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RESUMO 

Foi desenvolvido um processo de construção e validação de cartilha educativa 
para prevenção de incêndios urbanos, utilizando-se de dados do maior número 
de ocorrências acidentais desse tipo no âmbito do Distrito Federal. Este estudo 
metodológico foi realizado em três objetivos específicos: levantamento das 
principais causas de incêndios, elaboração do material educativo e validação do 
material por especialistas no assunto e por representantes do público-alvo. 
Realizou-se o levantamento das principais causas de incêndio urbano, sendo as 
de maior relevância os incêndios ocorridos em cozinhas e com equipamentos 
elétricos – compondo juntas 92% das ocorrências periciadas pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal em 2020. Foram elaboradas então duas 
cartilhas focadas nesses tipos de ocorrência. A validação foi realizada por 7 
juízes especialistas e 5 representantes do público-alvo. Considerou-se o Índice 
de Validade de Conteúdo (IVC) mínimo de 0,80 para validação do material 
educativo. Como resultado, as cartilhas apresentaram IVC global de 0,97 pelos 
juízes especialistas e 0,94 para o público-alvo. Entretanto, os juízes propuseram 
sugestões de melhorias das cartilhas, que foram acatadas e modificadas para a 
versão final do material. As cartilhas foram validadas quanto aos critérios de 
objetivo, conteúdo, linguagem, layout e design, devendo ser consideradas no 
contexto das atividades educativas como instrumento capaz de favorecer a 
prevenção de incêndios urbanos no âmbito do Distrito Federal. 

Palavras-chave: Incêndio urbano. Prevenção de incêndio. Fenômenos elétricos. 
Incêndio em cozinha. Estudos de validação. Materiais de ensino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URBAN FIRE PREVENTION: AWARENESS AS A WAY OF REDUCING 

THE IMPACT OF ACCIDENTS 

ABSTRACT 

A process of construction and validation of an educational booklet for the 
prevention of urban fires was developed, using data from the largest number of 
accidental occurrences of this type within the Federal District. This 
methodological study was carried out with three specific objectives: survey of the 
main causes of fires, development of educational material and validation of the 
material by specialists in the subject and representatives of the target audience. 
A survey of the main causes of urban fire was carried out, the most relevant being 
fires in kitchens and with electrical equipment – together comprising 92% of the 
occurrences inspected by the Federal District Military Fire Department in 2020. 
Two booklets were then prepared focused on this type of occurrence. Validation 
was performed by 7 expert judges and 5 representatives of the target audience. 
A minimum Content Validity Index (CVI) of 0.80 was considered to validate the 
educational material. As a result, the booklets presented an overall CVI of 0.97 
for the expert judges and 0.94 for the target audience. However, the judges 
proposed suggestions for improving the booklet, which were accepted and 
modified for the final version of the material. The booklets were validated in terms 
of objective, content, language, layout and design criteria, and should be 
considered in the context of educational activities as an instrument capable of 
favoring the prevention of urban fires within the Federal District. 

Keywords: Urban fire. Fire prevention. Electrical phenomena. Fire in the kitchen. 
Validation studies. Teaching materials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUÇÃO 

 O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atende, por 

meio do telefone 193, a múltiplos tipos de ocorrências. De acordo com o Anuário 

Estatístico do CBMDF (2020a), em 2019 foram realizados 133.570 atendimentos 

à população do Distrito Federal. Desses, 14,9% foram ocorrências relacionadas 

a incêndio, podendo ser classificadas quanto ao local em: edificação, meio de 

transporte ou vegetação.  

Grande parte das normas utilizadas no Brasil e no mundo para prevenção 

de incêndios são originárias da National Fire Protection Association (NFPA). No 

Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a principal 

elaboradora das normas nacionais. Essas normas de prevenção e combate a 

incêndio estão ligadas a elementos de precaução contra o princípio de um 

incêndio e são destinadas à proteção da vida humana e dos bens materiais dos 

efeitos nocivos do incêndio que possam ocorrer em algum tipo de edificação. 

Incêndios ou princípios de incêndio no meio urbano podem ter dois tipos 

de naturezas: acidental ou intencional. Estatisticamente, a maior parte ocorre 

sem intenção e é decorrente de descuidos no dia a dia (FEMA, 1973). Dessa 

forma, além das normas vigentes na ABNT e na NFPA, medidas simples também 

podem ajudar a reduzir a ocorrência de incidentes relacionados ao fogo. 

O CBMDF tem por missão a “proteção de vidas, patrimônio e meio 

ambiente” e suas atribuições estão estabelecidas pela Constituição Federal. 

Uma parte importante do serviço operacional prestado pela Corporação é 

contemplada pelas ações preventivas - relacionadas ao objetivo estratégico 2, 

definido no Plano Estratégico 2017– 2024, que constitui ampliar a segurança 

pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes. 

Tais atividades preventivas são de naturezas diversas, compreendendo 

desde a prevenção de acidentes domésticos, passando pela orientação e 

treinamento em situações de pânico, até a implementação de atividades de 

melhoria na qualidade dos brasilienses. É alvo desses serviços toda a população 

do Distrito Federal e entorno, incluindo os militares que, ao ministrar, participar 



e organizar tais atividades, também se mantêm atualizados quanto às 

necessidades da comunidade. 

Educar, orientar e treinar tendo como objetivo prevenir acidentes e 

implementar mais segurança e qualidade de vida para os cidadãos do DF é 

mister para o CBMDF. 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. Sendo 

essas ações de educação compostas por medidas - muitas vezes precauções 

muito simples - que podem reduzir o impacto de acidentes em pessoas e 

patrimônios e cumprir a missão bombeiro militar. 

 Um material educativo pode desenvolver o pensamento da população, por 

meio de conhecimento direcionado, aprimorando a capacidade de reconhecer, 

identificar e tratar os riscos e de avaliar os perigos de uma atividade. Dessa 

forma, o objetivo deste trabalho é analisar as principais causas de incêndio 

urbano no Distrito Federal. Este objetivo será desenvolvido por meio dos 

objetivos específicos: levantar material estatístico referente às principais causas 

de incêndio urbano no Distrito Federal; desenvolver material informativo e 

ilustrativo de comunicação social sobre prevenção de incêndio; e, por fim, validar 

o material educativo por especialistas e representantes do público-alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Incêndio urbano 

 Para se compreender o papel da prevenção, é necessário entender 

primeiro como o fogo ocorre e como o incêndio se processa, sendo dois 

conceitos bem distintos. O incêndio é o fogo que foge ao controle do homem e é 

capaz de produzir danos ao patrimônio e à vida por ação das chamas, do calor 

e da fumaça. A combustão – fogo – é uma reação química que se processa entre 

uma substância combustível (como um pedaço de madeira, papel, tecido, 

borracha etc.), ao sofrer um aquecimento, e o ar, produzindo luz – chama – e 

calor em uma forma de reação sustentável (CBMDF, 2009). 

 Segundo o Módulo 1 do Manual de Combate a Incêndio Urbano do 

CBMDF (2009), para haver fogo, são necessários os seguintes elementos: o 

oxigênio (também chamado de comburente), o calor (responsável por fornecer 

energia à mistura) e o combustível. Além desses três, há uma reação contínua 

entre combustível e comburente, a qual libera mais calor para a reação, 

mantendo a combustão em um processo sustentável (reação em cadeia). A 

junção desses elementos é chamado tetraedro do fogo e está representado pela 

Figura 01 abaixo.  

Figura 01 – Elementos do Fogo 

 

Fonte: CBMDF, 2009. 

 A combustão se processa por meio do tetraedro do fogo, 

consequentemente, os métodos ou processos de extinção de incêndio são 

baseados na retirada de um ou mais elementos que o compõe. Baseado nesses 



princípios, CBMDF (2009) define os principais procedimentos para extinção de 

incêndios, sendo eles: a retirada ou controle de material; o resfriamento; o 

abafamento; e a quebra da reação em cadeia. 

Conhecer os procedimentos básicos de extinção de incêndios auxilia o 

trabalho dos bombeiros quanto à primeira resposta por parte da população. Além 

disso, saber o que está queimando será essencial para a escolha da melhor 

técnica e do agente extintor mais adequado ao combate. Segundo CBMDF 

(2009), os materiais combustíveis são classificados como: classe A - sólidos 

comuns (exemplos: madeira, papel, borracha etc.), classe B - líquidos ou gases 

inflamáveis (exemplos: gasolina, álcool, tintas, óleos de cozinha etc.), classe C - 

equipamentos elétricos energizados (exemplos: secadores, forno elétrico etc.) e 

classe D - metais combustíveis (exemplo: materiais pirofóricos). 

O CBMDF tem as atribuições estabelecidas pela Constituição Federal, em 

seu artigo 144, na Lei Federal nº 8.255/91, posteriormente alterada pela Lei nº 

12.086/2009, as quais consistem em proporcionar a proteção pessoal e 

patrimonial à sociedade e do meio ambiente, por meio de ações de prevenção, 

combate e investigação de incêndios urbanos no âmbito do Distrito Federal. 

Segundo o Plano Estratégico 2017-2024 do CBMDF: 

Nossa visão de futuro é que 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 (CBMDF, 2016). 

 Além disso, “ampliar a segurança pública com ações preventivas contra 

incêndios e acidentes” constitui objetivo estratégico do Plano. 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 (CBMDF, 2016). 

 A maioria dos incêndios são causados por ações descuidadas das 

pessoas, em grande parte por falta de preocupação e por ignorância dos perigos. 

Muitos incêndios poderiam ser evitados se as pessoas fossem treinadas para 

detectar as falhas antes que seja tarde demais. E muitos ferimentos e mortes 



poderiam ser evitados se as pessoas soubessem como reagir a um incêndio, 

qualquer que seja a causa (FEMA, 1973). 

A atenção dos bombeiros à prevenção de incêndios - por meio de 

educação em segurança contra incêndio, inspeção de edifícios e aprovação de 

projetos - reduzem significativamente as perdas de vidas e propriedades e os 

ferimentos causados por incêndios. As consequências de um incêndio 

dependem, no entanto, não apenas de como ele começa, mas do que acontece 

após a ignição (FEMA, 1973). 

Segundo o Relatório America Burning, produzido pela Federal Emergency 

Management Agency – FEMA em 1973, estudos apoiados pelo Bureau of 

Community Environmental Management, um braço do Departamento de Saúde, 

Educação e Bem-Estar dos EUA, fornecem evidências de que os programas de 

educação pública podem reduzir drasticamente as perdas com incêndios. 

Embora pequeno em âmbito, os estudos estão entre os poucos em que os 

resultados dos esforços de prevenção de incêndio foram medidos.  

Entre 1966 e 1969, um programa de educação de segurança contra 

incêndio foi direcionado a uma área do sudeste do Missouri, onde a taxa de 

mortalidade por incêndios era muito superior à média nacional. O primeiro passo 

foi estudar o padrão de incêndios e queimaduras e suas causas. Em seguida, 

uma equipe de campo foi treinada para administrar o programa, grupos civis, 

corpos de bombeiros, funcionários locais e os meios de comunicação de massa 

cooperaram com o programa. O público recebeu mensagens de segurança 

contra incêndio de todas as maneiras possíveis - demonstrações audiovisuais, 

programas educacionais e transmissões de mídia. O resultado: a taxa de 

mortalidade por incêndio caiu 43% em 3 anos. Para cada dólar investido no 

programa, 20 dólares foram economizados em perdas antecipadas de 

propriedades, despesas médicas e perdas de ganhos. Dois anos após o término 

do programa piloto, a taxa de mortalidade ainda estava caindo cinco vezes mais 

rápido do que do resto do estado (FEMA, 1973). 

Muitas das situações potenciais de incêndios podem ser mitigadas por 

meio do envolvimento comunitário. Ações simples, realizadas pela própria 



população podem ser suficientes para reduzir a susceptibilidade e 

vulnerabilidade relacionadas ao risco de incêndio por meio da qualificação da 

percepção de risco da comunidade. Poffo (2011) entende percepção de risco 

como o processo de organizar e interpretar dados sensoriais diante de um 

possível evento perigoso, imprevisto ou improvável, o qual pode prejudicar os 

seres humanos, os recursos naturais, a fauna, a flora e os bens materiais. 

Conhecer o comportamento do ser humano em emergências, geralmente pela 

análise histórica de fatos passados, é importante para subsidiar o planejamento 

das autoridades. 

2.2. Comunicação social na prevenção de incêndios urbanos 

De acordo com o Relatório America at Risk, produzido pela FEMA em 

2002, há um amplo reconhecimento e aceitação de que os programas de 

educação pública sobre prevenção de incêndios são eficazes. A redução do 

número de mortes por fogo é devido a uma série de fatores, incluindo maior 

consciência de que o fogo não é uma tragédia inevitável. De acordo com o 

Relatório, a educação pública não será totalmente eficaz por si só, no entanto, 

nenhum esforço de prevenção pode ter sucesso sem esse componente de 

educação pública.  

Técnicas de marketing social parecem ter a maior probabilidade de 

sucesso em questões de educação de incêndio pois procuram mudar a maneira 

como as pessoas pensam e tomam decisões. Uma abordagem de educação 

pública deve levar em consideração dois elementos essenciais: primeiro, o 

material deve conscientizar o público-alvo sobre os perigos tanto para o lado 

intelectual quanto para o nível emocional. Em segundo lugar, o público-alvo deve 

receber e aceitar a mensagem de que o perigo ou problema está sob seu 

controle (FEMA, 2002). 

Kotler e Lee (2019) se referem a marketing social como os esforços 

focados na influência dos comportamentos que melhoram os níveis de saúde, 

contribuem com as comunidades e incrementam bem-estar econômico. É a 

aplicação sistemática de princípios e técnicas de marketing que potencializam a 

participação do público para entregar valor e atingir metas comportamentais 



específicas para o bem tanto das pessoas como da sociedade – beneficiário 

primário do marketing social. 

No marketing social o objetivo é influenciar o comportamento de um 

público-alvo, tornando importante identificá-lo e determinar o comportamento 

específico desejado que o plano promoverá, seguindo o propósito mais amplo 

do projeto. Ademais, a fim de se conferir certo equilíbrio ao material, deve-se 

estruturar a mensagem impressa em três partes assim distribuídas: introdução 

(5 a 10%), desenvolvimento (80% ou mais) e conclusão ou resumo (5 a 10%). A 

introdução deverá cumprir a função de orientar o leitor sobre o objetivo e o tema 

a ser desenvolvido e de motivá-lo. O desenvolvimento é a fase de argumentação 

sobre a importância de se adotar a prática ou o hábito recomendado. Os 

argumentos utilizados podem incluir: vantagens da prática/hábito para o 

indivíduo e comunidade; disponibilidade de elementos necessários e serviços 

adequados; recomendações profissionais de especialistas, de associações; 

evidências científicas. Na conclusão deve-se repetir a mensagem principal para 

se facilitar a fixação (MOREIRA et al, 2003). 

2.3. Validação de material educativo 

A validade de conteúdo é uma fase importante nos processos de 

construção e adaptação de materiais educativos. Para a produção de material 

impresso ou digital, três aspectos devem ser considerados: linguagem, layout e 

ilustração. Vale destacar a importância da ilustração (desenhos, imagens, 

fotografias, símbolos) para a legibilidade e compreensão de um texto. Sua 

função é atrair o leitor, despertar e manter seu interesse pela leitura, 

complementar e reforçar a informação. A ilustração deve permitir que as pessoas 

se identifiquem com ela. O layout e o design tornam o material mais fácil de se 

ler e mais atraente para o leitor (MOREIRA et al, 2003). 

A fase de elaboração deve ser seguida da avaliação da versão preliminar 

do material, com a participação do público-alvo destinatário da mensagem e de 

especialistas na área abordada. Esse procedimento assegura o conhecimento 

da qualidade do material quanto à compreensão, aceitação da mensagem, 

adequação cultural, ao estilo, à apresentação, eficácia apontando para possíveis 



necessidades de reajustes e modificações. Procedimentos como entrevistas, 

aplicação de questionário e grupo focal podem ser utilizados para se testar o 

material. O julgamento e a apreciação do material por profissionais de outras 

áreas com conhecimento em produção de material educativo, e por profissionais 

da área especializados em prevenção de incêndios oferecerão informações, 

sugestões e opiniões que facilitarão a tomada de decisões (MOREIRA et al, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGIA 

 A fim de facilitar o cumprimento dos objetivos desse projeto, foram 

utilizados métodos - procedimentos mais amplos de raciocínio - e técnicas de 

pesquisa - procedimentos mais restritos, por meio de instrumentos adequados. 

Neste capítulo são abordados quais passos foram percorridos, como foi 

realizada a investigação e quais procedimentos foram ser adotados. 

 Pode-se definir método como caminho para se chegar a um determinado 

fim. E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos adotados para se atingir o conhecimento. Considerando-se grande o 

número de métodos, torna-se conveniente classificá-los. Segundo Gil (2002), 

vários sistemas de classificação podem ser adotados. Do ponto de vista de sua 

natureza, esta pesquisa é classificada como aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimento dirigido à solução de problemas específicos e com aplicação 

prática à realidade do CBMDF – prevenção de incêndios urbanos com finalidade 

de proteger e salvaguardar vidas e bens materiais. 

 O método a ser utilizado nesse projeto de pesquisa é o dedutivo uma vez 

que será utilizada uma cadeia de raciocínio descendente, da análise geral para 

a específica, até chegar no objetivo final desse projeto – analisar as principais 

causas de incêndio urbano no Distrito Federal. De acordo com Gil (2008), esse 

método parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e possibilita chegar 

a conclusões em virtude de sua lógica. 

 Esta pesquisa é classificada ainda como exploratória, quanto aos 

objetivos pretendidos neste trabalho, pois, segundo Gil (2008), buscar aprimorar 

ideias proporcionando a conquista de intuições que possibilitam a escolha de 

meios para atingir objetivos relacionados ao fato estudado.  

 Quanto à abordagem, esta pesquisa é qualitativa, pois, segundo 

Paschoarelli et al (2015), haverá uma análise qualitativa que busca compreender 

as intenções e significados das ações humanas. 

 Enfim, quanto aos procedimentos, a pesquisa é bibliográfica – é 

fundamentada em fontes como livros e artigos científicos de referência, 



garantindo, segundo Gil (2008), a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Além de 

bibliográfico, este projeto também pode ser classificado como documental, pois 

também consultou outras fontes diversificadas e dispersas - leis, normas, 

regulamentos do CBMDF, entre outros.  

3.1. Procedimentos 

 Essa pesquisa, que teve como objetivo analisar o incêndio urbano no DF, 

iniciou sua investigação apontando as principais causas de incêndio urbano no 

Distrito Federal, por meio de pesquisas bibliográficas e material estatístico. 

Definir as causas de incêndios urbanos que provocam a maior parte desses 

acidentes no DF fornece subsídios a esta pesquisa a respeito de quais assuntos 

tratar com prioridade na elaboração do material informativo à população. 

 Por meio dos dados coletados a respeito das principais causas de 

incêndio urbano no DF, foi possível criar material de comunicação social 

direcionado a essas estatísticas, observando as técnicas de marketing social à 

sensibilização da população, de forma que possa ser repassado conhecimento 

de prevenção de incêndios urbanos com vistas à conscientização e porventura 

redução de acidentes.  

 Após construção do material educativo, foi realizada validação desse 

material por uma seleção de profissionais especializados na área de prevenção 

de incêndio urbano, utilizando-se de critérios relacionados: a titulação, a 

produção científica e o tempo de atuação com a temática em discussão. Serão 

selecionados ainda alguns representantes do público-alvo desse material 

educativo – população do DF – sobretudo para avaliar o grau de 

compreensibilidade dos itens. 

Não há consenso na literatura sobre a quantidade de membros 

necessários para compor o comitê de juízes. No entanto, segundo CUNHA et al 

(2016), recomenda-se que este comitê apresente número ímpar de membros e 

que, preferencialmente, sejam entre 5 e 10 juízes. Dessa forma, foram 



selecionados, para este trabalho, no mínimo 5 profissionais especializados e no 

mínimo 5 representantes do público-alvo para a validação do conteúdo. 

Foi utilizada na fase de validação o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) 

para medir a proporção de participantes que estão em concordância sobre os 

itens que serão avaliados no material informativo. Foi utilizada escala de Likert - 

um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários e principalmente em pesquisas de opinião. Ao responderem a um 

questionário baseado nesta escala, os perguntados especificam seu nível de 

concordância com uma afirmação, em uma escala numérica de “1” a “4” – 

representando o grau de relevância de cada item, sendo “1”, sem relevância e 

“4”, totalmente relevante (ALMEIDA et al, 2016). 

A fórmula para cálculo do IVC mede a proporção de juízes que estão em 

concordância com determinados aspectos do instrumento de seus itens e está 

representada a seguir (1). Os itens que receberem pontuação “1” ou “2” serão 

revisados para serem reformulados. Serão considerados validados os itens que 

obtiverem índice mínimo de concordância de 0,80 nas respostas positivas 

(CUNHA et al, 2016). 

𝐼𝑉𝐶 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 3 𝑒 4

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
                                                                          (1) 

Com a validação deste material informativo - ferramenta didática para 

educação básica da população do DF - pretende-se oferecer uma contribuição 

eficiente para a promoção do aprendizado da população do Distrito Federal e 

consequente melhoria na percepção de risco e de prevenção de incêndios da 

sociedade. 

 

 

 

 

 



4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Levantamento das principais causas de incêndio urbano no DF 

 As ocorrências acionadas ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal são registradas no Sistema de Gestão de Ocorrências – SGO-Fênix, são 

identificadas pela equipe de Técnicos da Diretoria de Investigação de Incêndio 

(DINVI) do CBMDF e são tratadas de acordo com protocolo interno, com caráter 

investigativo, preventivo e de retroalimentação do ciclo operacional de incêndio. 

 Foram examinados dados das principais causas de incêndio urbano no 

Distrito Federal por meio do Relatório Técnico de Análise Pericial de Incêndios 

no DF, produzido pela DINVI. Os dados investigados são referentes ao primeiro 

e ao segundo semestre do ano de 2020 – primeiro ano em que este material foi 

produzido pela Diretoria.  

 Em 2020 foram analisadas pela DINVI 13.691 ocorrências de incêndio no 

âmbito do Distrito Federal, sendo 3.273 no primeiro semestre e 10.418 no 

segundo semestre. Como primeira etapa no tratamento e análise de dados pela 

Diretoria, as ocorrências são divididas em grupos de natureza similar, conforme 

Quadro 01 abaixo. 

Quadro 01 – Classificação das ocorrências por grupos 

GRUPO CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Grupo A Ocorrências ordinárias Incêndios de maior magnitude e 
complexidade - em geral, todas as 

fases do incêndio são desenvolvidas 

Grupo B Incêndio em gramado e incêndio florestal 
(exceto grupo A) 

Incêndios de natureza florestal 

Grupo C Superaquecimento de alimento, incêndio em 
coifa, vazamento de GLP sem incêndio, 

incêndio em lixo, incêndio em transformador, 
fenômeno elétrico sem incêndio 

Geralmente restritos a princípios de 
incêndios. Incidentes que 

eventualmente podem resultar em 
incêndios de maior complexidade. 

Grupo D Edificação sem exercício de propriedade, 
veículo sem exercício de propriedade 

Incêndios de natureza intencional. 

Grupo E Classificação incorreta, local não encontrado, 
não havia ocorrência, queima controlada, 

ocorrência duplicada, simulado, detonação, 
fumaça sem incêndio 

Acionamentos que não se tratam de 
incêndios ou ocorrências. 

Fonte: CBMDF, 2020b. 



O Gráfico 01 apresenta o total de ocorrências por grupo, analisadas pela 

DINVI em 2020. O grupo B – incêndios florestais - lidera o número de ocorrências 

com 78% do total, contudo não é foco deste trabalho. Em seguida, Grupo C e 

Grupo A, ambos com 7% do total, cada um. 

 

Gráfico 01 - Total de ocorrências por grupo em 2020

 

Fonte: CBMDF, 2020b e CBMDF, 2021. 

 

Este trabalho utilizou os dados referentes aos grupos que possuem risco 

de danos materiais ou humanos no meio urbano e que, paralelamente, possuem 

possibilidade de retroalimentação e prevenção, podendo gerar mudanças 

comportamentais resultantes de campanhas de conscientização. Dessa forma, 

foram utilizados os dados referentes aos grupos A (incêndios ordinários - de 

maior complexidade) e C (princípios de incêndio no meio urbano), totalizando 

1.873 ocorrências em 2020. 

Dentro do grupo C, o Relatório de Análise Pericial confere destaque aos 

seguintes tipos de incêndios mais comuns relacionados no Gráfico 02: Incêndio 

em lixo com 58%, superaquecimento de alimento com 21%, fenômeno elétrico 

sem incêndio com 18%, incêndio em coifa com 1,5% e vazamento de GLP com 

1,5%. 
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Gráfico 02 – Ocorrências do Grupo C por classificação em 2020 

 

Fonte: CBMDF, 2020b e CBMDF, 2021. 

 

Incêndio em lixo é o principal motivo de acionamento no CBMDF, dentro 

da classificação do Grupo C. Esse tipo de ocorrência inclui comumente, de 

acordo com o Relatório de Análise Pericial: queima de lixo ou entulho em lote 

residencial; incêndio em lixeiras e contêineres; incêndios associados a 

atividades de pessoas em situação de rua; e queima de madeira utilizada em 

obras ou construções. 

Esse tipo de ocorrência possui natureza predominantemente intencional, 

associada à falta de conhecimento da legislação e dos riscos associados a essa 

atividade. Além disso, possui alto risco de propagação, especialmente 

relacionado ao desenvolvimento de incêndios florestais – pela natureza desse 

tipo de ocorrência, essa classificação não entra no escopo deste trabalho. 

Outra causa de incêndio de destaque é o de superaquecimento de 

alimento. Seu acionamento é caracterizado principalmente, de acordo com o 

Relatório de Análise Pericial por: superaquecimento de óleos em fritadeiras sem 

evolução para incêndio; superaquecimento de alimentos em fornos; 

superaquecimento de alimentos em panelas. O acionamento desse tipo de 

ocorrência, apesar de muito frequente, possui baixa complexidade se observado 

precocemente, configurando como de natureza acidental. 

O acionamento de ocorrências de fenômeno elétrico sem incêndio inclui 

comumente: fenômenos elétricos caracterizados como “curto-circuito” no interior 
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de residências; rompimento de fios de alta tensão; desarme de disjuntores 

residenciais. O surgimento desses fenômenos elétricos, caso não sejam 

visualizados ou combatidos em sua fase inicial, frequentemente se desenvolvem 

para incêndios estruturais, com prejuízos e riscos elevados. 

As ocorrências do tipo vazamento de GLP incluem comumente, segundo 

o Relatório: percepção de odor de GLP por populares; vazamento de GLP em 

cozinhas residenciais. Apesar da baixa frequência, a ocorrência de GLP possui 

natureza acidental, frequentemente associado a instalações inadequadas ou 

comportamentos humanos incorretos, como utilização de mangueiras vencidas 

e não fechamento completo de registros – pela baixa frequência desse tipo de 

ocorrência, vazamento de GLP não entra no escopo deste trabalho. 

Em contrapartida, o Relatório de Análise Pericial – CBMDF (2021) 

classifica as ocorrências do Grupo A de acordo com a zona de origem, ou seja, 

“a área ou o cômodo da edificação ou veículo estabelecido pelo perito, dentro do 

cenário de incêndio, onde necessariamente o fogo teve início”. Essas 

ocorrências podem ser em edificações residenciais, edificações comerciais ou 

em veículos. Os Gráficos 03 e 04, apresentam os locais onde os incêndios 

analisados se iniciaram com maior frequência. Em edificações comerciais, 66% 

dos incêndios se iniciaram na cozinha, 18% na sala, 8% no quarto e 8% na 

garagem. Já em edificações residenciais, 50% dos incêndios se iniciaram no 

quarto, 23% na cozinha, 16% na sala, 7% na área técnica e 4% na garagem. 

 

Gráfico 03 – Ocorrências do Grupo A por zona de origem em 2020 – 

Edificação comercial 

 

Fonte: CBMDF, 2020b e CBMDF, 2021. 
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Gráfico 04 – Ocorrências do Grupo A por zona de origem em 2020 – 

Edificação residencial 

 

Fonte: CBMDF, 2020b e CBMDF, 2021. 

 

Nos casos de incêndios ordinários, apesar de não ser possível definir a 

natureza do incêndio – por impossibilidade de acesso ao local sinistrado ou pelo 

ambiente estar totalmente descaracterizado – eles são classificados de acordo 

com o Manual de Perícia em Incêndios e Explosões do CBMDF (2019) em: 

• Acidental: quando não existe a intenção do homem em produzir o 

incêndio e seus resultados; 

• Natural: associada a fenômenos naturais tais como incêndios 

provocados por raio e combustão espontânea; 

• Intencional: associada à ação deliberada do homem em produzir o 

incêndio e seus resultados; 

• Indeterminada: quando a natureza não pôde ser classificada nos 

itens anteriores. 

O acionamento para esse tipo de ocorrência representa uma parcela 

significativa do total e possui naturezas diversas, incluindo, de forma mais 

relevante, incêndios acidentais e, em menor número, os incêndios resultantes de 

comportamentos humanos intencionais e os incêndios naturais. No ano de 2020, 

segundo o Relatório, 50% das ocorrências do grupo A foram caracterizadas 

como de natureza acidental, conforme Gráfico 05. 
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Gráfico 05 – Ocorrências do Grupo A por natureza 

 

Fonte: CBMDF, 2020b e CBMDF, 2021. 

  

O primeiro objetivo específico deste trabalho compreende levantar as 

principais causas de incêndios no DF. O resultado desse levantamento 

estatístico acima, por meio das análises realizadas pela DINVI, serviu de base 

para se compreender os tipos de ocorrências mais preocupantes e relevantes do 

ponto de vista deste trabalho. 

 O grupo C – princípios de incêndio que podem tornar-se incêndios de 

maior complexidade – abrange ocorrências de natureza acidental ou intencional. 

Realizando-se uma limitação do universo amostral das estatísticas 

apresentadas, temos que superaquecimento de panela, fenômenos elétricos, 

incêndio em coifa e vazamento de GLP representam as principais causas de 

princípios de incêndios ocasionados por atitudes não intencionais. O Gráfico 06 

apresenta a participação de cada um deles no total de incêndios acidentais: 50% 

dos incêndios são ocasionados por superaquecimento de panela, 42% por 

fenômenos elétricos, 4% por incêndio em coifa e 4% por vazamento de GLP. 
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Gráfico 06 – Ocorrências acidentais do Grupo C em 2020

 

Fonte: CBMDF, 2020b e CBMDF, 2021. 

 

 A escolha do tema para cartilha educativa surgiu a partir dos resultados 

do Gráfico 06. Observa-se que as causas mais preocupantes de incêndios 

acidentais são o superaquecimento de panela e os fenômenos elétricos, com 

92% das ocorrências dessa categoria estudada neste trabalho. 

4.2. Material de comunicação social 

 A Diretoria de Investigação de Incêndios do CBMDF apresenta, 

regularmente, medidas preventivas para as diversas situações mais comuns de 

incêndios urbanos, seja por redes sociais ou por ações educativas promovidas 

pela corporação. No processo de construção da cartilha foram coletadas 

informações nos variados meios de comunicação promovidos pela Diretoria. 

 Dessa forma, a partir das principais causas de incêndios urbanos no DF 

e das principais medidas preventivas divulgadas pelo CBMDF, foram elaboradas 

duas cartilhas abrangendo prevenção de incêndios em cozinhas e em 

equipamentos elétricos em residências. Foram selecionadas essas duas 

categorias por representarem a maior parte das ocorrências no meio urbano, de 

causa acidental – 92%. 

 As cartilhas educativas foram construídas conforme recomendações para 

concepção e eficácia de materiais educativos, de acordo com características de 

conteúdo, linguagem, organização, layout, ilustração, aprendizagem e 
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motivação. O referencial teórico que norteou a construção das cartilhas foram os 

pressupostos dos Relatórios de Análise Pericial desenvolvidos pela DINVI. A 

cartilha de prevenção de incêndios em cozinhas e a cartilha de prevenção de 

incêndios em equipamentos elétricos encontram-se no Apêndice A. 

 A pesquisa para a base teórica habilitou a autora a coordenar as ideias e 

elaborar a primeira versão da cartilha educativa. As principais dicas de 

prevenção veiculadas pela DINVI contribuiu para aclarar pontos-chave e, com 

isso, atingir o segundo objetivo específico deste trabalho de elaboração de 

material informativo e ilustrativo de comunicação social sobre prevenção de 

incêndio – conforme Apêndice A. 

 As cartilhas são compostas, em sua parte inicial, de orientações 

transmitidas pela DINVI com dicas simples de prevenção, por meio de 

informações objetivas e impacto emocional de fotos. Ao final, são apresentadas 

orientações igualmente simples de como proceder no caso de um sinistro e 

estatísticas e curiosidades a respeito do tema. Foram ilustrados nas cartilhas 

dados coletados neste trabalho – O Gráfico 02, apresenta o número de princípios 

de incêndios causados por esquecimento de panela e por fenômenos elétricos, 

o primeiro com 200 e o segundo com 172 – por meio de ilustrações com impacto 

na estatística apresentada. 

 O segundo objetivo específico deste projeto resultou, então, em um 

trabalho de design e diagramação das imagens realizado utilizando-se de 

imagens retiradas de forma gratuita do banco de imagens Adobe Stock e isentas 

de royalties e com edição no programa CorelDraw. As cartilhas possuem 

dimensão 105 mm x 154 mm, com três páginas frente e verso cada uma - com 

capa, dicas de prevenção, como reagir a um princípio de incêndio e estatísticas 

e curiosidades – sendo impressa em formato folder duas dobras. 

4.3. Validação do material educativo 

 Por fim, o objetivo específico final deste trabalho: validação dos itens que 

compõem as cartilhas com especialistas e com o público-alvo. Esta etapa foi 

executada por meio de dois questionários, um para cada grupo específico, 



utilizando instrumento baseado em julgamento que visa medir a adequação dos 

itens de avaliação com relação ao conteúdo, além da concordância entre os 

juízes.  

Um protocolo de julgamento foi elaborado para a avaliação do conteúdo 

e aparência das duas cartilhas pelos juízes especialistas, com dez itens, 

conforme Quadro 02. A validação utilizou escala de Likert, com pontuação de 1 

a 4, sendo 1: concordo totalmente, 2: concordo, 3: discordo e 4: discordo 

totalmente. O Quadro 02 apresenta o resultado do cálculo do IVC para cada item 

avaliado. Sete juízes concordaram em participar da pesquisa e avaliar o material 

educativo. O perfil profissional dos sete juízes indicou: cinco com Curso de 

Perícia em Incêndios pelo CBMDF, um com Curso Básico de Prevenção de 

Instalações Físicas da Escola Superior de Polícia Civil e um com Curso de 

Especialização em Combate a Incêndio e Salvamento Aeroportuário. 

Quadro 02 – Avaliação de concordância da adequação das cartilhas quanto ao 

IVC por especialistas 

CATEGORIA 
DE 

AVALIAÇÃO 
ITENS DE AVALIAÇÃO 

VALIDAÇÃO 

IVC 
1 2 3 4 

Objetivo 

1. Orientações corretas e adequadas 5 2 0 0 1 

2. Informações coerentes com as 
necessidades da população 

5 2 0 0 
1 

3. Promove mudança de comportamento 
e atitude 

 

2 5 0 0 
1 

4. Temas com aspectos chaves que 
devem ser reforçados 

4 3 0 0 
1 

IVC TOTAL 1 

Conteúdo 

5. Mensagens apresentadas de maneira 
clara e objetiva 

5 2 0 0 
1 

6. Há sequência lógica do conteúdo 3 4 0 0 1 

IVC TOTAL 1 

Linguagem 

7. Material adequado ao nível 
sociocultural do público-alvo 

3 3 1 0 
0,86 

8. Informações bem estruturadas em 
concordância e ortografia 

5 2 0 0 
1 

IVC TOTAL 0,93 



Layout e Design 

9. Ilustrações e fotos expressivas e 
relevantes 

4 3 0 0 
1 

10. Número de páginas adequado 5 1 1 0 0,86 

IVC TOTAL 0,93 

IVC GLOBAL 0,97 

Fonte: A autora. 

O mesmo protocolo de julgamento foi elaborado para a avaliação do 

conteúdo e aparência das duas cartilhas pelos juízes público-alvo, com 11 itens, 

conforme Quadro 03. A validação utilizou escala de Likert, com pontuação de 1 

a 4, sendo 1: totalmente adequado, 2: adequado, 3: parcialmente adequado e 4: 

inadequado. 

O Quadro 03 apresenta ainda o resultado do cálculo do IVC para cada 

item avaliado. Cinco juízes foram selecionados para responderem ao 

questionário. A idade dos participantes variou entre 31 anos e 63 anos. Dentre 

eles, dois com Ensino Superior, um com Pós-graduação, um com Nível Médio e 

um com Mestrado. 

Quadro 03 – Avaliação de concordância da adequação das cartilhas quanto ao 

IVC pelo público-alvo 

CATEGORIA 
DE 

AVALIAÇÃO 
ITENS DE AVALIAÇÃO 

VALIDAÇÃO 

IVC 
1 2 3 4 

Objetivo 

1. O material promove e encoraja a 
prevenção de incêndio 

1 4 0 0 
1 

2. Importância do uso da cartilha 4 1 0 0 1 

3. A cartilha sugere a agir ou pensar a 
respeito dos cuidados a se tomar na 

residência 

4 1 0 0 
1 

IVC TOTAL 1 

Conteúdo 

4. Estrutura organizada de forma 
adequada 

3 1 1 0 
0,8 

5. Cartilha inserida na cultura e nos 
hábitos do dia a dia do público-alvo 

3 2 0 0 
1 

IVC TOTAL 0,9 

Linguagem 
6. Vocabulário composto, em sua 

maioria, por palavras simples e 
comuns 

3 1 1 0 
0,8 



7. Ideias expressas de forma clara e 
objetiva 

3 2 0 0 
1 

8. O material possui leitura agradável 
3 2 0 0 

1 

IVC TOTAL 0,93 

Layout e Design 

9. Ilustrações simples, apropriadas e de 
fácil compreensão 

4 0 1 0 
0,8 

10. Tamanho adequado, não é extenso 
nem cansativo 

4 1 0 0 
1 

11. A cartilha é atraente 2 3 0 0 1 

IVC TOTAL 0,93 

IVC GLOBAL 0,94 

Fonte: A autora. 

A avaliação dos juízes evidenciou que as cartilhas educativas se 

constituem de material educativo de conteúdo pertinente e válido quanto ao 

constructo que se desejava avaliar (prevenção de incêndio urbano em cozinhas 

e em equipamentos elétricos) além de uma aparência atrativa e motivadora para 

leitura, com excelentes IVCs individuais para cada categoria de avaliação.  

Ao final dos questionários foram solicitadas sugestões de melhorias para 

as cartilhas aos especialistas e ao público-alvo. Apesar do resultado do IVC Total 

de todas as categorias ser acima de 0,8, os juízes sugeriram algumas mudanças. 

Os Quadros 04 e 05 apresentam essas sugestões, de acordo com a categoria 

de avaliação. 

Quadro 04 – Sugestões dos juízes público-alvo 

CATEGORIA DE 
AVALIAÇÃO 

SUGESTÃO DOS JUÍZES – PÚBLICO-ALVO 

Objetivo 

Para ter um maior engajamento da população é importante focar na dor 
emocional. O ser humano age e se posiciona quando o emocional é 
tocado. As informações da cartilha são excelentes, mas o foco está só no 
lado racional do cérebro, e neste a pessoa vai ler e até concordar que é 
verdade e até mesmo pensar que precisa consertar e/ou arrumar 
algumas dessas coisa, porém o emocional não foi envolvido suficiente 
para que ele aja e faça o que precisa fazer para evitar o problema. 

Fonte: A autora. 

 

 



Quadro 05 – Sugestões dos juízes especialistas 

CATEGORIA DE 
AVALIAÇÃO 

SUGESTÃO DOS JUÍZES - ESPECIALISTAS 

Conteúdo 

Acho que se der para acrescentar na cartilha de equipamentos elétricos 
acho interessante falar da importância de um DPS e de DDR em 
determinadas instalações para aumentar a segurança da 
residência/estabelecimento. E se puder dar atenção maior a sobrecarga 
que é grande causa de incêndio nesse fenômeno. Mas isso tudo só se 
couber e não lotar muito a cartilha. 

A cartilha de cozinha está excelente, concisa e pertinente. 

Citar a fonte de onde saiu o número de incêndios. 

Deixar mais claro o item: NÃO COZINHE SE ESTIVER CANSADO. E em 
tempo de pandemia onde estamos utilizando muito a limpeza das mãos 
com álcool líquido e em gel, alertar sobre o perigo da limpeza das mãos 
com o álcool líquido e em seguida ir mexer com panelas no fogão. Digo 
isso por muitas pessoas estão fazendo mais o uso do álcool líquido do 
que o gel 

Linguagem 

Sugestões de alterações no texto da cartilha de cozinha: 

- “se estiver preparando comida, use um cronômetro para não esquecer 
o forno ligado” 

- “nunca jogue água...” acho que deve ser o primeiro aviso 

Sugestões de alterações no texto da cartilha de equipamentos elétricos: 

- “certificação técnica” 

- fissurados = rachados 

Layout e Design 
Que existisse alguma forma de serem utilizadas fotografias Brasileiras 
com direitos autorais do CBMDF. Como exemplo temos tomadas com 
modelo americano. 

Fonte: A autora. 

Quanto à validação de conteúdo realizada pelos juízes, eles 

demonstraram avaliação positiva da cartilha e indicaram o material como um 

excelente complemento nas orientações práticas pelos profissionais da área 

acerca da temática. As sugestões dos juízes foram incluídas na cartilha, de modo 

que ela foi revisada até se chegar à versão final – conforme Apêndice B. 

  

 

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo global deste trabalho, analisar o incêndio urbano no DF, iniciou 

sua investigação apontando as principais causas de incêndio urbano no Distrito 

Federal, utilizando-se de dados referentes aos grupos que possuem risco de 

danos materiais ou humanos no meio urbano e que, paralelamente, possuem 

possibilidade de retroalimentação e prevenção, podendo gerar mudanças 

comportamentais resultantes de campanhas de conscientização. Chegou-se, 

portanto, às principais causas de incêndios urbanos: fenômenos elétricos e 

superaquecimento de panela, com 92% das causas acidentais em 2020. 

Em seguida, foram elaboradas duas cartilhas, uma para cada uma dessas 

principais causas de incêndios, utilizando-se de trabalho de design e 

diagramação de imagens e com informações relevantes de prevenção 

relacionadas a esses incêndios – cumprindo-se, assim, o segundo objetivo 

específico deste projeto, constante no Apêndice A. 

  Por fim, foi proposto realizar uma validação do conteúdo e dos aspectos 

gerais de layout das cartilhas, por meio do último objetivo específico. Após este 

estudo, considera-se que as cartilhas, em geral, foram consideradas válidas 

pelos juízes especialistas e pelos juízes público-alvo, visto que obtiveram IVC 

global de 97% para o primeiro e IVC global de 94% para o segundo. No entanto, 

tendo em vista as sugestões apresentadas pelos juízes, oriundos do processo 

de validação, os textos e as ilustrações passaram por um processo de 

reformulação, mesmo dos itens considerados válidos – resultando nas cartilhas 

em sua versão final, apresentadas no Apêndice B. 

Ao adequar-se às sugestões e comentários dos juízes, a cartilha pôde 

tornar-se uma ferramenta válida a ser utilizada pela população, com o objetivo 

de informar, de maneira lúdica, as formas de prevenção de incêndios em 

cozinhas e em fenômenos elétricos, buscando promover a reflexão também 

sobre as formas de enfrentamento a um princípio de incêndio. 

Como recomendações, sugere-se analisar continuamente e anualmente 

os dados estatísticos das causas de incêndio urbano no Distrito Federal, a fim 



de construir modelos educacionais completos e focados na realidade atual da 

sociedade em relação a prevenção de incêndios. Ademais, recomenda-se ainda 

investir em mídias digitais para o trabalho de conscientização se tornar mais 

completo e focado na realidade atual da população. 
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