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RESUMO 

O trabalho de conclusão de curso teve como objetivo analisar a prevenção contra 
incêndios para as residências unifamiliares no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal. Para tanto, o trabalho através da sua metodologia buscou definir 
a responsabilidade formal pela proteção das residências a nível distrital, buscou 
estudar as ocorrências de incêndio em residências no DF e em outras regiões no 
mundo através de dados disponíveis no próprio DF e internacionalmente. E analisou 
o que o CBMDF já oferece para proteção deste nicho e comparar com o que outros 
corpos de bombeiros consagrados internacionalmente fazem investigando sítios de 
outros órgãos e entidades responsáveis pelo combate e prevenção ao incêndio. 
Sendo mostrado e comparado o que o CBMDF já oferece no que tange a Prevenção 
e proposto o que poderia melhorar ou passar a oferecer no decorrer do trabalho. 

Palavras-chave: Prevenção. Incêndio. Residência. 

  



 
 

ABSTRACT 

This course conclusion work aims to analyze fire prevention for single-family homes 
within the scope of the Federal District Military Fire Department. Therefore, the work 
through its methodology seeks to define the formal responsibility for the protection of 
homes at the district level, seeks to study the occurrences of fire in homes in the DF 
and in other regions in the world through data available in the DF itself and 
internationally. And analyze what the CBMDF already offers to protect this niche and 
compare with what other internationally renowned fire brigades do by investigating 
sites of other bodies and entities responsible for combating and preventing fire. Being 
shown and compared what the CBMDF already offers with regard to Prevention and 
proposed what could improve or start to offer in the course of the work. 

Keywords: Prevention. Fire. Residence. 
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1. INTRODUÇÃO 

O fogo em diversos momentos da história esteve presente na vida 

humana no aprimoramento do domínio da natureza tendo sido usado como 

fonte de calor, armas, alimentação, ferramentas para as maiores utilidades e 

manipulações, maquinário, transporte, dentre uma infinidade de outras funções 

(CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2009) 

Fato é que o fogo quando não controlado ou não bem manipulado tem 

potencial de espalhar-se e consumir todo material combustível ao seu redor 

podendo tomar grandes proporções, a esse fogo não controlado é dado o 

nome de incêndio (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO 

FEDERAL, 2009).  

A industrialização gerou um aumento de novos produtos tanto 

domésticos quanto industriais como: objetos, materiais de construção, fiações e 

tubulações. As residências e estabelecimentos têm mudado e adquirindo 

potencial incendiário cada vez maior. Materiais que são derivados de 

composições químicas complexas como plásticos, revestimentos, espumas e 

derivados de petróleo que são inflamáveis e combustíveis contribuem para o 

aumento dos riscos a seus moradores. Além disso, o uso cada vez mais 

freqüente de aparelhos e eletrodomésticos que demandam energia elétrica 

para a resolução de demandas cotidianas do cidadão (GALLO; AGNELLI, 

1998). 

Em seu artigo, Aspectos do Comportamento de Polímeros em 

Condições e Incêndio, Gallo e Agnelli reforçam:  

O crescente uso de materiais poliméricos, aliado às diversas tragédias 
que se sucedem a cada ano envolvendo incêndios em ambientes domésticos 
ou coletivos, têm colocado na ordem do dia a necessidade urgente de se 
estabelecer códigos, leis e normas que permitam cobrir as carências de 
orientação, fiscalização e controle quanto ao uso de polímeros tanto em 
materiais de construção, quanto em móveis, equipamentos e acessórios que 
preenchem as diferentes edificações. (GALLO; AGNELLI, 1998, p. 23) 

Essa nova composição de produtos das residências tem se refletido na 

sociedade, iniciando incêndios com mais facilidade, já que as possibilidades 

disponíveis de um curto-circuito, por exemplo, são maiores e se alastram com 
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uma velocidade cada vez maior devido à abundância de materiais combustíveis 

gerando potencial maior de letalidade e menor tempo de reação para o 

cidadão, acarretando em perigo e riscos maiores de morte (CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2009). 

O Distrito Federal (DF) tem algumas características de seu clima que 

são favoráveis a incêndios. No DF, por se localizar no cerrado, a umidade do ar 

é baixa boa parte do ano e chega, a níveis desérticos durante os dias mais 

quentes. Somado isso a períodos extensos de seca, o que gera ondas de calor 

e radiação constantes e o inverno apesar de frio não é úmido, é também seco 

favorecendo incêndios, segundo NIMER (1989).  Então é possível ter uma leve 

compreensão de como o DF se encontra em um ambiente propício a 

queimadas e incêndios, com baixa energia de ativação para iniciá-los, 

começando incêndios com maior facilidade na região. 

Tendo em vista o contexto mundial e regional, é preciso atuar em mão 

dupla para minimizar os danos gerados pelo fogo, assim ações tradicionais de 

combate ao fogo reativamente precisam ser cada vez mais eficientes e rápidas, 

usando mais tecnologia e inteligência para poupar recursos humanos, 

maquinário e mesmo recursos hídricos que são cada vez mais escassos 

(CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2009).  

Ao mesmo tempo em que a prevenção vem assumindo também 

protagonismo como medida chave para controlar e evitar a propagação de 

incêndios, uma política de prevenção pode, para muitas famílias, ser decisiva 

para seu patrimônio móvel, imóvel, estrutural e principalmente de proteção à 

suas vidas (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 

2016). 

Grande parte dos incêndios em residências são causados por falhas 

humanas como: descuido, desconhecimento ou imperícia com o manuseio de 

potenciais objetos causadores.(CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

DISTRITO FEDERAL, 2007). 
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1.1. Definição do problema 

Os Incêndios Urbanos são um desafio para os corpos de bombeiros de 

todo o mundo e demandam soluções diversas pautadas em melhores práticas 

internacionais e técnicas embasadas na ciência e no método científico.  

Nas leis nº 7.479, de 2 de junho de 1986, aprova o Estatuto dos 

Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e nº 8.255, de 

20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal, é explicitado o papel da corporação como 

responsável pela segurança contra incêndio e pânico no âmbito distrital e 

também é em que é atribuído ao CBMDF executar serviços de pericia, 

prevenção e  combate a incêndios (BRASIL, 1986). 

Modernas técnicas construtivas das edificações, de móveis e de 

produtos domésticos têm mostrado que quanto maior a complexidade das 

inovações tecnológicas que acompanham o crescimento, maior está se 

transformando o risco envolvido em seu uso e manuseio. O que demanda 

maiores cuidados por parte de todos (SEITO, 2007). 

Segundo o censo feito pela Companhia de Planejamento do Distrito 

Federal ,CODEPLAN, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios de 2018, 

PDAD-2018, foi estimado que o DF conta com cerca de 883.509 domicílios 

residenciais dos quais 69% destes são casas, que para efeitos da Nota Técnica 

nº 01 são residências unifamiliares (COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO 

DISTRITO FEDERAL, 2018). 

Além disso, dados estatísticos referentes às ocorrências de incêndio no 

DF indicam que as residências unifamiliares estão entre as mais afetadas pelos 

incêndios urbanos liderando em número de ocorrências de combate a incêndio 

e em óbitos (CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, 2020). 

Assim, tendo em vista o contexto apresentado das residências 

unifamiliares, como contribuir para melhorar a situação de proteção contra 

incêndios para as residências unifamiliares? 
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1.2. Justificativa 

O Plano Estratégico 2017-2024 do Corpo de Bombeiros Militar do 

Distrito Federal (CBMDF) consagra como fundamental a busca por ampliar a 

segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes em seus 

Objetivos Estratégicos. 

Segundo o Plano Estratégico 2017- 2024 do CBMDF:  

 

A segurança pública é exercida pelo Estado para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas (Constituição Federal,1998). A 

forma mais eficiente e humana de garantir segurança é com a prevenção. O 

CBMDF como órgão de segurança pública priorizará a segurança das pessoas 

prevenindo incêndios e incidentes. A prevenção abarca as ações que buscam 

evitar ou mitigar os riscos antes dos eventos indesejados.  A prevenção de 

incêndios é realizada principalmente pelos serviços públicos de análise de 

projetos, vistorias técnicas, inspeção de hidrantes e investigação de incêndios 

que são atividades finalísticas da corporação. A prevenção de incidentes 

envolve o posicionamento tático de viaturas, pessoal e equipamentos, bem 

com a participação das comunidades em ações de educação, simulados, 

inspeções e visitas.(CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO 

FEDERAL, 2016, PLANO ESTRATÉGICO, p. 26) 

 

Segundo o Plano estratégico do CBMDF 2017-2024 o CBMDF tem a 

visão de:  

 

Até 2024, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal com foco no 

cidadão e com responsabilidade socioambiental, realizará ações de prevenção 

e investigação de incêndio e atenderá as ocorrências emergenciais nos 

padrões internacionalmente consagrados... , Ampliar a segurança pública com 

ações preventivas contra incêndios e incidentes. (CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2016, PLANO ESTRATÉGICO, p. 20) 
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O Planes estabelece em seu segundo objetivo de ampliar a segurança 

pública com ações preventivas contra incêndio e acidentes, busca através da 

terceira iniciativa intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF.  

E define como prevenção de incidentes o posicionamento tático de 

viaturas pessoal e equipamentos , bem como a participação das comunidades 

em ações de educação, simulados, inspeções e visitas (CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2016). 

Com a finalidade de prevenir incêndios e orientar a sociedade, o 

presente projeto pretende observar o que a corporação faz para as residências 

unifamiliares e sugerir melhorias à proteção.  

O sistema SCIP- Segurança Contra Incêndio e Pânico é uma das áreas 

mais importantes de promoção da prevenção contra incêndios no Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) que consiste em um conjunto de 

serviços que buscam fomentar a prevenção com ações positivas como vistoriar 

novos projetos de construção e arquitetura, vistorias de segurança para 

eventos, regularizar estabelecimentos. Todas essas medidas que evitam a 

exposição da população aos riscos (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

DISTRITO FEDERAL, 2017). 

Assim o presente trabalho busca entender como a corporação aborda a 

temática de prevenção para a população mostrando as medidas de prevenção 

contra incêndio oferecidas pelo CBMDF. Contribuindo para os objetivos da 

corporação por meio de melhorias para maior acesso à informação como forma 

de promoção de políticas de prevenção e educação contra incêndios no âmbito 

residencial, por meio do CBMDF. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo geral 

 O objetivo será propor melhorias para a política atual de 

prevenção de incêndios para residências unifamiliares. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Durante o desenvolvimento do projeto científico, serão cumpridos 

os seguintes objetivos: 

 Identificar as maiores causas de incêndios no DF e de 

outras regiões. 

 Analisar estatísticas no âmbito do CBMDF e fora dele das 

causas mais freqüentes de incêndios em residências.  

 Buscar legislação pertinente. 

 Definir órgãos responsáveis pela promoção da Prevenção 

de Incêndios. 

 Analisar serviços oferecidos pelo CBMDF para proteção 

das residências unifamiliares.  

1.4. Hipóteses/Questões 

 Quais as maiores causas de incêndios no DF? 

 Qual a proporção dos incêndios residenciais em relação ao demais no 

DF? 

 Qual o papel do CBMDF na proteção das residências unifamiliares? 

 Quais condutas devem ser buscadas pela população para a prevenção 

de incêndios? 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O fogo  

 O fogo é utilizado pelo ser humano desde os primórdios de sua evolução 

sendo incorporado à vida das pessoas em seu cotidiano, tais como: ações 

como aquecimento de alimentos e do ambiente, industrialização de 

equipamentos, objetos e metais, entre outras, não sendo possível à 

humanidade evoluir ao presente estágio sem a existência do fogo (CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2009). 

 Ao fogo então é dado o significado do fenômeno em si, da combustão e 

de seus usos como ferramenta para a humanidade, não sendo associado o 

significado de sinistro que o fogo pode gerar, a esta conseqüência do fogo 

damos o nome de incêndio (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO 

FEDERAL, 2009). 

Segundo Seito: 

Apesar dos grandes avanços na ciência do fogo, ainda não há 
consenso mundial para definir o fogo. Isso é percebido pelas definições usadas 
nas normas de vários países. Tem-se assim: 
a) Brasil - NBR 13860: fogo é o processo de combustão caracterizado pela 
emissão de calor e luz. 
b) Estados Unidos da América - (NF PA): fogo é a oxidação rápida auto-
sustentada acompanhada de evolução variada da intensidade de calor e de luz. 
c) Internacional - ISO 8421-1: fogo é o processo de combustão caracterizado 
pela emissão de calor acompanhado de fumaça, chama ou ambos. 
d) Inglaterra - BS 4422:Part 1: fogo é o processo de combustão caracterizado 
pela emissão de calor acompanhado por fumaça, chama ou ambos (SEITO, 
2007). 

 

Quando associamos o fogo ao seu caráter destrutivo e suas 

conseqüências destrutivas, fugindo do controle de manipulação e utilização do 

homem e gerando a capacidade de prejudicar a vida e o patrimônio, em sentido 

amplo, damos a esse fogo um significado especifico e o chamamos de incêndio 

(CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2009). 
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2.2 Combustão  

A combustão, ou fogo em seu significado de como fenômeno químico, é 

uma reação de natureza química em que uma substância combustível ao ser 

aquecida em um ambiente com oxigênio igni produzindo calor e luz em uma 

reação que se mantém enquanto esses elementos continuarem a 

existir.(CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2009). 

Para a combustão existir alguns elementos são indispensáveis: 

 Combustível: material a ser degradado durante a reação gerando 

CO2, H2O e substratos em reações não balanceadas.  

 Comburente: elementos altamente oxidantes que reagem com o 

combustível, sendo o mais conhecido o Oxigênio. 

 Calor: Aquecimento necessário para iniciar reação. 

 Reação em cadeia: manutenção da reação que mantém o 

fornecimento de mais calor evitando o seu fim (CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2009). 

Transferência de calor ocorre concomitantemente por três formas 

condução convecção radiação 

 Condução é a passagem do calor por contato direto, molécula 

através de molécula. 

 Convecção é a passagem do calor de um líquido ou gás pela 

diferença de densidade junto com a condução e mudança de 

estado físico. 

 Radiação transferência de calor por ondas eletromagnéticas em 

todas as direções (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

DISTRITO FEDERAL, 2009). 

Segundo Seito (2007), dependendo da natureza do combustível o 

mecanismo de ignição pode ser diferente. 

 Combustíveis sólidos sofrem uma decomposição química 

chamada de pirólise liberando vapores combustíveis que se 
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misturam no ar que assim que entram em contato com uma faísca 

ou chama entram em ignição. 

 Combustíveis líquidos: evaporam vapores combustíveis, 

misturando com o ar que se em contato com faísca ou chama 

entram em ignição. 

 Combustíveis gasosos por si só em contato com o ar e com 

faíscas ou chamas entram em ignição. 

 Ponto de Fulgor: menor temperatura em que amostra gera 

lampejo, ou chama inicial, que não se sustenta. 

 Ponto de Ignição: menor temperatura em que após amostra se 

inflamar continua a queimar (SEITO, 2007). 

2.3 Incêndio 

Os incêndios em geral possuem certas características de seu 

desenvolvimento em que podem ser separadas em fases, estas fases são 

divididas didaticamente para uma melhor leitura do ambiente ajudando a como 

prevenir melhor incêndios e como saber como combater ou quando não 

combater um incêndio. 

 Fase inicial: momento em que há muito combustível e muito oxigênio 

presente. A temperatura está relativamente baixa e o foco está restrito 

ao local inicial. 

 Fase Crescente: momento em que o calor começa a aumentar fazendo 

com que os materiais próximos comecem a sofrer pirólise. A parte mais 

alta do teto é tomada por fumaça e a quantidade de oxigênio disponível 

começa a diminuir. Ao final desta fase pode acontecer o fenômeno de 

generalização do incêndio 

 Fase Totalmente Desenvolvido: há a generalização do incêndio para 

todos os materiais disponíveis, combustível começa a se limitar e uma 

diminuição do oxigênio. A temperatura é elevada exponencialmente e 

perceptível a grande diferença entre o teto e o piso. 

 Fase Final: em que boa parte do combustível já foi consumida, 

diminuindo as chamas conforme diminui a temperatura lentamente, 
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embora ainda esteja muito quente. O ambiente permanece com os 

níveis de oxigênio baixos, mas uma ventilação do local pode reignir o 

ambiente (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO 

FEDERAL, 2009). 

O incêndio produz três produtos básicos da combustão dos materiais 

próximos calor, chama e fumaça. 

A fumaça possui grande influencia sobre toda a dinâmica do incêndio, 

pois ela é altamente tóxica e representa o maior perigo para as pessoas 

decorrente dos incêndios. 

Alem da toxicidade existem certas características da fumaça que são 

pertinentes e fundamentais para a temática dos incêndios, são elas: 

 Quente responsável pela propagação do incêndio por meio de 

correntes de convecção 

 Opaca seus produtos dificultam a visibilidade 

 Móvel por ser fluido pode adentrar-se em qualquer espaço 

 Inflamável é capaz de reagir com oxigênio, sendo combustível 

para novas ignições. 

Tóxica, seus produtos são asfixiantes e irritantes, prejudicando rapidamente a 

respiração (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 

2009) 

Além de suas fases e das características da fumaça os incêndios também 

possuem certas classes que facilitam a compreensão da natureza do sinistro, 

para ajudar os bombeiros no processo de extinção, mas também em saber 

como dar a primeira resposta por parte da população (CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2009). 

 Classe A são os materiais sólidos mais comuns como madeira, tecido, 

borracha que deixam resíduos. Este tipo de queima ocorre 

volumetricamente e a sua principal forma de extinção se dá por 

resfriamento. 

 Classe B são os líquidos ou gases inflamáveis sua queima acontece 

apenas na superfície, e não deixa resíduo, o melhor método para sua 

extinção é o abafamento e a quebra da reação em cadeia 
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 Classe C são os equipamentos energizados, podendo se transformar em 

classe A, ou B dependendo da natureza do principio de incêndio, após 

cortar a fonte de energia. 

 Classe D materiais alcalinos que geram reações violentas, de natureza 

pirofólica, o uso da água com alguns dos metais alcalinos agravam o 

incêndio. 

 Classe K, as novas normas americanas instituíram a classe K para 

instituir a importância de se conhecer os incêndios de natureza 

residencial. Assim o ambiente da cozinha e todos os riscos inerentes 

presentes nela estão contemplados na Classe K como forma de informar 

a população com campanhas educativas para prevenir incêndios 

residenciais que são ocorrências corriqueiras dos EUA (CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2009). 

2.4 Breve histórico Incêndios no Brasil e DF 

Com o crescimento da civilização e sua evolução se tornou cada vez 

mais intensa a utilização de ferramentas, materiais e compostos cada vez mais 

quimicamente complexos no ambiente familiar, sua composição química os 

torna demasiadamente reativos acabando por afetar a dinâmica moderna dos 

incêndios urbanos afetando a periculosidade e os riscos envolvidos no 

manuseio de utensílios domésticos mais simples, mesmo os mais cotidianos, 

seguem uma crescente e uma capacidade maior de gerar incêndios (GALLO; 

AGNELLI, 1998). 

A cultura brasileira, boa parte herdada da cultura ibérica, nos levou a 

utilização da taipa de pilão e a alvenaria que fornecem uma boa proteção ao 

fogo em caso de construções tradicionais, austeras e solidas. São nas novas 

tecnologias de materiais estruturais, vedações, revestimentos, grandes 

edifícios, complexos de compras, etc. que estão as armadilhas contra o SCI. 

Essas armadilhas podem ser evitadas com medidas de proteção contra 

incêndios, o que em muitos casos não são aplicadas a contento (SEITO, 2007). 

À medida que a humanidade evolui a característica dos bens 

domésticos tem mudado e vem se tornando cada vez mais reagentes ou 
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iniciadores de incêndios. Dispondo as casas e apartamentos do país de 

diversos produtos elétricos próximos a panos, marcenaria, fogões de Gás 

Liquefeito de Petróleo entre outras formações, que se não orientadas podem 

deixar a residência com grandes riscos de ignir. (CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2009). Ou seja, mesmo construções com 

relativa proteção estrutural contra incêndio podem vir a ser tomadas por 

incêndios, por causa das características dos materiais dispostos nas 

residências. 

Segundo Seito (2007): 

O Brasil passou de um país rural para uma sociedade urbana, industrial e de 
serviços em um curto espaço de tempo; toda essa mudança ocasionou um 
aumento dos riscos de incêndio entre tantos outros que enfrentamos. Para 
termos uma idéia, o Brasil em 1872, no primeiro censo oficial, tinha uma 
população de oito milhões e novecentos mil habitantes... . Portanto em 
aproximadamente duzentos e trinta anos passou de dez milhões para cento e 
oitenta milhões de habitantes, com mais de cento e vinte milhões morando em 
cidades (SEITO, 2007). 

Além disso, o desenvolvimento do Brasil levou a um crescimento 

demográfico acelerado por meio da urbanização; e mais especificamente o DF, 

antes tendo sido planejado para uma cidade com próximo de 200 mil pessoas, 

contar, com mais de 3,055 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (2020). Essa explosão populacional, não foi 

exatamente antecipada por um planejamento estrutural, gerando habitações 

precárias como barracos, ou mesmo fiações e circuitos elétricos mal 

planejados e suscetíveis a curtos, deixando parte da população vulnerável a 

riscos.  

Visando serem cada vez mais competitivas no mercado global as 

edificações precisavam abarcar cada vez mais depósitos de materiais 

combustíveis e materiais perigosos em escala crescente para atender tanto a 

demanda da população interna do país como a exportação dessas matérias. 

A segurança contra incêndio como um todo no Brasil não foi resultado 

de um processo planejado para o desenvolvimento e crescimento das cidades, 

a SCI foi criada pela exposição ao risco das edificações e pelos grandes 

incêndios que foram decorrentes gerando vítimas e com isso mudando a 



23 
 

mentalidade da população proporcionando um novo tratamento dessa 

necessidade de proteção gerando legislações, exigências, pesquisa, formação 

de técnicos destinados exclusivamente para a proteção e prevenção contra 

incêndios (SEITO, 2007). 

A falta de informação costuma causar diversos riscos de incêndios no 

contexto urbano, nos Estados Unidos da América (EUA), por exemplo, segundo 

a United States Fire Administration (2018), em 2005, 83% das mortes de civis 

foram causadas por incêndios residenciais, dentre os quais as maiores razões 

para tanto estão o descuido no manuseio de equipamentos domésticos. 

Seito (2007) também define algumas características estruturais dos 

edifícios, em sentido amplo se referindo a qualquer tipo de edificação, que 

favorecem a proteção contra incêndio, aumentando a segurança das pessoas: 

Para Seito (2007) um edifício deve: 

a) dificultar a ocorrência do princípio de incêndio. 

b) ocorrido o princípio de incêndio, dificultar a ocorrência da inflamação 

generalizada do ambiente. 

c) possibilitar a extinção do incêndio no ambiente de origem, antes que a 

inflamação generalizada ocorra. 

d) instalada a inflamação generalizada no ambiente de origem do incêndio, 

dificultar a propagação para 

outros ambientes. 

e) permitir a fuga dos usuários do edifício. 

f) dificultar a propagação do incêndio para edifícios adjacentes. 

g) manter o edifício íntegro, sem danos, sem ruína parcial e/ou total. 

h) permitir operações de natureza de combate ao fogo e de resgate/salvamento 

de vítimas (SEITO, 2007). 

É possível observar a evolução da SCI no âmbito do DF, no âmbito 

legal, sendo estabelecida por lei a competência ao CBMDF contando com 

diretoria própria para analisar projetos de edificações, diretoria destinada a 

vistoriar edificações e investigação dos incêndios para fim técnico científico.. 

(CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 1986) 
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A competência também no DF foi estabelecida no regulamento RSIP por 

meio do Decreto nº 21.361 de 20 de julho de 2000 classificando edificações e 

riscos, pormenorizando as proteções passivas e ativas, como funcionaram os 

projetos, fiscalizações e penalidades, dentre outros (DISTRITO FEDERAL, 

2000). 

 Estabelecendo exigências de segurança tanto na fase construtiva com 

exigências de natureza passiva. Quanto em fase posterior com exigências de 

preventivos fixos (DISTRITO FEDERAL, 2000). 

Sob o prisma das causas mais recorrentes de incêndios no ambiente 

doméstico algumas causas podem ser destacadas, como curtos-circuitos em 

aparelhos devido à sobrecarga da fiação, vazamentos de gás GLP de botijões, 

principalmente devido a má conservação das mangueiras, panelas no fogão ou 

ferros de passar roupa esquecidos ligados. Todos esses riscos se gerenciados 

podem trazer mais segurança para o ambiente familiar e melhor o bem estar 

social das famílias implicando uma maior segurança e proteção de seu 

patrimônio. (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 

2007). 

Na rotina familiar a cozinha, por exemplo, é um dos ambientes que mais 

geram acidentes por conta de descuido O mau uso e manutenção de botijões 

de GLP, o uso incorreto de mangueiras para passagem de gás, a não 

verificação manual de vazamentos no dispositivo regulador de pressão dos 

botijões, o não fechamento dos dispositivos das “bocas” após o uso, o não 

armazenamento dos botijões em locais fechados, como armários, são ambos 

exemplos de condutas que geram riscos as rotinas das famílias, e que dizem 

respeito à apenas um utensílio da cozinha (NATIONAL FIRE PROTECTION 

ASSOCIATION, 2015). 

O gerenciamento de riscos de incêndio nas casas requer uma seqüência 

de procedimentos e cuidados que em um primeiro momento parecem 

numerosos, porém simples, que com a devida atenção podem evitar a perda 

patrimonial e humana nas famílias. Contribuindo então para a segurança de 
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todos e reduzindo o número de acidentes e vítimas fatais decorrentes de 

incêndios como um todo (CANADA, 2020). 

3. METODOLOGIA 

3.1. Apresentação 

 O estudo tem natureza aplicada, pois utilizou-se de uma aplicação 

prática dos conhecimentos e processos relacionados ao tema desenvolvido, 

evidenciou a conduta da sociedade frente a situações de perigo de incêndio, 

métodos práticos de como disponibilizar e salvaguardar os bens que precisam 

de precauções para não correr riscos (GIL, 2010). 

O método aplicado foi o dedutivo uma vez que mostrou por meio de 

dados e pesquisas relacionadas que a partir das premissas formadas pela 

literatura incentivar uma rotina de segurança que todos podem seguir, a partir 

de um comportamento considerado ideal, particular (GIL, 2010). 

Os objetivos do trabalho foi alcançado por meio de uma pesquisa 

descritiva, por que o assunto, Prevenção de Incêndio, em si já existe e foi 

extensamente abordado e estudado na literatura, o que será feito é uma 

adaptação dos conceitos relacionados a segurança e prevenção de incêndios 

para o contexto familiar e doméstico (GIL, 2010). 

A abordagem foi Qualitativa já que se apoiou em dados numéricos e 

estatísticos como fonte auxiliar na formação da conduta do cidadão ao mesmo 

tempo em que a opinião de um especialista, por exemplo, pode muito bem ser 

levada em conta, por incorporar aspectos subjetivos que às vezes os números 

não conseguem prever ou se aprofundar na temática o suficiente (GIL, 2010). 

Foram usados procedimentos bibliográficos e documentais para 

desenvolver o trabalho, uma vez que se buscou através de diversas literaturas 

já estabelecidas a respeito do tema de prevenção de incêndios, assim como 

documentos e dados estatísticos correlatos a temática. Com vistas a verificar 

quais ações são preconizadas pela literatura disponível, quais ações já são 

feitas no contexto atual do CBMDF e quais podem ser criadas ou melhoradas 
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para melhorar o serviço ofertado para a prevenção de incêndios em 

residências. 

A fase bibliográfica tinha como objetivo fundamentar a temática do 

incêndio e contextualizar-la a prevenção com foco no nicho dos incêndios 

residenciais. Objetivará unir a teoria já escrita sobre o assunto com os 

resultados práticos encontrados em relatórios. 

A fase documental foi dividida em duas partes, a primeira com foco 

legal, normativo, com o fundamento de delimitar para quem foi delegada a 

responsabilidade para realizar a Segurança Contra Incêndio e Pânico na esfera 

Distrital, elencando entidades designadas para a proteção de residências. 

Delimitando quem são os atores responsáveis pela promoção da prevenção de 

incêndios e quais suas atribuições. Alem de estabelecer o que há de legislação 

referente as residências do DF.  

A segunda parte correspondia a buscar informações empíricas acerca 

de incêndios Residenciais subdividindo esta parte em dois macroconjuntos: 

 O primeiro conjunto será de informações contidas no Distrito 

Federal, a razão fim do trabalho é melhorar a vida das pessoas 

da região de competência da corporação, sendo assim será 

buscado através das informações pesquisadas, esclarecerem 

como as residências unifamiliares são afetadas pelos Incêndios 

no DF e a partir disso embasar-se dessas informações para 

propor como melhorar.  

 

 O segundo conjunto será trazer documentos de outros corpos de 

bombeiros não nacionais, para enriquecer a temática procurando 

alinhar às melhores práticas e experiências internacionais. 

 

Procurando as melhores práticas recomendadas por diversas fontes 

como especialistas, autores, manuais, pesquisas, dados e informações que 

possam esclarecer as questões relacionadas à prevenção de incêndio em 

ambientes domésticos. 
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Por fim foi feita comparação entre os relatórios com a finalidade de 

analisar aonde há similaridades e alinhamentos, bem como serão explicitadas 

as diferenças. Em ambos os casos sendo analisados eventuais motivos. 

Foram buscados dentro do CBMDF quais serviços são ofertados para a 

os moradores de residências unifamiliares e comparado com outros corpos de 

bombeiros para fins de buscar propostas de melhoria da corporação. 

3.2. Universo 

 Universo foi delimitado quanto à competência para atuação em 

relação à prevenção de Incêndios ao Distrito Federal. 

 Quanto à fonte da informação foi buscado no Brasil como um 

todo e em Corpos de Bombeiros Internacionais. 

3.3. Amostra 

Para a realização do trabalho foram escolhidos como amostra de Corpos 

de Bombeiros internacionais três países EUA, Canadá e França. Escolhidos 

em razão da facilidade de acesso aos dados estatísticos e pela qualidade, 

especificidade das informações disponíveis em relatórios. Bem como o sítio 

oficial do CBMDF.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Causas de Incêndio  

4.1.1 Causas de Incêndio no DF 

O presente capítulo busca aclarar os incidentes de incêndios 

domésticos, buscando mostrar dadas e estatísticas de como e em quais 

circunstancias os mesmos começam. Para tanto foi utilizado o Boletim dos 

Fatores Envolvidos Nos Incêndios e Sinistros 2002 – 2007, a utilização de 

dados tão antigos se deve ao fato deste ter sido o documento mais completo 

divulgado sobre a temática até o momento desta pesquisa (CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2007). 

No DF segundo o Boletim dos Fatores Envolvidos Nos Incêndios e 

Sinistros 2002 – 2007 é apontado que o principal bem sinistrado da população 

são as casas. Estas com mais que o dobro de sinistros em relação ao número 

de veículos sinistrados, por exemplo. Para efeitos de mensuração estatística do 

boletim não foram levados em conta as casas de pessoas excluídas da 

sociedade como barracões por serem consideradas moradias rudimentares, e 

foram separadas casas de apartamento, o que inflaria ainda mais os dados 

(CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2007). 

Na época do boletim, o DF possuía mais de 500 mil domicílios, e 800 mil 

veículos sendo uma das cidades do país com maior número de carros por 

pessoa. Além disso, o segundo maior caso de ocorrências no DF tem natureza 

veicular, sendo incêndios urbanos o terceiro colocado em número de 

ocorrências, das quais a proporção de incêndios urbanos em relação às 

ocorrências veiculares é muito inferior (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

DISTRITO FEDERAL, 2007). 

Ainda assim, o bem patrimonial que mais foi perdido numericamente no 

DF de 2002 a 2007 foram casas e não carros, o que levanta um sinal vermelho 

sobre a necessidade de uma política pública mais incisiva de prevenção, por 

que a casa não é apenas um bem patrimonial, ela cumpre uma função social, 
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onde abriga as famílias e os demais bens delas, sua perda, por si só, mesmo 

sem vítimas, gera grande frustração e dor para seus membros (CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2007). 

Sobre o assunto, é importante notar que a legislação de segurança 

contra incêndio e pânico de competência do CBMDF através da Norma Técnica 

01 não obriga as casas a terem de comprar preventivos fixos nas residências 

unifamiliares que compõem perto de 70% do total de domicílios no DF. Tal 

situação reforça a vulnerabilidade das casas em relação a sinistros, 

diferentemente de apartamentos (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

DISTRITO FEDERAL, 2007). 

Tabela 1 - Bens Sinistrados 2003 

 

 

 

 

 

Fonte: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (2007) 

Tabela 2 - Bens Sinistrados 2005 

 

 

 

 

 

Fonte: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (2007). 
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As tabelas 1 e 2 mostram que em 2003 e 2005, por exemplo, há uma 

predominância das ocorrências de incêndios urbanos nas casas residenciais.  

Talvez a parte mais relevante para fins deste projeto de pesquisa seja a 

parte do boletim referente as causas dos sinistros periciados pelo centro de 

investigação e prevenção de incêndio no DF segundo a tabela das causas de 

2002 a seguir: 

 

Tabela 3 - Causas 2002 

 

 

 

 

 

Fonte: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (2007) 

Tal tabela mostra em acumulado que a grande maioria dos sinistros 

advêm da imperícia das pessoas, sendo mal funcionamento de produtos e 

equipamentos advindos de fenômenos de quaisquer naturezas somadas bem 

menor do que a ação o homem. 
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Tabela 4 - Subcausas 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (2007) 

Segundo a tabela das subcausas fica bem visível que dentre o 

apurado, as subcausas que mais iniciaram os sinistros foram o contato de 

chama ou brasa dando início assim ao incêndio, seguida pela não apurada que 

acumula todas as causas em que não há conhecimento de causa. 
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Tabela 5 - Objetos 2002 

 

Fonte: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 2007. 

A tabela número 5 mostra em destaque numérico curtos-circuitos, 

fósforos ou isqueiro e velas como causadores da maioria dos incêndios 

periciados em 2002. E talvez a tabela mais importante seja a próxima, pois 

mostra de todos os incêndios os locais de início. 
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Tabela 6 - Locais 2002 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, (2007) 

 

A tabela número 6 mostra que a maioria dos incêndios aconteceram na 

cozinha, nos quartos e na sala, o que reforça a necessidade de medidas 

preventivas direcionadas especificamente para o ambiente domiciliar, visto que 

há um acumulo de incidentes nestas localizações. 
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Tabela 7 - Vítimas 2002-2007 

 

 

 

 

 

Fonte: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL(2007) 

A tabela 7 mostra o histórico de 2002 a 2007 do número de vítimas no 

DF, é possível notar que diferentemente das perdas patrimoniais a vida da 

população como um todo está sendo bem protegida dos incêndios em nossas 

regiões administrativas, visto que o número de vítimas fatais é pequeno, 

próximas de zero por ano. 

Tabela 8 – Incêndios em Residência 2018-2020 

 

Fonte: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (2020) 

Por fim, a tabela 8 mostra os dados levantados até o momento sobre 

2018 a 2020, mostrando que os incêndios em residência, ou seja, sem contar 

apartamentos e barracões não contados na metodologia. É possível notar que 

de todos os incêndios periciados no ano perto de 70% de todos eles são de 

natureza residencial. 

Sobre as conclusões que o boletim relatou e as necessidades de 

medidas a serem adotadas se destacam: 

 Conclusão 02 – Dadas as informações que as edificações residenciais (domicílios) são 

as mais agravadas pelos sinistros, conclui-se existir a necessidade de suas inclusões 
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em programas preventivos, como o de ampliação das exigências de preventivos fixos, 

as edificações familiares. Reavaliar as Normas Técnicas flexibilizando-se parâmetros, 

para permitir-se viabilidade de inclusão de preventivos nos projetos residenciais.   

 Conclusão 04 – As campanhas publicitárias ou propagandas governamentais devem 

ter maiores focos nos públicos que permanecem nos domicílios, principalmente as 

crianças.  

 Conclusão 07 – Realizar campanhas preventivas objetivando a mudança de 

comportamento como principal forma de redução das recorrências de sinistros. Aplicar 

linguagem às diversidades de públicos, em especial às crianças; aos fumantes; aos 

usuários de velas, entre outros.(CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO 

FEDERAL, 2007, p. 86) 

Em síntese os relatórios sobre incêndio no DF apontam que: 

 1-Incêndios residenciais lideram as ocorrências de sinistro relacionadas 

a incêndio; 

 2-A ação acidental das pessoas tem proporção relevante na causa 

desses incêndios; 

 3-As subcausas dos sinistros, em sua maioria, estão ligadas a Chamas 

ou brasas, curtos-circuitos e defeito de funcionamento; 

 4-Os Objetos causadores em sua maioria são velas, fósforos e curtos-

circuitos em eletrodomésticos; 

 5-Os locais causadores em sua grande maioria estão sala, quarto e 

cozinha; 

 6-Foi sugerido pelo corpo técnico do boletim como medida fundamental 

para mudança de paradigma campanhas publicitárias para prevenção em 

domicílio e principalmente criar políticas preventivas visando a mudança de 

comportamento na população, que é, justamente, o objeto deste projeto. 
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4.1.2 Causas de Incêndio nos EUA 

Nos Estados Unidos segundo a United States Fire Administration, 

USFA, em seu relatório Fire In The United States 2008-2017 mostra que: 

Em 2018, nos EUA houve 379.600 casos de incêndio residencial.  

2,790.mortes, 11,525 pessoas feridas e uma perda de $8,19 bilhões de 

dólares. Além de incêndios dessa natureza terem aumentado a letalidade em 

mais 41%, nos EUA na última década, levando a mais mortes. 

Gráfico 1 - Perdas Proporcionais de Incêndios 

 

Fonte: UNITED STATES FIRE ADMINISTRATION (2019) 

O gráfico 1 mostra a proporcionalidade das perdas nos incêndios nos 

EUA, mostrando que os incêndios residenciais lideram as perdas patrimoniais 

por quase 20 pontos percentuais, seguido pelos prédios não residenciais, ou 

comerciais, e veículos. 
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Gráfico 2 - Mortes a cada 1000 Incêndios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UNITED STATES FIRE ADMINISTRATION (2019) 

O gráfico 2 mostra a letalidade dos incêndios para cada mil ocorrências, 

mostrando que as residências trazem grandes riscos para as famílias, sendo 

quase 6 vezes maior o número de mortes em relação a prédios de naturezas 

diversas, e mais que o dobro do número de mortes relacionadas a incêndios 

em veículos. 

Gráfico 3 - Causas em Incêndios Residenciais EUA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UNITED STATES FIRE ADMINISTRATION (2019) 
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O gráfico 4 mostra que em disparado a grande causa nos EUA de 

incêndios está relacionada a cozinha. Fazendo um comparativo em relação aos 

resultados nos Boletins do CBMDF a cozinha lidera no DF, mas não em uma 

desproporção tão acentuada, nos EUA Incêndios Residenciais estão 

fortemente relacionado a problemas na cozinha. 

Gráfico 4 - Risco por Idade EUA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UNITED STATES FIRE ADMINISTRATION (2019) 

O gráfico 4 mostra a letalidade dos incêndios nos EUA aumenta 

significativamente com a idade, a partir dos 50 anos de idade os riscos de 

morte com relação a incêndios se torna cada vez maior, em razão da 

diminuição de suas capacidades cognitivas e físicas, o que torna mais e mais 

difícil enxergar, sentir, ou ouvir. Para os idosos de 80 a 84 anos o risco de 

morrer em um incêndio chega a triplicar.  

Dentre as conclusões do relatório Fire in the USA 2008-2017 uma delas 

foi: “Educação para as comunidades à nível municipal, estadual e federal.” que 

expõe como fundamental a educação da população como prioridade para a 

prevenção de fatalidades para civis e que o foco deve ser para o público adulto 

de 25 a 64 anos e de 80 a 84 anos em razão da taxa alta de morte para esses 

grupos específicos (UNITED STATES FIRE ADMINISTRATION, 2019). 
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Segundo relatório Fire Loss in the United States during 2019 incêndios 

residenciais foram responsáveis por 77%, 2.980 do total de 3.704 mortes 

naquele ano nos EUA, enquanto apartamentos representam apenas 10% do 

total, gerando mais de 12.700 feridos e uma perda patrimonial de perto de 8 

bilhões de dólares. 

Gráfico 5 -  Morte de civis por tipo de Estrutura EUA 

  

 

Fonte: NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (2019) 

Para os EUA as causas de incêndios residenciais fatais decorreram em 

maior proporção dos casos não intencionais, ou condutas inseguras, seguidas 

por fumar e incêndios intencionais. Tal fato aponta mesmo em outras nações, 

para a importância de se instruir a população para se evitar incêndios, já que o 

não conhecimento ou condutas desleixadas estão quase sempre liderando as 

causas. 

4.1.3 Causas de Incêndio na França 

Segundo o Corpo de Bombeiros da França durante 2019, na França, 

houve um total de 71.000 incêndios residenciais, representando uma 

ocorrência a cada 7 minutos. 15.035 pessoas ficaram feridas devido a sinistros 
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envolvendo incêndios domésticos e perto de 800 pessoas morreram (FRANÇA, 

2019). 

Através de seus dados estatísticos mostram ainda que 70% dos 

incêndios acontecem a noite, 80% das mortes são por intoxicação com a 

fumaça e que os incêndios domésticos são a segunda maior causa de morte de 

crianças de menos de 5 anos (FRANÇA, 2019). 

O Corpo de Bombeiros da França faz um comparativo com a cidade de 

Quebec no Canadá em que há cerca de 30 anos se tornou obrigatório o uso e 

detectores de fumaça em residências e que levou a uma queda na mortalidade 

dos incêndios domésticos de dois terços (FRANÇA, 2019). 

O governo Francês então desde 2015 tornou obrigatória a instalação de 

detectores de fumaça em residências. E lançou uma campanha nacional de 

comunicação através da Federação Nacional dos Bombeiros da França com 

auxílio do Ministério da Habitação, Igualdade Territorial e Assuntos Rurais e do 

Ministério do Interior da França, para conscientizar e orientar a cerca da nova 

obrigação (FRANÇA, 2019). 

4.1.4 Causas de Incêndio no Canadá 

O documento Fire Estatistics in Canadá 2005-2014 mostra durante 

aproximadamente uma década dados referentes aos incêndios no Canadá. 

Durante o período de apuração houve 439,256 incêndios, 1733 mortes e mais 

de 12503 pessoas feridas (CANADÁ, 2015). 

O estudo classificou incêndios em estruturais, veiculares e florestais e 

chama a tenção para o aumento da proporção de incendios estruturais de 5 a 

cada 10 para 6 a cada 10 em relação ao total (CANADÁ, 2015). 
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Tabela 9 - Incêndios Estruturais CAN 2005-2014 

 

Fonte: CANADA (2015) 

Em 2014 houve perto de 19 mil incêndios estruturais e destes 74% eram 

residenciais, chamando a atenção para uma tendência de crescimento na 

proporção de incêndios residenciais aumentando de 69% para 75% do total. 

Tabela 10 - Mortes em Incêndios Estruturais CAN 2005-2014 

 

Fonte: CANADA (2015) 



42 
 

Tabela 11 - Mortes por Idade Incêndios Estruturais CAN 2005-2014 

 

Fonte: CANADA (2015) 

A grande maioria das mortes no Canadá decorrentes de incêndios do 

são provenientes de incêndios estruturais cerca de 87% do total, e destes 95% 

das mortes aconteceram em residências. 

A tabela 10 ilustra onde a maioria das mortes acontece sendo explícita a 

quantidade de óbitos em residências em comparação às demais causas. A 

tabela 11 mostra que a maioria dos incêndios acaba por matar adultos, mas a 

grande quantidade de crianças e a ainda maior quantidade de idosos mostram 

como um incêndio pode ser perigoso para pessoas com dificuldade de 

locomoção. 

Nos incidentes residenciais, duas causas lideram as fontes de ignição 

dos incêndios: os equipamentos de cozinha e as materiais que produzem 

fumaça (velas, cigarros, lanternas, tochas), juntando perto de 60% do total de 

causas. 
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Tabela 12 - Incêndios Residenciais por Causa CAN 2005-2014 

 

Fonte: CANADA (2015) 

Tabela 13 - Mortes por fonte de Ignição CAN 2005-2014 

 

Fonte: CANADA (2015) 

A tabela 13 mostra o que a teoria de combate a incêndio tem entendido 

empiricamente que a fumaça é o principal risco à vida em uma ocorrência com 

fogo. Ilustrando que a inalação da fumaça lidera em número de mortes.  
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Tabela 14 - Desempenho de Detectores de Fumaça CAN 2005-2014 

 

Fonte: CANADA (2015) 

Pela tabela 14 é possível observar que casas com alarme de fumaça ao 

passar da década tem um percentual menor de mortes em relação às das 

casas analisadas que não tinham detector de fumaça. Variando de 11% menos 

pontos percentuais até o acumulado de 4% menos incidência de mortes no 

total, pelo baixo número de observações essa diferença pode não ser 

estatisticamente significante, mas numericamente é possível notar um ganho 

de proteção à vida com o uso destes equipamentos. 

 

2.3 Legislação e Proteção. 

A prevenção faz parte da missão fim do CBMDF como definida na lei nº 

8.255, que estabelece a organização básica do CBMDF, este capítulo visa 

deixar claro a quem é atribuído a competência de realizar serviços de 

prevenção e extinção de incêndios. 

Segundo a Lei Federal 8.255 de 20 de Novembro de 1991, que dispõe 

sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

define em seu art. 2º como competência realizar serviços de prevenção e 

extinção de incêndios.  
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Em seu item XI e XII define: 

XI desenvolver na comunidade a consciência para os problemas 

relacionados com incêndios, acidentes em geral e pânico. 

XII promover e participar  de campanhas educativas direcionadas à 

comunidade e sua área de atuação;... (BRASIL, 1991). 

E destaca uma unidade em seu artigo nº 28 uma Unidade de Prevenção 

e Combate a Incêndio, dentro de uma determinada área de atuação 

operacional, as missões de prevenção e extinção de incêndio e as demais que 

lhes sejam conexas. Estabelecendo a prevenção como tanto no âmbito 

institucional como em âmbito especializado como competentes a exercer tais 

serviços (BRASIL, 1991). 

Segundo a Lei 7.479 de 2 de Junho de 1986, que aprova o estatuto dos 

bombeiros militares do CBMDF, em seu art. 2º estabelece: 

Art. 2o  O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
instituição permanente, essencial à segurança pública e às atividades de 
defesa civil, fundamentada nos princípios da hierarquia e disciplina, e ainda 
força auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação ou mobilização, 
organizada e mantida pela União nos termos do inciso XIV do art. 21 e dos §§ 
5º e 6º do art. 144 da Constituição Federal, subordinada ao Governador do 
Distrito Federal, destina-se à execução de serviços de perícia, prevenção e 
combate a incêndios, de busca e salvamento, e de atendimento pré-hospitalar 
e de prestação de socorros nos casos de sinistros, inundações, desabamentos, 
catástrofes, calamidades públicas e outros em que seja necessária a 
preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio (BRASIL, 1986). 

O decreto 21.361 de 20 de julho de 2000, que aprova o regulamento de 

Segurança contra incêndio e pânico do Distrito Federal, estabelecendo 

requisitos mínimos para garantir a segurança de todas as edificações do DF e 

define no rol de edificações no item V as residências privativas em: Unifamiliar 

e Multifamiliar. Definindo em seu artigo 11 que o presente regulamento não se 

aplica as edificações residenciais privativas unifamiliares. E por meio do 

regulamento foram criadas Normas técnicas para regulamentar as medidas de 

segurança em todo o Distrito (DISTRITO FEDERAL, 2000). 

Assim, não há um rol de medidas de nenhuma natureza abordadas no 

conteúdo da NT nº 01 referentes a residências unifamiliares que não foram 

contempladas na norma por necessidade de uma norma especifica que não 
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existe até o momento (CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, 

2016). 

Uma vez definidos por lei que o CBMDF é responsável pela prevenção 

de incêndios é preciso também saber quais órgãos internos do CBMDF é 

atribuído especificamente essa responsabilidade. 

Segundo o BG nº 223 de 2020 que deu publicidade a portaria 24 de 

2020 que estabeleceu o novo regimento interno do CBMDF estabeleceu para o 

DESEG a competência de planejar, orientar coordenar e controlar as atividades 

de segurança contra incêndio e pânico relacionados à: prevenção e proteção 

contra incêndio e pânico. 

Ainda sobre o regimento interno estabeleceu como competência do 

DESEG promover e participar de campanhas educativas direcionadas a 

comunidade em sua área de atuação. E atribuiu ao GPCIU executar atividades 

de prevenção e combate a incêndio urbano no âmbito do Distrito Federal. 

Especificamente na lei de organização básica do CBMDF e na portaria 

24 de 25 de novembro de 2020 que aprova o Regimento interno do CBMDF é 

definido também para o GPCIU competência para realizar prevenção contra 

incêndios. 

Art. 494. Ao Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio Urbano, além 
das atribuições constantes no art. 446, compete:  
I - executar as atividades de prevenção e combate a incêndio urbano no âmbito 

do Distrito Federal;... (BRASIL, 1991). 

 

Segundo a portaria nº 34 de 1º de novembro de 2017 do CBMDF, foi 

estabelecido a política de Segurança contra Incêndio e Pânico do CBMDF no 

âmbito do Distrito Federal. Nela é definido que:   

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria considera-se Segurança Contra 

Incêndio e Pânico toda e qualquer atividade. Prestação de serviço, tecnologias 

e normas, nesta área que tenham objetivo de prevenir e minimizar os efeitos 
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adversos, e promover o bem estar da sociedade de acordo com o interesse 

publico (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2017). 

È estabelecido também o rol de atores da política de segurança: 

 Profissionais e empresas que atuam na atividade de segurança 

contra incêndio e pânico; 

 Proprietários e usuários de edificações unifamiliares e edificações 

classificadas no RSCIP; 

 Bombeiros Militares; 

 Pesquisadores e formadores de conhecimento da área de 

segurança contra incêndio e pânico. 

 

È possível notar que a norma estabeleceu o CBMDF a competência 

sobre a prevenção em atividade de segurança contra incêndio e pânico, mas o 

próprio CBMDF definiu mais alguns participantes como possível contribuição 

para a temática. 

Na portaria 34 também foi definido o ciclo operacional do incêndio 

dividido em quatro fases Normativa, fiscalizadora, combativa e investigativa 

todas de competência do CBMDF, sendo a normativa focada em prevenção e a 

investigativa focada em descobrir possíveis falhas preventivas. 

Nas disposições finais a portaria enfatiza que a prevenção de SCIP deve 

ser desenvolvida com campanhas e operações para orientação da comunidade 

do Distrito Federal, mas não específica quem ou que departamento ou 

diretoria, deverá desenvolver este trabalho. 

De acordo com a Norma Técnica nº 01/2016 publicada através da 

Portaria nº 026/2016 pelo CBMDF, que tem por objetivo estabelecer as 

medidas de segurança contra incêndio em edificações e áreas de risco no 

Distrito Federal conforme suas ocupações e usos, atendendo ao previsto no 

Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Distrito Federal 

(RSIP-DF) estabelecem que: 
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Estas exigências são aplicáveis, para os efeitos desta NT, às 

residências multifamiliares (grupo 02), sendo destinadas, neste caso, 

apenas aos condomínios verticais de apartamentos. Os condomínios 

horizontais de residências unifamiliares serão analisados de forma 

distinta, conforme descrito nos itens 5.8 e 5.9 desta NT. 

5.8 Os condomínios residenciais horizontais devem atender o que 

prescrevem as Normas Técnicas específicas referentes a acesso de 

viaturas e hidrante urbano. 

5.9 As áreas e edificações de uso comum em condomínios residenciais 

horizontais devem possuir as medidas de segurança contra incêndio 

referente à ocupação destes locais, de acordo com o que prescreve 

esta NT (CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, 2016). 

 

 O primeiro trecho que aborda as condições gerais e medidas a serem 

adotadas não estabelecem critérios para as residências unifamiliares, os 

especificando nos itens 5.8 e 5.9 da norma. Ao ler a redação dos itens é 

possível notar que eles não abordam categoricamente as residências 

unifamiliares, apontam que condomínios devem atender Normas Específicas 

para acesso de viaturas e hidrantes, e ainda sobre condomínios em suas áreas 

de uso comum estabelece que devem possuir medidas de segurança contra 

incêndio e pânico, referente a ocupação destes locais (CORPO DE 

BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, 2016). 

A Nota Técnica nº 01 única que referencia as residências familiares 

aclara que será necessária norma especifica para se tratar dessas residências, 

norma que não existe até o presente momento, sendo assim não existe hoje 

nenhuma recomendação ou exigência de segurança legal para esse nicho. ( 

mesmo que não haja uma norma técnica não exclui a possibilidade de fazer o 

SCIP alcançar essa parcela grande da população através de outras medidas 

preventivas). 

Segundo a lei 12.527, de 18 de Novembro de 2011, que Regula o 

acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º 

do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, 
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de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 

dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

A LAI em seu Art. 8º é dever dos órgãos e entidades promover independente 

de requerimento a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas 

competências de informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas 

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 

direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 

conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 

seguintes diretrizes: 

I - divulgação de informações de interesse público, independentemente 

de solicitações; 

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação; 

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, 
atender, entre outros, aos seguintes requisitos: 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 

informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão; (BRASIL, 2011). 

 

Segundo a referida lei deve-se se buscar nos órgãos públicos conter 

ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso a informação de 

forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão,  

2.3.1 Carta de serviços 

Outro documento importante é a Carta de serviços para a temática da 

prevenção. Nela são expostos todos os serviços da corporação de todas as 

naturezas e seus programas sociais. O CBMDF até o momento desta pesquisa 

conta com 5 programas sócias, dentre os quais apenas um contem relativa 

relação com a temática da prevenção, o projeto Bombeiro Mirim complementa 

a educação dos brigadinos levando algumas orientações preventivas as 

crianças o que é positivo, mas não há hoje um projeto social voltado a 

prevenção e orientação da população como um todo. 
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Ainda sobre a Carta de serviços há um capitulo sobre serviços 

preventivos da corporação em que define o DESEG e o GPCIV como seus 

atores, neste capitulo está elencado como serviços: 

 Analise de projetos de Área menor que 3000m² e maior que 

3000m², 

 Do serviço de vistorias para obter licença de funcionamento 

 Vistoria do CBMDF para obtenção da licença eventual 

 

Não existindo assim um programa preventivo voltado para educação à 

nível institucional designado pelo art. 24 da Portaria nº 34 que define que a 

prevenção deve ser desenvolvida com campanhas e operações para 

orientação da comunidade do DF. 

Em trabalho de conclusão de Curso de Formação de Oficiais Turma 36 

do 2º Ten. Diego foi realizada uma pesquisa de opinião cujo objetivo era fazer 

um levantamento sobre o conhecimento da população a respeito da carta de 

serviços do CBMDF a qual entrevistou 385 pessoas e que destas 93,2% não 

tinham o conhecimento da Carta de serviços (RODRIGUES, 2020).  

E argumenta: 

Essa falta de conhecimento da população com relação aos serviços 
oferecidos enfraquece a relação do público com a Instituição, pois o cidadão 
não sabe como a Corporação pode servi-lo e ajudá-lo em diversas áreas. 
Dessa forma, conclui-se que a Corporação está falhando no processo de 
comunicação pública, preconizado por Kunsch (2013), que é essencial para 
interação do órgão com a sociedade (RODRIGUES, 2020). 

Seu argumento relatado em seu trabalho pode ser reforçado também  

para a esfera da prevenção de incêndios já que o CBMDF é detentor da 

competência praticamente exclusiva para realizar o serviço prevenção de 

incêndios pré estabelecido pelas legislações revistas e não há uma forte 

interação dos cidadãos com os meios sociais formais do CBMDF voltado para 

prevenção de incêndios o que enfraquece a relação publica institucional. 
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2.3.2 Sítio CBMDF 

 

O CBMDF possui um sítio de internet em que possui uma série de 

menus e submenus contendo um conjunto de informações sobre o CBMDF, 

seus serviços prestados, utilidades, intranet, uma  ferramenta de busca, dentre 

outros. 

A ferramenta de busca para fins deste trabalho foi testada com a  

finalidade de pensar como um possível usuário da informação do CBMDF, na 

prática se colocar no lugar do cidadão. 

 O cidadão por hipótese procuraria por informações acerca de formas de 

se informar melhor sobre como se prevenir contra incêndios em sua casa. 

Testando um rol de palavras na ferramenta de busca com as seguintes 

pesquisas: Prevenção de Incêndio, Residência, Educação, Prevenção. 

O sítio do CBMDF também possui um submenu do menu Utilidades 

chamado Dicas do Bombeiro. Neste até Agosto de 2020 não possuía nenhum 

resultado. 

Figura 1 - Site CBMDF 1 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (2020) 
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Figura 2 - Site CBMDF 2

 

Fonte: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (2020) 

Figura 3 - Site CBMDF 3 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (2020) 

 

 

A partir de Setembro foram incluídos itens disponíveis para download no 

item Incêndio, ilustrado pela Imagem 4, com a inclusão da  nova interface do 

site da corporação. 
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Figura 4 - Novo Site CBMDF 1 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (2021) 

Figura 5 - Novo Site CBMDF 2 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (2021) 
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Então se um cidadão buscasse algum tipo de informação sobre 

prevenção acabaria por achar está tela ilustrada pela Figura 5, com 

informações úteis. O único problema foi que até a entrega dos resultados deste 

trabalho todos os arquivos disponíveis para download não estão disponíveis. 

Sendo ilustrados pela Figura 6 a tela que mostra para todos os itens da 

Imagem 5 que não foi possível encontrar os arquivos. 

Figura 6 - Novo Site CBMDF 3 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (2021) 

 

Como já citado pelo trabalho a LAI preconiza a disponibilização de 

informações preconizadas pelo direito fundamental ao acesso a informação e é 

taxativo ao dizer que essas informações devem ser claras, objetivas e 

transparentes com linguagem de fácil compreensão e principalmente 

disponíveis. 

2.3.3 Anuário estatístico  

Em 19 de fevereiro de 2021 o CBMDF publicou o Anuário Estatístico de 

2019, que possui algumas características inovadoras em relação aos anuários 

anteriores que estão no escopo deste trabalho. 
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Diferentemente de outros anuários, neste foi reforçado a importância da 

transparência exigida pela LAI: 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal apresenta o Anuário 

Estatístico 2019, com o objetivo de divulgar um panorama sobre os diversos 

serviços prestados à comunidade nesse período. Ele consolida dados sobre a 

Corporação, oriundos de seus diversos setores, a fim de demonstrar com máxima 

transparência suas atividades e, ao mesmo tempo, cumprir a Lei de Acesso à 

Informação, Lei Federal nº 12.527, de 2011, regulamentada pela Lei Distrital nº 

4.990, de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2011). 

Alem do reforço da importância da coleta de dados a natureza dos 

dados também tem mudado. Nos anuários anteriores o foco era quantitativo, 

mostrando em números o que a corporação fez. A própria natureza numérica 

dos dados não permite transmitir informações completas, de como o serviço do 

CBMDF vem sendo completado. 

O anuário presente traz maior detalhamento dos aspectos quantitativos 

destacando mais subgrupos estatísticos. Bem como está especificando cada 

vez mais as ações que vem sendo adotadas para que os números mostrados 

façam sentido para o leitor. 

Nesse sentido, a equipe de produção – Seção de Estatística e 

Geoprocessamento do EMG/CBMDF – buscou dar ao presente Anuário, com 

seu conteúdo e sua forma estruturados de maneira conjugada, um formato 

claro, simples e intuitivo, a fim de expressar o maior e melhor retrato do que foi 

o ano de 2019 para a Corporação, abordando em suas seções, distintamente, 

aspectos tangíveis e intangíveis, permitindo a visão do todo e, ao mesmo 

tempo, de cada unidade especificamente (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DO DISTRITO FEDERAL, 2020). 

 

No anuário de 2018 no tocante a parte de prevenção as informações 

foram dispostas em três parágrafos abordando de maneira genérica as 

atividades desempenhadas pelo CBMDF, não demonstrando sua importância 

do tema para o leitor (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO 

FEDERAL, 2019). 

Já no anuário estatístico de 2019 a atividade de prevenção é tipificada 

em subgrupos sendo explicada com maior clareza como funciona cada 

subgrupo na atividade de prevenção separando em Palestras, simulados, 



56 
 

participação em reuniões comunitárias, prevenção e combate a dengue, 

monitoramento e orientação a atividades físicas em parques públicos, coleta e 

distribuição de leite materno, treinamento com cão guia , educação cívica, 

dentre outros. 

Dentre essas diversas categorias as que são mais pertinentes para o 

escopo deste anuário em relação ao trabalho são as de natureza ativa e 

treinamento. Que abrangem simulados, palestras, reuniões comunitárias e 

planos de abandono. 

Simulados são realizados em qualquer edificação ou localidade e os 

planos de abandono ocorrem exclusivamente em instituições de ensino. Não 

há um planejamento anual dessas atividades. Portanto, os exercícios ficam 

condicionados às demandas oriundas da comunidade e do planejamento de 

cada Grupamento. 

No ano de 2019 foram realizados 86 planos de abandono nas escolas, 

atendendo 23.784 pessoas da comunidade escolar. Além disso, foram 

executados 171 simulados, contemplando 65.017 pessoas. Não há um 

planejamento anual dessas atividades. Sendo assim, os exercícios ficam 

condicionados às demandas oriundas da comunidade e do planejamento de 

cada Grupamento. 

Já as palestras, quer sejam de primeiros socorros, de prevenção e 

combate a incêndio, de prevenção de acidentes domésticos ou algum outro 

tema, visam a orientar os participantes a lidar com as adversidades diárias. 

Elas têm o intuito de minimizar ou anular riscos decorrentes de uma situação 

adversa. O público alvo das palestras é qualquer ciclo de convivência da 

sociedade civil. O planejamento está vinculado, em sua maioria, à demanda 

oriunda das instituições interessadas. Em 2019, foram efetuadas 513 palestras, 

com um alcance de 39.213 pessoas. 

Reuniões comunitárias têm como finalidade estreitar a relação entre os 

órgãos de segurança pública e a comunidade local, por meio de reuniões com 

grupos de lideranças comunitárias. Nesses encontros é possível discutir as 

demandas de segurança pública da comunidade local, bem como planejar e 

implementar soluções para as questões levantadas. O público alvo são as 

comunidades locais e o planejamento ocorre por demanda da própria 

população (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 

2021). 

 

A tabela 15 mostra dados não disponíveis em outros anuários que 

permitem um melhor monitoramento dessas atividades numericamente. 
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Tabela 15 - Atividades de prevenção ativa e treinamentos mensais 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (2020) 

 

Alem de especificar numericamente é explicado como funciona cada 

uma dessas modalidades: 

 

5.  SÍNTESE DE RESULTADOS 

5.1 Causas 

 O processo de pesquisa das causas mais recorrentes de incêndios 

domésticos foi separado em dois grupos: As causas regionais relacionadas à 

realidade do DF e de modo complementar as maiores causas de incêndios 

domésticos através de dados e estatísticas internacionais disponíveis. 

 No DF foi mostrada a grande proporção de incêndios residenciais em 

relação ao conjunto total dos incêndios urbanos. Essa informação em conjunto 

com a análise normativa a respeito das residências unifamiliares, que 

compõem 69% do total de domicílios do DF explica que há uma ausência de 

medidas de segurança direcionadas a este nicho reforçando a vulnerabilidade 

e a necessidade de políticas especificas para esta grande parcela da 

população. 

 Os documentos pesquisados sobre ocorrências no DF advindos da 

DINVI informam em suas conclusões que Domicílios unifamiliares são os mais 

afetados pelos sinistros e reforçam para a necessidade de programas de 

prevenção e aponta para uma reavaliação da NT nº 01 para inclusão de 
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preventivos fixos em residências como um possível caminho para mudar essa 

situação. E relatam em suas conclusões também sobre a necessidade de 

realizar campanhas de conscientização social com foco para crianças e 

fumantes. 

 Os relatórios referentes aos EUA mostram uma serie de informações, 

dentre as que se sobressaem está à letalidade dos incêndios residenciais em 

comparação aos demais, que vem em alinhamento com o DF. 

 Dados internacionais corroboram, reforçam os dados encontrados na 

realidade brasiliense divergindo pontualmente em certas causas, nos EUA, por 

exemplo, os principais objetos causadores de incêndios estão diretamente 

ligados à cozinha enquanto no DF estão divididos entre fenômenos elétricos, 

levemente mais numerosos, e em seguida à cozinha. 

 Além disso, a grande ação ou omissão causadora de incêndio nos EUA 

está intimamente ligada à imperícia e ao descuido no manuseio dos objetos da 

cozinha. As autoridades responsáveis dos EUA pensando nisso desenvolveram 

uma classe de incêndio diferente das estudadas nas bibliografias do tema 

sugerindo a classe de incêndio K. Tal temática já foi abordada em outros 

trabalhos de conclusão de curso no CFO.  

 Quanto aos resultados da analise dos relatórios Canadenses em 

incêndios residenciais converge no tocante a causas sendo as residências os 

maiores alvos de sinistros e a cozinha como maior cômodo causador. 

 È interessante notar que foi feito um acompanhamento de certas 

ocorrências sendo auferida a existência de sistema detector de fumaça e 

medida sua eficiência em salvar vidas ao passar da década de estudo, 

mostrando que a presença desse sistema nas residências apresenta uma 

proporção de mortes menores do que em residências sem o sistema detector. 

 O corpo de Bombeiros da França em observação aos dados de Quebec 

no Canadá sobre detectores de fumaça mostrou que as mortes decorrentes de 

incêndios residenciais caíram mais que dois terços em 30 anos e determinou a 

partir de 2015 o uso obrigatório nas residências de detectores de fumaça. 
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 Tanto nos resultados dos EUA, quanto na França quanto no Canadá 

mostram que a maior causa de morte dos incêndios vem da inalação da 

fumaça fazendo a ligação da teoria com a prática. 

 O que não deixa de mostrar uma convergência de causas ao redor do 

mundo, sugerindo serem peculiares as diferenças regionais ao redor do globo 

no que se refere a incêndios domésticos. 

5.2 Competência 

 Durante a pesquisa deste trabalho foi pesquisado uma diversidade de 

normativos relacionados à temática dentre os quais apontam para o CBMDF 

como órgão central na administração do Ciclo Operacional do Incêndio no 

âmbito Distrital. 

 Na ausência de um órgão central das políticas dos corpos de bombeiros 

a nível federal, ou mesmo uma instituição relacionada à temática de prevenção 

de incêndios domésticos que abranja todo o Brasil. 

Fica evidenciado o papel do CBMDF como principal agente público 

encarregado da prevenção de incêndio e pânico no Distrito Federal. Estando 

sob sua competência todas as 4 fases do ciclo operacional do incêndio. 

Preventiva, normativa, investigativa, combate, passiva estrutural.   

Durante a analise normativa deste trabalho ficou evidente a ausência de 

exigências legais de preventivos fixos para residências pelas Notas Técnicas 

produzidas pelo CBMDF. Segundo discorrido pelos próprios autores de 

reportes estatísticos da corporação tal fato tem motivação de natureza 

econômica, mas que evidencia uma relação forte entre a presença de 

preventivos fixos e uma quantidade menor de acidentes mostrado pela 

diferença de ocorrências de incêndio em apartamentos e edificações 

comerciais. Também mostrado pelas corporações do Canadá e da França que 

a exigência de detectores de fumaça nas residências vem reduzindo a 

letalidade de incêndios.  
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5.3 Sítios 

Durante a pesquisa do presente trabalho foram analisados cinco sítios 

de internet: o próprio CBMDF e outros quatro USFA, CAN, FRA, NFPA, 

escolhidos por serem considerados referências internacionais e abordarem a 

temática de incêndios e mais especificamente prevenção à incêndios. 

 Foi observado como a prevenção contra incêndios é abordada em 

outros órgãos na esfera de seus sítios. Sendo assim, foi possível notar que os 

sítios internacionais em geral possuem um menu específico de prevenção, bem 

visível no ambiente do site e em alguns com uma imagem ilustrativa.  

Dentro do menu de prevenção é mostrado uma diversidade de 

conteúdos como: as causas de acidentes mais recorrentes, informações 

relevantes, condutas a serem adotadas, vídeos educativos, cartilhas, material 

de campanha educativa e publicações acerca da temática. 

Em contraponto aos sites internacionais, até agosto de 2020 em site 

disponibilizado o CBMDF possuía em um menu especifico dentro do menu 

utilidades um submenu chamado Dicas do Bombeiro, a princípio sem conteúdo 

nenhum, apenas com abas vazias, após setembro alguns materiais foram 

disponibilizados em PDF na aba de caráter informativo, mas sem acesso 

também.  

Fica evidente nos sítios buscados a facilidade de acesso do usuário 

interessado em se informar pela fácil visualização. Bem como, a diversidade de 

conteúdo de prevenção disponível tanto no próprio site como disponível 

também para baixar. Mostrando que há uma necessidade de reformar o layout 

do sítio do CBMDF para ficar mais acessível para o cidadão, bem como 

disponibilizar mais conteúdos de prevenção a população e nesse ponto não 

restrito apenas ao tema deste trabalho, alem de incêndios residenciais 

poderiam ser disponibilizados informações preventivas a cerca de salvamento, 

afogamentos, dentre outros. 

5.4 Anuários Estatísticos 
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Pelo material disponibilizado nos anuários estatísticos quanto à 

prevenção é possível notar que: 

A forma como a informação sobre prevenção vem sendo disponibilizada 

para a sociedade está se tornando melhor e mais clara. Alem disso, o número 

de ações para a prevenção como um todo é crescente, apesar de não se poder 

delimitar exatamente as ações voltadas tanto para prevenção de incêndios e 

por conseqüência nem as de prevenção de incêndios para residências 

unifamiliares. 

É possível relacionar que como já informado sobre as características  da 

população do DF que são, em sua maioria, de moradores de residências 

unifamiliares as ações de prevenção de incêndios como um todo estão 

atendendo em sua maioria moradores de residências unifamiliares em número 

crescente de ações. 

Outro ponto para notar sobre o anuário está no tocante ao 

Planejamento, tanto as palestras, como simulados, como as reuniões com 

finalidades de promover a prevenção não possuem diretrizes, nem 

planejamento de como são feitos, ficando a cargo da sociedade demandar do 

CBMDF que essas ações sejam feitas. 

Como já mostrado no tocante a legislação, todo o ciclo do incêndio está 

nas mãos do CBMDF, não há outro órgão responsável por gerir esse ciclo, 

sendo competência dos bombeiros terem a iniciativa de promover ações de 

prevenção de incêndios, por que nenhum outro órgão poderia. E segundo o 

disposto no anuário é possível inferir que o CBMDF não está sendo 

protagonista na promoção da cultura e educação da prevenção, o que não 

exclui a excelência do serviço de SCIP da corporação, porém é preciso lembrar 

que como a legislação não tem exigências legais para as residências, estas 

acabam não se beneficiando diretamente dos serviços de SCIP da corporação, 

mostrando um ponto em que podemos melhorar. 

Diversos autores e pesquisadores da área de prevenção de incêndios 

vêm recomendando como proposta de mudança de paradigma da SCI 

campanhas e treinamentos: 
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Segundo Seito: 

Engajar toda a população na prevenção contra incêndio com 

campanhas e treinamento em escolas e veículos de comunicações é 

um outro instrumento de que o país pode ativar. É triste vermos 

crianças e indivíduos deformados por queimaduras que poderiam ter 

sido evitadas com procedimentos simples de segurança. O ideal é a 

implantação de programas de educação em todos os níveis de cursos, 

desde a pré-escola até terceiro grau, de maneira que todos possam 

conhecer os riscos de incêndio de suas atividades e quais as atitudes 

aser tomadas em casos de incêndios.Quanto mais lúdicos forem os 

treinamentos, melhores serão a retenção e a automação dos 

procedimentos necessários à prevenção de incêndios e à saída das 

pessoas das edificações. Segurança pública em SCI é um estado de 

espírito coletivo, de estar sempre alerta para não fazer procedimentos 

perigosos que possam vir a ocasionar um incêndio. Tem um provérbio 

popular que nem sempre é obedecido: “prevenir e melhor do que 

remediar” (SEITO,2007). 

 

E o anuário mostra que a prevenção ativa não possui uma coordenação 

clara, sendo dependente de interessados para a realização e promoção da 

prevenção. A prevenção de incêndios para residências em outros países foi 

abordada no trabalho e é tratada de maneira diferente sendo planejada pelos 

Corpos de Bombeiro e divulgada tanto pelos próprios bombeiros, como 

disponibilizado materiais para que outros interessados possam promover a 

prevenção para diversos setores interessados da sociedade, como escolas, 

empresas e instituições. 

A prevenção para residências então está atualmente dividida a três 

grupos de medidas: as ações educativas como palestras, planos de abandono 

e reuniões comunitárias. Os projetos sociais e o terceiro da disponibilização de 

informação e conscientização por meio dos veículos sociais da corporação. 

Ambos possuem sua importância e devem ser desenvolvidos para os planos 

futuros da corporação.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade de estudar a 

prevenção de incêndios urbanos e mais especificamente as ocorrências de 

incêndio em residências unifamiliares. No que diz respeito a quantas são as 

ocorrências, sua proporção no montante total de ocorrências de incêndio, como 

ocorrem, seus objetos causadores mais freqüentes. Tudo com o fundamento 

de subsidiar dados para pensar a prevenção na corporação. 

Também foi estudado como a corporação contribui para a prevenção 

dessas ocorrências por meio de seus serviços prestados e ofertados à 

população, bem como outras corporações responsáveis pela temática abordam 

os incêndios de residências e executam suas políticas de prevenção. 

Observando o que a corporação já faz na prestação de seus serviços e 

buscando melhores práticas que podem ser aplicadas a entidade, evidenciando 

o que há de melhor em outras corporações a nível internacional para pautar os 

caminhos norteadores da melhora do serviço. 

Foi mostrado durante o decorrer do trabalho dados que fundamentam o 

porquê é importante promover a prevenção, baseados em autores e 

pesquisadores da corporação e fora dela, que em seus relatórios demonstram 

o quanto indispensáveis e necessárias são as ferramentas preventivas, como 

materiais e campanhas educativas, para mudança de paradigma. 

Considera-se, por fim, que o presente trabalho concluiu seu objetivo, 

mostrando que: 

 Identificou as causas mais freqüentes de incêndios em residências, 

no DF e comparou com as causas mais freqüentes em outros países. 

 Analisou as estatísticas disponíveis na corporação e fora dela, como 

forma de embasar as prioridades no tocante a prevenção de 

incêndios. 

 Mostrou como a legislação aborda a temática estabelecendo o papel 

central do CBMDF como responsável pelo tema, bem como definiu 
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seus órgãos especializados responsáveis pela promoção da cultura 

da prevenção. 

 Analisou quais e como são ofertados os serviços de prevenção de 

incêndios com o foco em evidenciar o que destes é aproveitado para 

o nicho das residências unifamiliares. 

 Produziu como sugestão para a corporação materiais para mídia 

social para serem utilizados em campanhas de promoção da 

informação para o DF. 

E por fim o trabalho propõe algumas recomendações que vão à mesma 

linha de diversos autores do tema, bem como autoridades do CBMDF que em 

seus trabalhos concluíram de maneira semelhante a necessidade de uma 

maior atenção à promoção da cultura da prevenção. E produto como forma de 

contribuir para melhorar o serviço ofertado a toda a população.  

 

6. RECOMENDAÇÕES 

 Em decorrência de todo o estudo realizado e das considerações finais 

apresentadas neste trabalho monográfico, recomendam-se as seguintes ações: 

 Incluir no próximo Plano Estratégico a necessidade de se planejar as 

campanhas educativas relativas à prevenção de combate a incêndio, 

dando prioridade ao nicho das residências, pelas razões expostas no 

trabalho. 

 Iniciar uma equipe de trabalho envolvendo integração dos 

departamentos para produção e disponibilização de material preventivo 

no sítio de internet do Corpo de Bombeiros, aos moldes da governança 

de outros corpos de bombeiros, com materiais específicos para leigos e 

instrutores, materiais informativos para a população no geral e manuais 

para instrutores internos ou externos a corporação. 

 Planejar a nível institucional como realizar campanhas educativas em 

todos os níveis e nichos interessados na aprendizagem, tais como  

síndicos, arquitetos e engenheiros, pessoas comuns, e estudantes.  
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 Incluir o produto deste trabalho no rol de informativos disponíveis no sítio 

do CBMDF para promoção da prevenção nos veículos da corporação e 

em suas mídias sociais. 

 Nos novos anuários estatísticos da corporação no capítulo relativo a 

combate a incêndio retomar a disponibilização de dados referentes a 

locais e cômodos mais freqüentes bem como objetos causadores frutos 

da informação do serviço de perícia da corporação nos moldes do 

Boletim Dos Fatores Envolvidos Nos Incêndios e Sinistros 2002 – 2007 

 Durante a fase de busca de conhecimento e dados sobre incêndios foi 

observado que nos sítios dos países procurados como França, EUA e 

Canadá os dados de incêndios Urbanos são compilados para o país 

todo. No Brasil os dados referentes a incêndios urbanos são divulgados 

separadamente por unidade da federação, não sendo possível encontrar 

os mesmos a nível nacional. Sendo o CBMDF um órgão estadual 

subordinado a secretaria de segurança pública do estado. Recomenda-

se incluir no próximo Planejamento estratégico a necessidade de 

articular entre os Corpos de Bombeiros dos estados e suas respectivas 

secretarias de estado junto com o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, para compilar os dados de incêndios urbanos em um único 

documento, aos moldes do SINESP, Sistema Nacional de Informações 

de Segurança Pública, em que os dados referentes às polícias dos 

estados são compilados em um sistema único alimentado por cada 

unidade da federação. 

 Recomenda-se que este trabalho possa ser usado por outros 

pesquisadores da corporação, pois há diversos campos e linhas de 

pesquisa da prevenção contra incêndios que podem ser desenvolvida a 

partir da pesquisa feita por este pesquisador como o desenvolvimento 

da mídia social do CBMDF, projetos de ensino de prevenção em 

escolas, analisar a viabilidade de uso de preventivos fixos para 

residências no DF, dentre outros. 
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APENDICE A: Previna sua Residência de Princípios de Incêndio 



74 
 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE B: Cuidados com o Gás de Cozinha 

 

 

 



76 
 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE C: Práticas de Prevenção ao Incêndio para Crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE D: Cuidado com Velas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 


