: 0 AUTOR, COM BASE NA PESQUISA. 
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0 Grafico 10 faz referenda a realizac;ao ou nao pelo Corpo de Bombeiros, de 

tratamento estatlstico das informac;oes coletadas e registradas no SYSBM, par 

ocasiao do atendimento de ocorrencias de incendios, sendo que 65o/o dos 

pesquisados afirmaram que o Corpo de Bombeiros realiza sim a analise dos dados 

registrados e 27%> afirmaram desconhecer se tais informag5es sao analisadas. 

GRAFICO 10- INFORMA<;AO, SEGUNDO OS PESQUISADOS, DA REALIZA<;AO 

DA ANALISE ESTATiSTICA DOS DADOS DE OCORRENCIAS DE INCENDIOS 

COLETADOS E REGISTRADOS NO SYSBM 

FONTE: 0 AUTOR, COM BASE NA PESQUISA. 
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0 objetivo deste questionamento foi identificar essa percep<;ao e compara-la 

com o que ocorre no dia a dia do Corpo de Bombeiros, sendo que nao ha registros 

recentes na Corpora<;ao de a<;5es preventivas que se baseiam na analise estatistica 

de incendios em edifica<;5es no Estado do Parana. 

Especificamente na area de preven<;ao de incendios as metas anuais se 

baseiam no numero de vistorias realizadas no ana anterior, nao levando em 

considera<;ao a estatistica de incendios e onde eles ocorrem com maior incidencia. 

Explorando ainda mais as atividades de preven<;ao de incendios, foi 

perguntado se as a<;5es de preven<;ao sao realizadas com base na estatistica de 

incendios ocorridos, sendo as respostas apresentadas conforme Grafico 11, em que 

60o/o dos pesquisados afirmaram que sim e 40o/o afirmaram que nao. 

GRAFICO 11 - INFORMA<;AO, SEGUNDO OS PESQUISADOS, DA REALIZA<;AO 

DAS A<;OES DE PREVEN<;AO COM BASE NA ESTATiSTICA DE INCENDIOS 

OCORRIDOS EM EDIFICA<;OES NO PARANA 

FONTE: 0 AUTOR, COM BASE NA PESQUISA. 

, 511\11, porque 

NAO, porque 

Neste questionamento foi possibilitado ao pesquisado, alem de responder se 

sim ou se nao, conforme sua percep<;ao e seu conhecimento da lnstitui<;ao, justificar 

o motivo de sua resposta, sendo destacado que muitos dos que responderam sim, 

afirmaram que "a utiliza<;ao da estatistica diminui a ocorrencia de incendios" e ainda 
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destacaram a divulgagao de dados na midia e as campanhas de conscientizagao da 

populagao. 

Ressaltam-se tambem as citag6es que aludem os registros dos incendios ja 

ocorridos, dizendo que "os incendios que mais ocorrem necessitam de treinamento e 

prevengao rna is aprimorados". Outro disse que "com base na estatistica e que se 

tern nogao das variaveis que sempre se repetem e que pod em ser evitadas". 

Urn pesquisado justificou sua resposta com os dados de incendio anteriores, 

e disse que "para que possa ser tragada estrategias com a finalidade de evitar ou 

minimizar os riscos e danos, toma-se par base os incendios ocorridos em 

circunstancias semelhantes". Neste mesmo sentido, citou-se que "s6 assim podemos 

melhorar nosso atendimento". E ainda, foi citado que "se presume que os estudos e 

atividades inerentes ao processo de prevengao partem de dados e acontecimentos 

anteriores". 

Dos bombeiros que responderam que as ag6es de prevengao nao sao 

realizadas com base nas estatisticas de incendios, destaca-se as citag6es de que 

"as informag6es s6 sao tratadas quando e solicitado par urn terceiro para fazer 

certidao de ocorrencia 16 ou par solicitagao da imprensa em situag6es especificas". 

De forma mais incisiva, urn pesquisado afirmou que "ate onde eu sei o SYSBM nao e 

utilizado no campo da prevengao, mas sim apenas como arquivo de informag6es". 

Urn dos pesquisados justificou sua resposta como sendo nao, pais segundo 

ele "as ag6es de prevengao estao totalmente voltadas para a industria, comercio e 

prestadores de servigos, no entanto as ocorrencias sao em maior parte nas 

residencias". Neste mesmo sentido outro pesquisado afirmou que "nao ha qualquer 

medida preventiva baseada em estatistica, pais nao ha vistorias em residencias." 

Nestas respostas, fica clara a percepgao dos bombeiros militares com o que 

realmente ocorre, sendo que e alta a incidencia de incendios em residencias (69% 

conforme Grafico 1 ), nao ha amparo legal17 para a realizagao de vistorias peri6dicas 

nas residencias e campanhas educativas especificas para prevenir essa situagao 

nao sao realizadas. 

16 Documento emitido pelo Corpo de Bombeiros, mediante solicitac;ao do interessado, com 
informac;oes relativas ao atendimento e que muitas vezes e utilizado para fins de pagamento de 
j::>n3mio de seguro patrimonial. 
17 Considerando o previsto na Lei Estadual 13976/2002. 
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Urn dos pesquisados, de forma mais contundente, afirmou que "nao e 

realizado urn estudo estatfstico com base no numero de incendios ocorridos, nem 

mesmo em suas causas", concluindo que "o estudo nao foi realizado porque 

ninguem tomou essa iniciativa". 

Com estas respostas dos pesquisados, que afirmaram que o Corpo de 

Bombeiros nao realiza agoes de prevengao com base na estatfstica de incendios, 

fica evidente a necessidade de desenvolvimento de programas preventives em todo 

o Estado, que tenham como publico alva aqueles das edificag6es que apresentam 

estatisticamente a maior incidencia de incendios, no caso as residencias. 

Para finalizar esse estudo da percepgao do bombeiro militar, e ter o 

pesquisador a real sensagao que o bombeiro tern sabre o usa da informagao 

estatfstica nas ag6es preventivas, foi perguntado se as ocorrencias diminuiriam se 

os dados estatisticos forem utilizados nas agoes de prevengao. Sendo, tambem 

nesta pergunta, possibilitada a justificativa de sua resposta. 

0 Grafico 12 apresenta que 95°/o dos pesquisados consideram que se as 

agoes de prevengao forem realizadas com base na estatfstica de incendios, as 

ocorrencias de incendio seriam minimizadas, e apenas 5°/o· consideram que nao 

seriam minimizadas. 

GRAFICO 12- PERCEP<:;AO, SEGUNDO OS PESQUISADOS, DA MINIMIZA<:;AO 

DAS OCORRENCIAS DE INCENDIOS, PELA ADO<:;AO DE A<:;OES DE 

PREVEN<:;AO BASEADAS NA ESTATiSTICA DE INCENDIOS EM EDIFICA<:;OES 

NO PARANA 

FONTE: 0 AUTOR, COM BASE NA PESQUISA. 
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Buscando as justificativas das respostas apresentadas, dentre os que 

afirmaram que sim, destacam-se as cita<;6es as quais se referenciam a existemcia de 

urn banco de dados e das estatisticas, dizendo urn pesquisado que "uma preven<;ao 

pautada em dados concretes, evidentemente resultaria numa diminui<;ao significativa 

das ocorrencias de incendio". Outro disse que "com uma base de dados, seria 

melhor realizar urn planejamento de acordo com a estatistica das ocorrencias". 

0 uso da estatistica tambem foi abordado pelo pesquisado ao dizer que 

"facilitaria a identificayao dos pontos sensiveis para atuar na popula<;ao em risco e 

daria rna is enfoque nas edifica<;oes com maior risco". 

Alguns pesquisados justificaram suas respostas, fazendo referencia a 

instru<;6es a popula<;ao por meio de campanhas educativas e orientayaes, dizendo 

que "por motivos 6bvios, quando se aumenta o conhecimento e os cuidados, 

diminuem as ocorrencias". Com mesmo raciocinio, outro citou que "orientando a 

popula<;ao sabre os riscos de incendios e de como preveni-los, poderia tornar a 

popula<;ao rna is consciente de seus atos". 

De uma forma geral, muitas justificativas foram associadas a presen<;a do ser 

humano, dizendo que na maioria das vezes o incendio ocorre por falha humana. A 

solu<;ao para isso tambem foi citada, dizendo o pesquisado que "haveria urn trabalho 

de divulga<;ao sabre as maio res causas, despertando urn a conscientiza<;ao maior''. 

Da mesma forma afirmou-se que "a popula<;ao estaria mais preparada para lidar com 

possiveis falhas na seguran<;a domestica". 

Foi feita referencia a educa<;ao preventiva nas escolas, citando que "as 

palestras sao realizadas e absorvidas pelos alunos e naturalmente as ocorrencias 

serao minimizadas". 

De forma bastante especifica citou-se que "quando descobrimos causa, 

horario, locais mais provaveis, materiais construtivos e onde ocorrem mais 

incendios, a preven<;ao seria rna is pontual e efetiva". 

Urn dos pesquisados apresentou urn ponto de vista global sabre a 

problematica, dizendo que: 
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Se houver o servic;o nas analises estatisticas dos incfmdios ocorridos, com 
certeza minimizaria o numero de ocorrencias. Alem da prevenc;ao realizada 
pela B-718 nos estabelecimentos comerciais, tambem seria 6timo um 
trabalho de prevenc;ao nos bairros, comunidades e escolas, com distribuic;ao 
de panfletos entre outros meios de comunicac;ao, para melhor funcionar a 
prevenc;ao e minimizar o com bate a incendios. 

Com este conjunto de respostas favoraveis, que representaram 95% das 

respostas fornecidas, fica evidente a necessidade de campanhas educativas 

preventivas e que tenham como ponto principal a educayao do ser humano, seja o 

adulto ou a crianya, pais alem de criar uma cultura preventiva, educa para situayoes 

do dia a dia na qual possa estar envolvido numa situayao de incemdio, em que o 

conhecimento adquirido sera essencial para a tomada de decisoes acertadas. 

Dos que divergem deste posicionamento e responderam nao na pesquisa, 

(apenas 5% conforme Grafico 12) justificaram suas respostas associando a condiyao 

da ocorrencia ao ser humano, no entanto com urn enfoque diferente dos que 

afirmaram que sim, dizendo que "a maioria da populayao nao segue de acordo as 

pequenas regras de proteyao, sendo assim medidas de prevenyao em residencias 

nao funcionaria". No mesmo raciocinio foi citado que "as ayoes de prevenyao exigem 

atitude das pessoas que nao estao preparadas para agir nas situayoes de incendio, 

precisamos preparar pessoas comuns para agir". 

Outro pesquisado citou que "existe ocorrencia de todos os tipos e maneiras 

que nunca estiveram nas estatisticas, o que precisa e a conscientizayao de todos". 

Mesmo com essas afirmayoes, fica clara a necessidade de educayao do ser 

humano para ayao preventiva frente aos incendios. 

Ainda neste quesito da percepyao do bombeiro militar, buscou-se a 

informayao se as respostas destas questoes estariam diretamente relacionadas com 

a atividade exercida pelo Bombeiro, motivo pelo qual os pesquisados foram 

agrupados em conformidade com as atividades exercidas, seja de combate a 

incendios ou vistorias tecnicas, com o resultado conforme Grafico 13. 

18 B-7 e Seyao das unidades operacionais, com responsabilidade pelo planejamento de execuc;ao das 
vistorias tecnicas, as quais sao realizadas em conjunto com as Sec;oes de Bombeiros (SB). 
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GRAFICO 13 - ATIVIDADE EXERCIDA NO CORPO DE BOMBEIROS PELOS 

PESQUISADOS 

FONTE: 0 AUTOR, COM BASE NA PESQUISA. 

llil\'i Corn b ate a lncend ios 

~ Vistorias T e cnicas 

0 Grafico apresenta que 68o/o dos pesquisados exerce atividade de combate 

a incendios e 32°/o as atividades de vistorias tecnicas, no entanto de acordo com as 

dados apresentados e cruzando as informa96es entre si, nao foi possivel 

diagnosticar uma tendencia de respostas conforme a atividade exercida. 

6.3 SISTEMATIZA<;AO E TRATAMENTO DAS INFORMA<;OES 

De acordo com os dados do SYSBM e pela percep9ao do bombeiro 

apresentada, passou a se estudar os incendios ocorridos em residencias, pais 

apresentou incidencia de 69o/o das ocorrencias atendidas pelo Corpo de Bombeiros 

e na percep9ao do bombeiro militar 87%> das ocorrencias atendidas sao em 

residencias. Ressalta-se que em conformidade com o previsto no inciso I do artigo 2° 

do CPI/CB, as residencias unifamiliares nao sao vistoriadas pelo Corpo de 

Bombeiros, corroborando assim com a alta incidencia de incendios. 

Baseado nisto foi comparado os incendios ocorridos em residencias e em 

edifica96es que sao objeto de vistoria do Corpo de Bombeiros, tais como 
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estabelecimentos comerciais, industriais, barracao e depositos, e ainda 

estabelecimentos prestadores de servic;os, conforme Grafico 14. 

GRAFICO 14 - COMPARATIVO DE INCENDIOS EM RESIDENCIAS E EM 

EDIFICA<:;OES QUE SAO OBJETO DE VISTORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS 

NO PARANA DE 2005 A 2010 

liBi3 Objeto d e Vi storia 

!ii!J Resid enciai s 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

FONTE: SYSBM, ADAPT ADO PELO AUTOR. 

Do Grafico 14, afere-se que ao Iongo dos anos de 2005 a 2010, os incendios 

ocorridos em residencias apresentaram uma mesma dinamica, par serem, em 

numero, aproximadamente 1 00°/o maiores dos que OS incendios OCOrridOS em 

comercios, industrias, barrac5es, depositos e ainda nos estabelecimentos 

prestadores de servic;os. 

Paralelo a isto, o Corpo de Bombeiros tern aumentado anualmente o seu 

potencial de realizac;ao de vistorias 19 em edificac;5es que sao objeto de vistoria, com 

consequente aumento na arrecadac;ao, conforme apresentado na Tabela 01. 

TABELA 01 - NUMERO DE VISTORIAS REALIZADAS E ARRECADA<:;AO NO 
PARANA DE 2005 A 2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

N° de vistorias 149.999 148.409 169.728 184.973 189.895 193.759 

Arrecada~ao(R$) 14.461.478 16.371.692 19.046.265 22.543.099 23.892.032 25.190.317 

FONTE: BM-7/CCB E DAFIN/CCB 

19 Vistoria tecnica realizada como presta<;ao de servi<;o com base na Lei 13976/2002. 



50 

Ha que se considerar a necessidade de aplica9ao de recursos em programas 

de preven9ao, para a educa9ao preventiva e diminui9ao do numero de incendios. 

Partiu-se entao para o estudo especifico dos incendios em residencias, sendo 

que o Grafico 15 apresenta a incidencia, considerado o aspecto construtivo. 

GRAFICO 15- INCIDENCIA DE INCENDIOS EM RESIDENCIAS NO PARANA DE 

2005 A 2010 CONSIDERANDO OS ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

0% 
~ Madeira 

~ Alvenari a 

r~ rvl etalica 

~ Concreto 

FONTE: SYSBM. 

Do Grafico 15, observa-se que 41 o/o dos incendios em residencias ocorrem 

naquelas construidas em alvenaria e 39% nas construidas em madeira. Ha que se 

considerar que os valores sao muito pr6ximos quando se trata ·de incendios 

ocorridos em residencias, pais de acordo com o Grafico 2 para os incendios em 

edifica96es independente de sua ocupayao/uso, esses valores sao de 48o/o para a 

alvenaria e 30o/o para as edifica96es em madeira, ou seja, distantes. 

Os incendios em residencia e em especial os ocorridos nas residencias 

construidas em madeira, tern merecido destaque na imprensa principalmente pela 

perda de vidas humanas, como a ocorrida em Curitiba e seguinte relata: 

Uma casa de 50 metros quadrados pegou fogo, na tarde desta quinta-feira 
(16), no bairro Alto da XV, em Curitiba. Urn homem de aproximadamente 60 
anos, que morava no im6vel, morreu carbonizado. 0 incendio comec;ou par 
volta das 16h45, mas quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local - na 
Rua Schiller-, as chamas ja haviam tornado o im6vel. 
Vizinhos contaram que, quando perceberam as chamas, tentaram invadir a 
casa, mas encontraram as portas trancadas. 0 primeiro combate ao fogo foi 
dado pela equipe do capitao Davi Simao, que chegou ao local cerca de urn 
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minuto depois de o Corpo de Bombeiros ter recebido o chamado. "Ja nao 
havia como entrar no im6vel. Como as paredes internas eram de madeira, o 
fogo se alastrou rapidamente", disse. (TRISOTTO, 2011) 

Buscando a especificidade de inc€mdios em residencias, estudou-se o dia da 

semana em que mais ocorrem, chegando a conclusao, conforme o Grafico 16, de 

que com 16,2o/o de incidencia e no domingo a maior frequencia de incendios em 

residencias, sendo seguido pelo sabado e logo depois pela sexta-feira. 0 dia de 

menor incidencia e na ter<;a-feira, apresentando uma tendencia de crescimento no 

decorrer dos dias ate alcan<;ar 0 apice no domingo. 

GRAFICO 16 -INCENDIOS EM RESIDENCIAS NO PARANA DE 2005 A 2010 POR 
DIA DA SEMANA 
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FONTE: SYSBM. 

Com base nesta informa<;ao buscou-se esclarecer os motivos que levam a 

essa incidencia nos referidos dias, e estaticamente pode-se associar a incidencia de 

incendios nos finais de semana, que e justamente os dias em que muitas vezes o 

fator humano esta presente. 

0 Grafico 17 mostra que 31 °/o das ocorrencias de incendios em residencias, 

ocorrem nos finais de semana, ou seja, quase 1/3 dessas ocorrencias sao nos finais 

de semana. 
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GRAFICO 17- COMPARATIVO DE INCENDIOS EM RESIDENCIAS NOS DIAS DE 

SEMANA E FINAL DE SEMANA NO PARANA DE 2005 A 2010 

FONTE: SYSBM, ADAPT ADO PELO AUTOR. 

Ainda para comprovar essa tendencia de ocorrencia de incendios associado a 

presen<;a humana, os dados da pesquisa mostraram que entre 20:00h e 21 :OOh e a 

faixa horaria com maior incidencia de incendios, conforme Grafico 18. 

Nesta faixa horaria, costumeiramente ha a presen<;a de pessoas em suas 

residencias, em que ocorre urn aumento no consume de energia, podendo entao 

ocasionar mais incendios, associadas as instala<;oes eletricas inadequadas, 

descuidos com eletrodomesticos e outras causas associadas. 

GRAFICO 18- INCENDIOS EM RESIDENCIAS NO PARANA DE 2005 A 2010 POR 

HORADODIA 
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FONTE: SYSBM, ADAPT ADO PELO AUTOR. 
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Procurando maiores subsidios para caracterizar os incendios em residencias, 

em analise ao Grafico 19, conclui-se que o mes de agosto e o que apresenta a maior 

incidencia de incendios, representando 9,46o/o dos incendios estudados, e isto pode 

estar associado a condigao de temperatura, quem em uma media geral no Estado e 

baixa nesse period a do ano, em torno de 1 0°C a 15°C20
, send a que as pessoas na 

maior parte do dia e da noite permanecem em suas residencias. 

GRAFICO 19- INCENDIOS EM RESIDENCIAS NO PARANA DE 2005 A 2010 POR 
MESES DOANO 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 ~~~~~--~~~~~~--~~~~~=~--~~~~~~--~,/ 

FONTE: SYSBM. 

Ainda nos fatores relacionados a temperatura, o Grafico 20 nos mostra que no 

lnverno e maior a incidencia de incendios, com urn total de 4.174 (26,4°/o) incendios 

ocorridos, e par vez pode-se associar a permanencia do ser humano no interior de 

sua residencia e muitas vezes utilizando-se de metodos alternativos para se 

aquecer, o que em situag5es de descuido gera incendios e em muitas vezes com 

perdas de vidas. 

20 Medias hist6ricas registradas pelo lnstituto Tecnol6gico Simepar. 
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GRAFICO 20- INCENDIOS EM RESIDENCIAS NO PARANA DE 2005 A 2010 POR 

EST A<;OES DO ANO 
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FONTE: SYSBM, ADAPT ADO PELO AUTOR. 

Outro fator que pode ser observado e que justifica essa associa9ao entre a 

ocorrencia de incendio e a presen9a do ser humano sao os numeros relativos as 

ocorrencias e as unidades operacionais do Corpo de Bombeiros. 

GRAFICO 21 - INCENDIOS EM RESIDENCIAS NO PARANA DE 2005 A 2010 POR 

UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS 
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FONTE: SYSBM. 
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Do Grafico 21 afere-se que as unidades (1 ° e 7° GB) da capital do Estado sao 

as que apresentam o maior numero de atendimento a incendios, com 4.835 

atendimentos, mesmo porque sao as unidades que atendem urn quantitativa 

populacional maior, sendo que cada Unidade atende uma macro regiao no Estado, 

em conformidade com o Anexo A. 

A populagao do Estado do Parana e de 10.439.601 21 habitantes e destes 

cerca de 2.600.00022 vivem em Curitiba e regiao metropolitana, ou seja, 

aproximadamente 25°/o da populagao do Estado esta concentrada nesta regiao. 

Da mesma forma, em conformidade como Grafico 22, afere-se que 38°/o das 

ocorrencias de incendio em residencias de todo o Estado ocorrem em Curitiba e 

regiao metropolitana, regiao em que a concentragao populacional e bastante 

acentuada, quando comparado com o restante do Estado. 

As unidades operacionais que atendem esta regia a sao o 1° Grupamento de 

Bombeiros e o 7° Grupamento de Bombeiros, ambos com sede em Curitiba e o 6° 

Grupamento de Bombeiros, com sede em Sao Jose dos Pinhais. 

GRAFICO 22 - COMPARATIVO DE INCENDIOS EM RESIDENCIAS ENTRE 

CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA COM 0 RESTANTE DO ESTADO DO 

PARANA DE 2005 A 2010 

FONTE: SYSBM, ADAPT ADO PELO AUTOR. 

21 lnforma9ao obtida junto ao Censo demografico do IBGE em 2010. 
22 Dados aproximados considerando apenas os municipios de Sao Jose dos Pinhais, Colombo, 
Pinhais, Almirante Tamandare, Araucaria, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Piraquara e Campina 
Grande do Sui, segundo o Censo 2010. 
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6.4 PRO POST AS DE AQOES PREVENTIVAS 

Diante do que foi apresentado nos dados fornecidos pelo SYSBM, na 

pesquisa de percepgao do bombeiro militar e na sistematizagao das informag6es, e 

imprescindivel o estabelecimento de politicas publicas de prevengao de incendios, 

levando-se em consideragao o perfil dos incemdios, abrangendo assim variaveis de 

maior risco e suas causas. 

Num primeiro momenta, surge a necessidade de tramites legislativos para a 

criagao de uma "Politica Estadual de Seguranga Contra lncendios", com a finalidade 

de estabelecer urn conjunto de atividades a serem exercidas pelo Poder Publico e o 

Privado visando potencializar as atividades preventivas contra incendios. 

A Politica Estadual de Seguranga Contra lncendios teria par objetivo a 

preservagao da vida, do meio ambiente e do patrim6nio, com a criagao de 

programas de seguranga contra incendios, com agoes de inclusao do estudo de 

educagao social de seguranga contra incendios, visando a exposigao e difusao entre 

criangas e adolescentes, no ambito da rede oficial de ensino, de forma 

extracurricular. 

0 sistema estadual de ensino incentivaria a educagao publica de seguranga 

contra incendios com o desenvolvimento da cultura de prevengao, par meio de 

praticas pedag6gicas com fins de prevengao e ainda da utilizagao dos 

estabelecimentos publicos estaduais de ensino pelos 6rgaos publicos e privados, 

para fins de difusao dos programas de seguranga. 

A educagao publica de seguranga contra incendios deve ser urn componente 

essencial e permanente da Politica Estadual de Seguranga Contra lncendios, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os niveis e modalidades do 

processo educativo, par meio da insergao da educagao de seguranga contra 

incendios nos projetos politico-pedag6gico das escolas estaduais e da criagao, pela 

rede oficial de ensino, dos cursos de especializagao e tecnico em seguranga contra 

incendios. 
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lnstituir a "Semana de Seguranga Contra lncemdios" na rede de ensino oficial 

no ambito do Estado, sendo realizada na semana do dia 2 de julho23 , com a 

realizagao de eventos que tern par objetivo divulgar o tema e incentivar a 

participagao dos alunos, funcionarios e comunidade em geral. 

Propoe-se que do montante arrecadado pela realizagao de vistorias tecnicas, 

que geram os recursos do FUNCB, 2% seja utilizado para subsidiar agoes da 

Politica Estadual de Seguranga Contra lncendios, coordenadas pela sa Segao24 do 

Estado Maior do Comando do Corpo de Bombeiros. 

Sob o controle da sa Segao urn programa de marketing precisa ser 

desenvolvido e aplicado, para que sejam identificadas as necessidades e desejos da 

Corporagao e do consumidor (comunidade), com intuito de detectar procedimentos e 

agoes que visem suprir necessidades e satisfazer desejos de todas as partes 

envolvidas no processo. 

0 Corpo de Bombeiros deve realizar agoes de publicidade dos servigos 

prestados, com a insergao na midia escrita de estatisticas de incendios, para que o 

publico externo tenha conhecimento dos servigos prestados pelo Corpo de 

Bombeiros, bern como os investimentos realizados com a divulgagao do aparato 

posto a disposigao da comunidade. 

A pesquisa mostrou que 69% dos incendios ocorrem em residencias e muitos 

estao associados a presenga humana, sobretudo em horarios de pica de consumo 

de energia eletrica e principalmente nos finais de semana, motivo pelo qual se 

propoe que campanhas educativas do correto usa da energia eletrica, aparelhos 

domesticos, velas e aquecedores, seja feita par intermedio da midia televisiva, em 

especial nos finais de semana e em programas de grande audiencia, como partidas 

de futebol. 

Da mesma forma, vinhetas e chamadas educativas no radio, tambem durante 

transmissoes de partidas de futebol, face a grande audiencia e par atingir todas as 

classes sociais. 

Durante os meses de inverno e no periodo que o antecede, pela permanencia 

das pessoas em suas residencias, se fazem necessaries esclarecimentos 

23 Decreta n° 35309, de 02 de abril de 1954, instituiu o 'Dia do Bombeiro Brasileiro' e a 'Semana de 
Prevenc;ao Contra lncendio'. 
24 Setor de Comunicac;ao Social do Corpo de Bombeiros, com atuac;ao em todo o Estado. 
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especificos sobre o correto uso dos aquecedores a gas e tambem o aconselhamento 

da nao utilizagao de metodos alternatives de aquecimento, como velas e latas de 

alcool, pois a pesquisa revelou acidentes desta natureza. 

Ainda relacionado com o fator humano e sua reeducagao por meio de 

conceitos relacionados aos incendios, a proposta e de que nas faturas de agua, luz 

e telefone, constem informagoes relativas ao Corpo de Bombeiros, como o numero 

telef6nico e slogans preventives com o correto uso de tomadas, chuveiros, 

benjamins (T's) e utensilios domesticos, para que gradativamente insira-se uma 

cultura preventiva na populagao. 

lnformagoes em sacolas de supermercado tambem poderiam ser exploradas, 

com dicas de prevengao de incendios no lar, pois ha uma alta circulagao destas 

sacolas e atingir-se-ao todas as classes sociais. 

0 Corpo de Bombeiros precisa retomar, por meio da Politica Estadual de 

Seguranga Contra lncendios, as campanhas educativas nas escolas de ensino 

fundamental e medio, pois as criangas e adolescentes necessitam dos 

conhecimentos preventives na formagao de seu carater, alem de serem formadores 

de opiniao em suas residencias, podendo levar tais conhecimentos aos seus lares. A 

lnstituigao necessita potencializar boas iniciativas como o Programa "Urn Bombeiro 

em Cad a Casa"25e a "Prontidao Escolar Preventiva"26
. 

Baseado na pesquisa e de uma forma especifica, campanhas publicitarias de 

prevengao de incendios devem ser realizadas em parceria com as prefeituras 

municipais, para que espagos publicitarios sejam utilizados nos 6nibus que realizam 

o transporte coletivo de passageiros, com especial enfoque nos metropolitanos que 

integram Curitiba e regiao metropolitana, assim como os existentes nas areas rurais 

de todo o Estado e em especial nos municipios que nao possuem unidades do 

Corpo de Bombeiros. 

De uma forma mais pontual, propoe-se a distribuigao de folders educativos 

nas pragas de pedagio de todo o Estado, estabelecendo o dia para esta distribuigao 

a primeira sexta-feira de cada mes, em face da aproximagao do fim de semana com 

25 Programa Estadual do Corpo de Bombeiros que visava levar os conhecimentos preventivos e 
educagao setorial atraves de palestras em empresas, comunidades e meios sociais. 
26 Programa da Secretaria Estadual de Educagao que visa a montagem de Brigadas de emergencia 
nas escolas estaduais, para enfrentamento e educagao preventiva contra o fogo e panico. 
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o hist6rico de aumento de ocorrencias nesse periodo. Neste caso, as informag6es 

seriam de cuidados domesticos quando em periodo de viagem e afastamento do lar. 

Dentro deste plano de marketing e crescimento institucional, a distribuigao de 

chaveiros, adesivos, canetas, pen-drives, agendas, calendarios, sao ag6es simples 

que atingem o objetivo, pais sao muito utilizados e sao do agrado de quem os 

recebe. Muitas escolas visitam os quarteis do Corpo de Bombeiros em todo o 

Estado, podendo os visitantes serem agraciados com tais objetos. 

Todas estas propostas visam reforgar o carater preventivo das ag6es do 

Corpo de Bombeiros, para que seja minimizada a ocorrencia de incendios. 
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7 CONSIDERACOES FINAlS 

0 objetivo geral deste estudo foi analisar 24.212 casos de incemdios em 

edificagoes no Estado do Parana, que tiveram suas informa<;aes coletadas e 

registradas no SYSBM no periodo de 2005 a 2010, e, a partir desta analise, tragar o 

perfil de incendios em edificagoes, com a determinagao de quais fatores que 

influenciam na ocorrencia dos incendios, comparando-os com a percepgao do 

bombeiro militar, para, por fim, propor agoes estrategicas de prevengao de 

incendios. 

Para poder formar a fundamentagao te6rica que seria a base da construgao 

do conhecimento relativo ao problema do estudo, foram abordados aspectos 

referentes a competencia legal para a realizagao da prevengao de incendios e 

mesmo combate a incendio, bern como posicionamento doutrinario referente a isso e 

ainda a sistematizagao das informagoes coletadas e registradas. 

A partir dai, foram analisados todos os dados coletados e registrados no 

SYSBM nos ultimos seis anos, bern como os dados de percepgao do bombeiro 

militar, na busca de respostas para a caracterizagao dos incendios em edifica<;aes 

no Estado do Parana. 

Para identificar os tipos de locais, no que se refere ao uso e aspectos 

construtivos de maior incidencia de incendios, foi feita a analise estatistica sobre 

esses itens, tendo por base o SYSBM. 

Considerando a ocupagao/uso em que ocorre o maior numero de incendios, 

as residencias apresentaram urn percentual de 69% de incidencia, sendo realizado 

urn direcionamento dos estudos para essa ocupagao, mesmo porque, conforme 

destacado o Corpo de Bombeiros nao realiza vistoria tecnica nestas ocupagoes. 

Ao se verificar a incidencia de incendios considerando aspectos construtivos, 

independentemente da ocupagao/uso da edificagao, as edificagoes construidas em 

alvenaria apresentaram urn indice de 48% das ocorrencias, sendo que as 

edificagoes em madeira apresentaram 30% de incidencia. 

Constituindo ainda urn dos objetivos espedficos deste trabalho em identificar 

os dias e horarios criticos de incendios em edificagoes, foi constatado que o dia da 

semana de maior incidencia de incendios e aos domingos, com 15,7% dos dados 
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registrados no SYSBM, evidenciando ainda uma tendencia de crescimento a medida 

que se aproxima o final de semana. Da mesma forma, o perlodo das 18:00h as 

23:59h e no qual ocorre a maior incidencia de incendios, com 50% do total. 

Buscou-se ainda identificar a percepc;ao do bombeiro militar quanto a 

ocorrencia de incendios, com perguntas que continham informac;oes dos dados do 

SYSBM, para que pudessem ser comparados os dados com as respostas. 

Quando perguntados sobre a ocupac;ao/uso em que ocorre o maior numero 

de incendios, as residencias apresentaram 87% de incidencia de respostas, com 

similaridade com o que realmente ocorre conforme dados do SYSBM. 

Questionados sobre a incidencia de incendios considerando aspectos 

construtivos, independentemente da ocupac;ao/uso da edificac;ao, as edificac;oes 

construldas em madeira apresentaram urn lndice de 68% das respostas e as 

edificac;oes em alvenaria apresentam apenas 8% de incidencia, situac;ao diferente 

com o que ocorre, visto que a maior incidencia e em edificac;oes em alvenaria. 

Na percepc;ao do bombeiro militar, domingo e o dia da semana com maior 

incidencia de incendios com 40% das respostas, assim como o perlodo das 18:00h 

as 23:59h com 50% do total das respostas, sendo que nestes itens da mesma forma 

tambem ocorre com dados do SYSBM. 

Com o objetivo de buscar medidas no sentido de melhorar a qualidade do 

servic;o de prevenc;ao de incendios em edificac;oes, buscou-se na especificidade da 

informac;ao e mesmo nos dados de percepc;ao do bombeiro militar, detalhar ainda 

mais os incendios em residencias. 

Em numeros, nos ultimos seis anos os incendios em residencias 

apresentaram incidencia aproximadamente 1 00% maiores do que os incendios 

ocorridos em ocupac;oes que sao objeto de vistoria do Corpo de Bombeiros. 

Dos incendios em residencias, 41% ocorrem naquelas construldas em 

alvenaria e 39% nas construldas em madeira; 16,2% ocorrem no domingo e 31% 

ocorrem nos finais de semana. A faixa horaria entre 20:00h e 21 :OOh foi a que 

apresentou a maior incidencia de incendios, dados estes que comprovam que com a 

presenc;a das pessoas em suas residencias a incidencia de incendios e maior. 

Dentre os meses do ano, ode agosto com 9,46% foi o que apresentou maior 

incidencia de incendios em residencias, bern como no inverno com 26,4% das 
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ocorr€mcias, mes e estagao caracterizados por baixas temperaturas e permanencia 

das pessoas em suas residencias. 

Segundo o Censo 2010 do IBGE, aproximadamente 25% da populagao do 

Estado esta concentrada em Curitiba e regiao metropolitana, sendo que a pesquisa 

mostrou que 38% das ocorrencias de incendio em residencias ocorrem nesta regiao, 

caracterizando assim a grande incidencia de incendios ligados ao fator humano. 

Para subsidiar a propositura de agoes preventivas e caracterizar o tratamento 

das informagoes que sao coletadas em situagoes de incendios, foi perguntado sobre 

a coleta, uso e tratamento das informagoes, sendo que todos os entrevistados 

consideraram importante o registro de dados; 65% dos pesquisados afirmaram que o 

Corpo de Bombeiros realiza a analise destas informagoes e 27% afirmaram 

desconhecer se tais informagoes sao analisadas, mostrando assim urn panorama do 

que realmente acontece na lnstituigao. 

Perguntados se as agoes de prevengao sao realizadas com base na 

estatistica de incendios ocorridos, 60% afirmaram que sim e 40% afirmaram que 

nao. Perguntado ao final se as ocorrencias de incendios diminuiriam se os dados 

estatisticos forem utilizados nas agoes de prevengao, 95% dos pesquisados 

responderam que sim e apenas 5% responderam que nao, demonstrando que o 

bombeiro acredita que a informagao e utilizada nas agoes de prevengao e em se 

utilizando as ocorrencias de incendios serao minimizadas. 

De tudo o que ocorre, conclui-se que campanhas publicitarias e educativas 

devem ser desenvolvidas e estruturadas em todo o Estado, para que possa levar a 
diminuigao dos casos de incendios, por meio da conscientizagao da populagao sobre 

os riscos envolvidos em especial no ambiente domestico. 

Por fim, para fortalecimento institucional e manutengao dos altos indices de 

credibilidade junto a populagao, o Corpo de Bombeiros deve agir destacadamente 

com iniciativas preventivas de simples execugao, mas de alto impacto junto a 
sociedade, como a criagao da Politica Estadual de Seguranga Contra lncendios. 
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Prezado Bombeiro, esta pesquisa tern por objetivo o levantamento de informa<_;oes 
junto aos Bombeiros Militares que atuam na atividade combate a incfmdios e vistorias 
tecnicas, com vistas a realiza<_;ao de trabalho monogn3fico, motivo pelo qual solicito as 
respostas dos quesitos formulados. 

Grato, 
Capitao Ivan 

ASSINALE COM UM "X" APENAS UMA DAS ALTERNATIVAS E RESPONDA QUANDO 
NECESSARIO. 
1. Voce trabalha em que tipo de atividade? 

( ) Combate a lncendios ( ) Vistorias Tecnicas 

2. Em que tipo de ambiente (ocupavao) ocorre o maior numero de ocorrencias de incendio? 
( ) Comercios ( ) Residencias ( ) Barracao/Dep6sito ( ) Industria ( ) Prestagao de Servigos 

3. Em que tipo de edificagao (aspectos construtivos) ocorre o maior numero de ocorrencias de 
incendio? 
( ) Madeira ( ) Metalica ( ) Alvenaria ( ) Concreto ( ) Mista 

4. Em que dia da semana ocorre o maior numero de ocorrencias de incendio? 
( ) Seg ( ) Ter ( ) Qua ( ) Qui ( ) Sex ) Sab ) Dom 

5. Em que periodo do dia/noite ocorre o maior numero de ocorrencias de incendio? 
( ) Das 06h as 11 :59h ( ) Das 12h as 17:59h ( ) Das 18h as 23:59h ( ) Das OOh as 05:59h 

6. Considera importante registrar os dados relativos ao atendimento de ocorrencias de incendios? 
( ) Muito lmportante ( ) lmportante ( ) Pouco lmportante ( ) Nao e lmportante 

7. 0 Corpo de Bombeiros/PMPR realiza a analise estatistica dos dados coletados e registrados no 
SYSBM, relativo as ocorrencias de incendios? 
( ) SIM ( ) NAO ( ) NAO SEI 

8. As agoes de prevenvao sao realizadas com base nas estatisticas de incendios ocorridos? 

)SIM,porque:. ________________________________________________________ __ 

)NAO,porque:. ________________________________________________________ _ 

9. Se avoes de prevenvao forem realizadas com base nas estatisticas de incendios ocorridos, 
minimizariamos a ocorrencia de incendios? 

) SIM, porque: _________________________________________ _ 

) NAO, porque:. ________________________________________________________ _ 
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ANEXO A- Articulagao do Corpo de Bombeiros no Parana 




