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RESUMO

A concentração do grande público sem a devida preocupação com sua
movimentação e ocupação pode acarretar em grandes riscos à vida, ou até
mesmo em tragédias. Nesse sentido, as feiras representam ambientes
potencialmente perigosos quanto à evacuação caso as medidas necessárias
não sejam adotadas. Levando-se em consideração tal risco, o presente
trabalho objetiva avaliar a evacuação das feiras permanentes do Distrito
Federal, visando servir como fonte norteadora para o CBMDF e demais
autoridades nas eventuais tomadas de decisão. Para isso, elegeu-se a Feira do
Guará como estudo de caso para as demais feiras permanentes. Nele,
buscou-se por vulnerabilidades através de pesquisa documental, de visita à
feira e por meio da simulação computacional de sua evacuação, sendo, ao
término, propostas melhorias para os achados. Assim, pôde-se, através da
pesquisa documental e visitas realizadas, constatar que a feira apresenta
diversas irregularidades quanto às normas de Segurança Contra Incêndio e
Pânico, não permitindo avaliar sua evacuação como segura. Em relação à
simulação computacional, embora esta tenha apresentado resultados que não
seriam possíveis através da norma, seu maior achado se deu ao longo do
processo. Nele, pôde-se observar que o dimensionamento das saídas de
emergência previsto em norma não garante uma evacuação segura. Portanto,
uma atualização da norma fora proposta. Não apenas as dimensões deveriam
ser consideradas, mas o tempo necessário para a evacuação.

Palavras-chave: Feira do Guará. Evacuação. Simulação Computacional.
Segurança Contra Incêndio e Pânico.



PUBLIC MARKET EVACUATION ANALYSIS

ABSTRACT

The gathering of big crowds without the proper concern regarding its movement
and spatial occupancy might incur great risks to life and, even, in tragedies.
Therefore, market fairs represent potentially dangerous environments when it
comes to its occupants' evacuation in case the proper measures are not
adopted. Having taken such risks into consideration, this article aims at
evaluating the Distrito Federal’s permanent public market fairs’ evacuation in
order to serve as a guideline source for the CBMDF and other authorities in
possible decision-making processes. To that end, the Feira do Guara was
chosen as a case study to the other permanent market fairs. In this study, the
market fair’s vulnerabilities were sought by means of documentary research, a
visit to the chosen market fair and, finally, by means of computer simulation of
its evacuation. Subsequently, improvements to this study’s findings were
proposed. Thereby, it was established by means of the documentary study and
visit to the market fair that the Feira do Guara presents innumerous
irregularities regarding fire protection and prevention – which do not allow it to
be considered as safe. As to the computer simulation, it presented results and
allowed analysis that would not be possible only throughout the legislation
compliance. Nevertheless, its most expressive benefit came during the process.
It could be observed that the legislation regarding the designing of emergency
exits may not guarantee a safe evacuation. Therefore, a legislation update was
proposed so it would take into consideration emergency exits dimensions, but
also the time required for a safe evacuation.

Keywords: Guará Fair. Evacuation. Computer Simulation. Fire Protection and
Prevention.
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1. INTRODUÇÃO

Evacuação consiste na imediata e urgente retirada de pessoas de um

ambiente que representa uma ameaça ou um potencial perigo. Dentre as

possíveis causas de evacuação, constam explosões, terremotos, furacões,

tornados, produtos perigosos, acidentes radioativos e biológicos, violência,

desordem, entre outros, merecendo especial destaque pela quantidade de

ocorrências os casos de inundações e incêndios (OSHA, 2021).

Situações em que pessoas são gravemente feridas ou mortas quando

inseridas em um grande público, não se restringem às emergências de

desordem civil, violência e incêndios, por exemplo. Elas podem ocorrer em

eventos cotidianos, como em arenas esportivas, igrejas, apresentações

musicais, entre outros (SFPE, 2002). Assim, tais incidentes poderão ocorrer em

situações muito próximas à normalidade, o que evidencia a necessária atenção

ao tema evacuação na prevenção de desastres.

Entre os trabalhos pioneiros em segurança de multidões, destacam-se

aqueles de Fruin (1981). No relatório intitulado “Desastres com Multidões – Um

Sistema de Avaliação de Causas e Contramedidas”, o autor destaca como

elemento comum aos acidentes com multidões o rápido crescimento de filas

quando a demanda por um local ultrapassa sua capacidade de lotação, a

observação de ondas de choque formadas pela colisão entre pessoas quando

a densidade de público ultrapassa 8 indivíduos por metro quadrado e o

fenômeno da corrida do público em direção (ou em direção contrária) a um

objetivo comum. Tal combinação produz forças que tornam impossível para o

indivíduo ou pequenos grupos resistirem. Sobreviventes relatam dificuldade de

respirar devido à pressão exercida pela multidão, sendo asfixia a causa mais

comum de morte nesse tipo de evento.

Pode-se inferir, portanto, que a mera concentração do grande público

sem a devida preocupação com sua movimentação e ocupação poderá

acarretar em grandes riscos à vida, inclusive em tragédias. Feiras podem

configurar ambientes críticos quanto à evacuação, visto que usualmente

representam espaços de concentração de pessoas, tendo seu crescimento, por
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vezes, sem o devido projeto urbanístico. A Rua 25 de Março (São Paulo) talvez

seja o melhor exemplo disso. Considerada o maior shopping a céu aberto da

América Latina, a rua abriga lojistas, ambulantes e uma multidão de mais de

400 mil visitantes diários. O comércio, contudo, nem sempre foi a principal

atração ao longo de sua história: a rua já serviu, por exemplo, como leito do rio

Tamanduateí, depósito de lixo e área residencial (FARIA, 2005).

Quanto à situação das feiras no Distrito Federal, as mesmas

similaridades podem ser encontradas. São ambientes não previstos no Plano

de Brasília, surgindo através da ocupação espontânea, muitas vezes em

conflito com o poder público. Por outro lado, sua importância não pode ser

negligenciada. São espaços múltiplos que evidenciam a cultura tradicional,

através de festas e celebrações religiosas, assim como representam locais de

prática de ofícios artesanais, saberes tradicionais e de sociabilização. Segundo

o Arquivo Público do Distrito Federal, a capital federal conta com mais de 40

feiras listadas e pelo menos 19 mil feirantes (MADEIRA, 2007).

Dessa forma, é evidente que as feiras representam ambientes de grande

interesse ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, uma vez que são

locais críticos por natureza quanto à segurança de seus frequentadores, dada a

escalabilidade que sinistros em ambientes com grande público podem

apresentar. Ademais, vale ressaltar que compete aos corpos de bombeiros a

supervisão quanto ao cumprimento das normas de Segurança Contra Incêndio

e Pânico (doravante, SCIP) em locais públicos e privados, assim como sua

elaboração. Portanto, além de ser uma atribuição do CBMDF, a avaliação da

evacuação de uma feira pode ser de grande valia para aquisição de

conhecimento e atualização de normas.

Quanto às ferramentas para avaliação da evacuação, a simulação

computacional representa atualmente o estado da arte. Dentre as alternativas

existentes, esta é a que mais tem prosperado, evoluindo conjuntamente com a

computação que lhe dá suporte e a Psicologia no estudo do comportamento de

indivíduos em situações críticas. A simulação computacional permite que uma

diversidade de diferentes cenários possa ser avaliada a fim de aproximar-se da

realidade. Pode-se, por exemplo, criar diferentes formas de representação de
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uma edificação, com diferentes graus de precisão quanto à geometria e

caracterização dos materiais, optar por diferentes modelos matemáticos que

descrevem a movimentação de pessoas, incorporar diferentes fenômenos

físicos e químicos à simulação, assim como definir características dos

indivíduos e sua capacidade de tomarem decisões (PURSALS, 2005). Dessa

forma, fica evidente não apenas a variedade de simulações possíveis, mas,

sobretudo, seu nível de detalhamento e os benefícios da computação e sua

capacidade de processamento de dados nessa empreitada.

Dada a discussão, resta a pergunta: quão seguras são as feiras
permanentes do Distrito Federal quanto à evacuação? Assim, escolheu-se

a Feira do Guará, ícone da paisagem urbana de Brasília, para servir de estudo

de caso. O presente trabalho almeja, portanto, avaliar as condições gerais de
evacuação da feira dado um sinistro de incêndio de forma a servir como
fonte norteadora para o CBMDF e demais autoridades nas eventuais
tomadas de decisão. Para isso, julgou-se necessário:

a) Levantar as principais vulnerabilidades quanto à evacuação

b) Propor melhorias para a evacuação dados os achados

Para o levantamento de vulnerabilidades, três frentes foram adotadas. A

primeira delas consiste em levantar as vulnerabilidades através de uma

pesquisa documental da feira, como, por exemplo, avaliando o último projeto

de instalações contra incêndio e pânico aprovado pelo CBMDF. A segunda

frente se deu através de uma visita à feira, visando inspecionar as

características gerais relativas à SCIP, como inspeção visual das rotas de fuga

e obstrução de acessos, por exemplo. Por fim, a terceira frente consistiu em

buscar por vulnerabilidades através da simulação computacional da evacuação

da feira, em especial, no que tange ao seu nível de serviço e tempo requerido

para evacuação segura.

Em sequência, as melhorias foram propostas no capítulo de discussão,

dados os resultados obtidos no levantamento das vulnerabilidades. Com isso,

almeja-se não apenas apontar as falhas, mas investigar possíveis alternativas

para trazer mais segurança aos usuários das feiras do Distrito Federal.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Neste tópico é feita uma breve revisão de literatura, apenas na

profundidade necessária para que o leitor entenda o contexto da Feira do

Guará, as condições que impactam a evacuação em incêndio, a teoria para o

estudo e análise de uma evacuação segura, o programa utilizado para

simulação computacional e suas ferramentas e o que esperar de uma

simulação computacional.

2.1. Feira do Guará: uma breve descrição e problemas

A Feira do Guará possui história que remete aos primeiros anos da

fundação da Capital. Ainda em 1965, a feira era composta de ambulantes

pioneiros e funcionava aos finais de semana, instalada de forma precária em

meio a obras e a poeira. Contudo, a feira nem sempre ocupou um espaço fixo.

Os feirantes se deslocavam à medida que acompanhavam a construção e a

expansão da cidade. A feira esteve presente em pelo menos cinco diferentes

localidades do Guará até a inauguração de um galpão destinado a abrigá-la de

forma permanente, em 1985. Este funcionava como uma espécie de cobertura

para os feirantes, dado que era necessário montar e desmontar as barracas a

cada dia de serviço. Apenas no ano de 2000 a construção de barracas em

alvenaria foi permitida (MARTINS, 2004).

A Feira do Guará configura uma das maiores feiras permanentes de

Brasília. São 523 bancas de comércio variado, destinadas, principalmente, ao

setor de confecções, hoje responsável por 80% do seu movimento. Para se ter

uma ideia da importância da feira, em um fim de semana prolongado, entre

quinta e domingo, por ela circulam, em média, 30 mil pessoas. A feira é dada

como um exemplo bem-sucedido de adaptação de uma prática tradicional em

contexto pós-moderno (MADEIRA, 2007).

Visto a natureza transitória ao longo de sua história, a ausência de um

planejamento urbanístico e o grande público circulante, é razoável inferir que a
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feira possivelmente não atenda as boas práticas de SCIP. Ademais, espera-se

que a modelagem computacional e, em consequência, a evacuação simulada

da feira represente um verdadeiro desafio. Uma vez que feiras são ambientes

usualmente marcados pela presença de ambulantes e exposição de

mercadorias em seus acessos, uma modelagem computacional fidedigna

poderia representar uma tarefa demasiadamente laboriosa, se não inviável,

forçando o programador a assumir uma série de simplificações em sua análise.

Todavia, mesmo em face à necessidade de simplificação, a simulação

computacional ainda representa uma ferramenta útil para avaliação da

segurança quanto à evacuação – visto o poder de processamento de dados

que o computador permite, superando, em muito, a capacidade humana, assim

como pela conveniência que traz o programa para a análise de resultados

através da animação da evacuação simulada.

2.2. Condições que impactam a evacuação

Diferentes condições impactam a evacuação de indivíduos em

ambientes sinistrados. A fim de trazer o presente trabalho para uma realidade

aplicável aos corpos de bombeiros, optou-se por contextualizá-lo sob a ótica do

incêndio como tipo de sinistro a ser evacuado. Dessa forma, segundo a NFPA

(2021), diversos são os fatores que influenciam o comportamento humano

durante um incêndio, os quais podem ser genericamente classificados em

características do indivíduo, características do grupo, configurações físicas do

ambiente e características do incêndio em si.

2.2.1. Características do indivíduo

Quanto às características do indivíduo, podem-se listar as limitações

físicas, como a existência de uma condição clínica, lesões, deficiência, idade,

entre outras condições que impactam na mobilidade do indivíduo. Destacam-se

também fatores relacionados à capacidade cognitiva do indivíduo de reagir ao

perigo, como a idade e nível de compreensão, deficiência intelectual, doenças
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mentais, nível de descanso, uso de drogas e a intoxicação. Por fim, destaca-se

como influência no comportamento do indivíduo perante o fogo o seu

conhecimento das configurações físicas do ambiente em que se encontra (em

geral, quanto maior o conhecimento do ambiente, melhor a resposta do

indivíduo) (NFPA, 2021).

2.2.2. Características do grupo

Em primeiro lugar, deve-se considerar o tamanho do grupo em que o

indivíduo se encontra. Em geral, quanto maior for o grupo, menor é a

capacidade do indivíduo de tomar conhecimento ou reagir apropriadamente

aos indicativos sensoriais de fogo. Na sequência, a estrutura do grupo também

altera o comportamento perante um incêndio. Em geral, grupos que dispõe de

uma figura de liderança ou autoridade tendem a reagir mais rapidamente e

ordenadamente ao incêndio. Já a estruturação e tempo de permanência dos

indivíduos naquele grupo também costumam influenciar nas respostas

individuais e do coletivo. Grupos bem estabelecidos, como equipes esportivas

e famílias, tendem a responder melhor que grupos transitórios – como é o caso

da população de visitantes de um shopping center, por exemplo. Por fim,

características sociais também influenciam na resposta do grupo ao fogo, como

a formação profissional ou nível de escolaridade (NFPA, 2021).

2.2.3. Configurações físicas do ambiente

As configurações físicas do ambiente influenciam o desenvolvimento e a

propagação do fogo e o comportamento humano subsequente. A localização e

quantidade das saídas de emergência possuem importante papel na resposta

do indivíduo. O desconhecimento quanto à localização das saídas de

emergência também cria um estado de ansiedade e maior exposição aos

produtos do incêndio, os quais pioram a resposta desses indivíduos à situação

de emergência. A altura da edificação também possui influência no
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comportamento humano, uma vez que alguns indivíduos acreditam estar

menos seguros em construções mais elevadas. Por fim, destaca-se a

importância de alarmes de incêndio e sistemas de segurança contra incêndio

para melhora do tempo de resposta (NFPA, 2021).

2.2.4. Características do incêndio

Dentre as características do incêndio que influenciam o comportamento

humano merecem destaque a presença de chamas e fumaça e a baixa

concentração de oxigênio. Em geral, a presença de chamas faz com que

indivíduos tenham consciência da existência de um risco. Todavia, se essas

forem pequenas, alguns indivíduos poderão, erroneamente e, talvez, por falta

de conhecimento, não as reconhecer como uma ameaça iminente. De forma

similar, quando densa e escura, a fumaça tende a ser reconhecida como uma

ameaça imediata, enquanto que, quando rarefeitas e acinzentadas, o mesmo

poderá não acontecer. Finalmente, a inalação de gases tóxicos e a baixa

concentração de oxigênio decorrentes do incêndio poderão afetar o

comportamento humano gerando uma resposta inadequada ou retardada, uma

vez que a força, a disposição, a acuidade mental e a capacidade de percepção

podem ser severamente diminuídas nessas situações (NFPA, 2021).

2.3. Grandezas físicas em evacuação

Visando a concisão, este tópico tratará do conhecimento técnico acerca

de evacuação e simulação computacional apenas na complexidade necessária

para entendimento deste trabalho.

2.3.1. Características básicas do movimento de pessoas

Segundo Pursals (2005), o movimento dos indivíduos pode ser

quantitativamente descrito em termos da ocupação e da circulação no espaço.
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Assim, as principais grandezas utilizadas quanto à ocupação são:

● Densidade de ocupação: quantidade de indivíduos por área [pessoa/m²]

● Módulo de ocupação: área ocupada por um indivíduo [m²/pessoa]

● Taxa de ocupação: número adimensional que representa a porcentagem

de ocupação através da razão entre quantidade indivíduos no recinto e

quantidade de indivíduos na ocupação máxima

Já as principais grandezas quanto à circulação de indivíduos são:

● Velocidade de circulação: distância percorrida por um indivíduo durante

determinado intervalo de tempo [m/s]

● Fluxo específico: número de indivíduos que cruzam determinada largura

por unidade de tempo [pessoa/m.s]

● Fluxo: número de indivíduos que cruzam determinado ponto de

referência por unidade de tempo [pessoa/s]

2.3.2. Tempos de evacuação

A evacuação de um ambiente incendiado, pode ser analisada quanto ao

tempo sob duas perspectivas (SFPE, 2019):

● ASET (Available Safe Egress Time) – Tempo disponível para evacuação

segura [s]. Intervalo de tempo calculado entre o momento da ignição e o

momento em que as condições do ambiente tornam ineficazes as ações

dos indivíduos para evacuar o local ou alcançar um local seguro (ou

seja, compreende todo o tempo disponível para um indivíduo deixar o

local sinistrado de maneira segura)

● RSET (Required Safe Egress Time) – Tempo requerido para a

evacuação segura [s]. Define-se como sendo o intervalo de tempo

calculado para um indivíduo locomover-se da localização que ocupava
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no momento da ignição até o término da evacuação ou até que ele

venha a alcançar um local seguro.

Assim, fica evidente que o tempo requerido para a evacuação segura

(RSET) deve ser menor do que o tempo disponível para a evacuação segura

(ASET) – ou seja, iniciada a ignição, o tempo para o indivíduo retirar-se do local

sinistrado ou alcançar um local seguro deve ocorrer antes que as condições do

ambiente incendiado se tornem insustentáveis.

RSET < ASET (1)

Segundo a SFPE (2002), as definições de ASET e RSET se dão para

cada indivíduo. Assim, as diferentes características dos indivíduos (idade,

capacidade física, gênero, etc.), assim como sua localização e caminho a ser

percorrido durante a evacuação, podem gerar diferentes tempos para essas

variáveis, tornando seu cálculo tarefa por vezes complexa. Uma possível

abordagem seria tratar do grupo como um todo a partir do cenário menos

favorável. ASET, por exemplo, poderia ser dado pelo tempo em que todos

indivíduos seriam capazes de evadir-se do local sinistrado com segurança –

como será visto através dos estudos de Bogart (1978) –, enquanto RSET seria

dado segundo o ocupante que mais tardasse à concluir a evacuação.

Segundo a definição de RSET, este é dado pela composição de

diferentes tempos (SFPE, 2002), conforme demonstrado pela Eq. 2:

RSET = td + ta + to + ti + te (2)

Onde:

td é o intervalo de tempo desde a ignição à sua detecção

ta é o intervalo de tempo desde a detecção à notificação dos ocupantes
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to é o intervalo de tempo desde a notificação até a reação dos ocupantes

ti é o intervalo de tempo desde a reação até a evacuação começar

te é o intervalo de tempo desde o início da evacuação até o seu término

Pode-se perceber, através da equação acima, que o cálculo de RSET

também representa uma tarefa bastante complexa. Seus dois primeiros

componentes, td e ta, representam, respectivamente, o intervalo de tempo em

que se inicia a ignição e esta é detectada e o intervalo de tempo desde a

detecção até o alarme. Embora tais tarefas sejam usualmente desempenhadas

por aparelhos, elas também poderão se dar através de um indivíduo (como o

acionamento manual do alarme de incêndio, por exemplo). Assim, tal detecção

poderá levar de segundos a horas (SFPE, 2002), o que tornaria a definição de

valores para esse intervalo de tempo uma tarefa bastante imprecisa. Já os

componentes to e ti representam as respostas individuais e coletivas dos

ocupantes em momento prévio à locomoção, os quais, assim como o tempo de

evacuação, te, são altamente dependentes dos sujeitos e de difícil precisão.

Outro meio para avaliação da evacuação no tempo é a definição de

tempo total de evacuação, tv. Segundo a SFPE (2002), é calculado como sendo

o intervalo desde a ativação do alarme até a chegada do último ocupante a um

local seguro. Este tempo pode ser dividido em dois componentes: a demora até

o início da evacuação – tempo necessário para o aviso, assimilação e tomada

de atitudes do indivíduo perante o sinistro –, também chamado de tempo de

pré-movimento, e o tempo necessário para atingir um local seguro, o qual

representa o tempo de evacuação propriamente dita, conforme Eq. 3.

tv = tp + te (3)

Onde:

tp é o tempo de pré-movimento

te é o tempo de evacuação
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Uma vez que RSET compreende o intervalo de tempo desde a ignição

até o término da evacuação e o tempo de evacuação total, tv, compreende o

tempo de acionamento do alarme até o término de evacuação, RSET também

pode ser definido como:

RSET = td + ta + tp + te (4)

Para o presente trabalho, o sistema de detecção e alarme simulado para

a Feira do Guará será considerado como sendo um sistema por detectores de

fumaça integrado a um sistema de alarme com acionamento automático

(embora, na realidade, a feira não possua nenhum sistema de detecção e

alarme, como será visto mais adiante). Assim, considerando a ativação do

alarme quase que instantânea após a detecção por um aparelho (ou seja, ta =

0), a definição de RSET é tal que:

RSET = td + tp + te (5)

2.4. Modelo de circulação de pessoas segundo a SFPE

Segundo a (SFPE, 2002), métodos baseados em pesquisas para

predição do fluxo de pessoas em emergências têm se desenvolvido nos últimos

anos. Tais métodos são, na maioria dos casos, compatíveis e embasam uns

aos outros, sendo baseados na relação entre velocidade de circulação e a

densidade de ocupação durante a evacuação de um fluxo de pessoas. Em

geral, esses métodos assumem que:

1. Todos indivíduos iniciam a evacuação no mesmo instante

2. O fluxo dos ocupantes não sofre interrupções causadas pelas decisões

dos indivíduos envolvidos

3. Todos (ou a maioria) dos indivíduos não possuem deficiências que os

impeçam significativamente de seguir o movimento do grupo
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O modelo proposto pela SFPE baseia-se na aproximação da circulação

de indivíduos com o escoamento de um fluido (modelo hidráulico). Segundo a

(SFPE, 2002), ao se moverem ao longo das saídas de emergência, os

indivíduos deparam-se com uma camada limite de distância das paredes e

obstáculos, a qual abriga aqueles indivíduos cujos corpos oscilam lateralmente,

e não apenas em direção às saídas. Dessa forma, os acessos são dados em

função de uma largura útil de saída de emergência para evacuação, a qual

consiste na largura livre de obstáculos subtraída a largura da camada limite.

Figura 1 – Largura efetiva em um corredor público

Fonte: SFPE (2002)

Algumas premissas importantes do modelo adotado pela SFPE devem

ser destacadas. Quanto à densidade de ocupação, a menos que especificado o

contrário, esta é função do máximo fluxo permitido pela saída de emergência

utilizada (acessos, rampas, escadas, etc.). Quanto à circulação, o modelo

considera a velocidade de circulação como função da densidade de ocupação.

A partir de determinada densidade, a velocidade de circulação cai em função

do estado de aglomeração de indivíduos (SFPE, 2002).



17

Por fim, vale lembrar que o modelo proposto pela SFPE é uma tentativa

de representação de um sistema real baseado tanto em premissas

matemáticas como em estimativas. Assim, é possível que o tempo de

evacuação previsto pelo modelo defira do caso real. Mesmo diante deste fato,

o modelo ainda se mostra relevante como meio de prover uma base

reproduzível de referência no estudo do impacto causado pelos sistemas

descritos, componentes do sistema ou suas alterações (SFPE, 2002).

2.5. PathFinder

Por definição, uma simulação computacional consiste em um programa

que utiliza um método sequencial para explorar um dado comportamento

(usualmente representando um sistema do mundo real) através da

aproximação segundo um modelo matemático (STANFORD, 2013). Como

visto, o modelo a ser utilizado como aproximação matemática para descrever o

mundo real é o modelo proposto pela SFPE.

A respeito do programa utilizado, PathFinder, serão listadas algumas

das informações mais relevantes fornecidas pelo desenvolvedor.

Primeiramente, o programa conta com dois modelos matemáticos para

descrever a movimentação de indivíduos baseados em modelos hidráulicos.

Um deles, chamado de steering mode, caracteriza-se por indivíduos que agem

segundo um modelo de orientação que tenta simular o comportamento e a

movimentação humana, sobretudo pela esquiva dos indivíduos entre si e suas

interações. Já o segundo modelo, SFPE mode, é dado pelas recomendações

da SFPE, no qual os indivíduos não se evitam, sendo a evacuação

predominantemente dada pela velocidade de deslocamento em função da

densidade de indivíduos e pelo fluxo admitido pelas saídas de emergência

(THUNDERHEAD, 2021).

O programa conta com a possibilidade de definição de grupos e adaptar

a locomoção segundo essa realidade (como pela configuração de uma família,

por exemplo). Conta também com aspectos quanto à mobilidade, permitindo
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criar indivíduos em macas ou cadeiras de rodas, os quais poderão ser

transportados com o auxílio de outros indivíduos, além de possuir a

funcionalidade de definir múltiplos perfis. Assim, é possível definir que a

população a ser evacuada seja composta de 80% de adultos e 20% de

crianças, por exemplo. Por fim, o programa também permite a visualização de

uma animação tridimensional dos resultados, contendo os indivíduos e sua

respectiva locomoção, permitindo uma rápida avaliação da qualidade da

evacuação através de uma ferramenta visual (THUNDERHEAD, 2021).

2.6. Validação da simulação computacional

Segundo Pursals (2005), a complexidade da evacuação pode tornar a

simulação computacional enganosa, dados seus fatores quantitativos e

qualitativos e as interações entre si. A exata reprodução da realidade torna-se,

então, muito difícil. Ademais, embora várias equações para o tempo de

evacuação se mostrem bastante complexas, existe certo risco em tamanha

sofisticação. Tais modelos podem desviar o entendimento do mundo como ele

realmente é, criando sua própria realidade. Assim, o uso de uma linguagem

simples e gráficos podem minimizar a complexidade matemática e aproximar o

estudo para processos como eles de fato são – os quais muitos modelos

retratam de maneira incompleta (SFPE, 2002).

Ainda segundo Pursals (2005), vale lembrar que, mesmo quando divergir

da situação real, a simulação computacional mantém seu valor como

ferramenta replicável no estudo de sistemas, componentes e influência de suas

alterações sobre a evacuação. Pode-se inferir, portanto, que a arte da

simulação computacional não consiste na busca do modelo matemático

perfeito, mas em encontrar os possíveis meios para melhor contextualizá-lo.

Como forma de validar a simulação computacional, Pursals (2005) sugere, por

exemplo, a comparação dos tempos de evacuação simulados com aqueles

provenientes de exercícios reais de evacuação.
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2.7. Métodos avaliativos quanto à movimentação de pessoas

Como visto, o programa PathFinder permite a avaliação dos resultados

segundo uma animação da evacuação simulada, assim como também estima o

tempo de evacuação daquele ambiente modelado. Em relação à movimentação

dos indivíduos, o programa também permite visualizar os níveis de serviço

observados naquele ambiente. Tal ferramenta consiste nas proposições feitas

por Fruin (1971) acerca da classificação de diferentes níveis de circulação de

pessoas para um dado ambiente. Assim, os níveis de serviço representam uma

ferramenta para a análise qualitativa da circulação de indivíduos.

Contudo, não apenas a forma em que a evacuação se dá representa

risco para os indivíduos, mas o tempo necessário para sua realização. Como

visto, os efeitos do fogo e da fumaça podem impactar severamente na

evacuação e no risco para os indivíduos. É fundamental que a evacuação

ocorra dentro de um tempo disponível para a evacuação segura. Dessa forma,

ao fornecer o tempo de evacuação através da simulação computacional, o

programa também permite que uma análise quantitativa seja feita.

2.7.1. Níveis de serviço

Visando a concisão do trabalho, os níveis de serviço propostos por Fruin

(1971) podem ser resumidos em uma análise qualitativa para projetar

ambientes de circulação de indivíduos ou avaliar aqueles já existentes.

Baseando-se em fotografias utilizando a técnica de time-lapse e

comparando-as com outro estudo sobre o dimensionamento de tráfego de

veículos, Fruin observou o comportamento de transeuntes ao longo de um

corredor que se estreitava progressivamente. Dos resultados obtidos, foram

categorizadas as relações entre quantidade de indivíduos, velocidade de

circulação e conforto para diferentes módulos de ocupação. Os níveis de

serviço foram então classificados de A a F, brevemente descritos a seguir:
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A – Para o nível A, é provida área suficiente para que indivíduos tenham

liberdade de escolher suas próprias velocidades de circulação, realizem

ultrapassagem e evitem problemas ao cruzar o caminho de outros

indivíduos. Nesta classificação encontram-se prédios públicos e praças

sem picos de ocupação ou restrições de espaço.

B – Neste nível os indivíduos conseguem caminhar em velocidade de

circulação normal e realizar ultrapassagens. Embora permita a

movimentação em sentido contrário ou o cruzamento de caminhos de

outros indivíduos, pequenos encontros podem ocorrer, diminuindo

sensivelmente a velocidade de circulação, limitando a quantidade de

indivíduos potencialmente capazes de fazê-lo. Tal nível de serviço pode

ser evidenciado em terminais de transporte e edificações em que não

sejam evidenciados picos severos de ocupação.

C – Para o nível de serviço C, a escolha da velocidade de circulação e

ultrapassagem é comprometida. Embora seja possível caminhar em

sentido contrário ou perpendicular ao fluxo, existe uma alta

probabilidade de encontros, para os quais os indivíduos deverão

frequentemente ajustar sua velocidade e direção para evitar o contato. É

o caso dos terminais de transporte com alta demanda, espaços abertos

com picos severos de ocupação combinados com limitações de espaço

e pouca flexibilidade de alterar a configuração do local.

D – Neste nível a maioria dos indivíduos terão suas velocidades de

circulação reduzidas devido à dificuldade de ultrapassar outros

indivíduos e evitar colisões. Circulações contrárias ou perpendiculares

ao fluxo são severamente restringidas, apresentando múltiplos

movimentos conflitantes. Situações como a deste nível são encontradas

em áreas públicas de superlotação, onde é necessário constantemente

alterar o caminho, assim como a direção, para que um indivíduo possa

razoavelmente seguir em frente. Assim, é provável que uma densidade

de ocupação crítica seja intermitentemente atingida.
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E – Praticamente todos indivíduos têm suas velocidades de circulação

restringidas, fazendo com que se caminhe de forma anormal. Para

alguns indivíduos, o avanço é possível apenas pela ocupação de

espaços, não sendo possível a ultrapassagem. Há extrema dificuldade

no movimento contrário ou perpendicular ao fluxo. Tal nível de serviço

deve ser evidenciado apenas em picos de ocupação e por um curto

período de tempo. O nível de serviço E é recomendado apenas quando

uma quantidade considerável de indivíduos ultrapassa a capacidade de

circulação daquele local por um período quase que instantâneo

F – Todos indivíduos têm sua velocidade de circulação severamente

restringida e o avanço é possível apenas pela ocupação dos espaços

disponíveis. O contato em direção contrária ao fluxo é frequentemente

inevitável, enquanto que circular em direção perpendicular é

praticamente impossível. O fluxo dos indivíduos é esporádico, possível

apenas pela movimentação daqueles à frente, sendo frequente a perda

do controle ou ausência de um fluxo ordenado de pessoas

2.7.2. Tempo disponível para evacuação segura (ASET)

Como anteriormente mencionado, o tempo disponível para a evacuação

segura (ASET) será definido para o grupo de ocupantes do ambiente simulado.

A estimativa desse tempo teve por base os estudos de Bogart (1978), o qual,

após analisar 55 exercícios simulados de incêndio, realizados pelo

Departamento de Incêndio de Los Angeles, nos EUA, elaborou uma equação

para definir um tempo máximo de evacuação. O estudo levou em consideração

a compartimentação do ambiente, área, altura da construção, risco associado e

densidade de ocupação, conforme demonstrado pela Eq. 6.

Tmax = S . I . Fd . H . R . 300 (6)

Onde:
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S é o coeficiente adimensional relativo à área

I é o coeficiente adimensional relativo à compartimentação

Fd é o coeficiente adimensional relativo à densidade de ocupação

H é o coeficiente adimensional relativo à altura da edificação

R é o coeficiente adimensional relativo ao risco da edificação

Tabela 1 – Coeficiente S (influência da área)

Área A (m2) Coeficiente S

500 < A < 1000 1,00

1000 < A < 1500 1,25

1500 < A < 2000 1,75

2000 < A < 2500 2,00

2500 < A < 3000 2,50

3000 < A < 3500 3,00

3500 < A < 4000 3,50

4000 < A < 4500 4,50

4500 < A < 5000 5,00

Fonte: Bogart (1978)

Tabela 2 – Coeficiente I (influência da compartimentação)

Compartimentação Coeficiente I Exemplos

Nula ou reduzida 0,75 Teatros, cinemas e
salas de concerto

Normal 1,00 Edifícios comuns

Elevada 1,25 Hotéis e edifícios
residenciais

Fonte: Bogart (1978)
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Tabela 3 – Coeficiente Fd (influência da densidade de ocupação)

Densidade Grau Coeficiente Fd Exemplos

1,00 Máximo 0,36
Igrejas, teatros,

cinemas, salas de
concerto

0,60 Muito forte 0,26 Restaurantes, bares e
cafés

0,24 Forte 0,20 Supermercados

0,20 Forte 0,16 Escolas

0,08 Moderada 0,12 Escritórios e alguns
edifícios industriais

0,07 Moderada 0,09 Internatos, hotéis,
casas de estudantes

0,03 Fraca 0,08 Habitações comuns

Fonte: Bogart (1978)

Tabela 4 – Coeficiente H (influência da altura do edifício)

Altura Coeficiente H

Um piso 1,00

Vários pisos 1,25

Fonte: Bogart (1978)

Tabela 5 – Coeficiente R (influência do risco da edificação)

Risco da edificação Coeficiente R

Riscos em alguns
edifícios industriais

0,5 < R < 0,75

Risco normal 1,00

Fonte: Bogart (1978)
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3. METODOLOGIA

Como anteriormente descrito, dada sua importância histórica, cultural e

socioeconômica para a cidade, optou-se pela Feira do Guará como estudo de

caso da evacuação das Feiras Permanentes do Distrito Federal em caso de

incêndio. O objetivo deste estudo é fornecer uma ferramenta útil para o CBMDF

ou demais autoridades nas eventuais tomadas de decisão acerca do tema.

Para atingir esse objetivo, tentou-se levantar as vulnerabilidades

apresentadas pela feira no que tange às condições de evacuação. Três

abordagens foram realizadas:

1. Realizar pesquisa documental relativa à SCIP da Feira do Guará.

Para tal, buscar-se-á pelos seguintes documentos:

a. Projeto de instalações contra incêndio e pânico da feira,

visando avaliar se os sistemas de SCIP foram contemplados,

em particular àqueles relacionados a extintores, iluminação,

sinalização e saídas de emergência.

b. Laudos de perícias em incêndio, visando detectar eventuais

vulnerabilidades que ocasionaram incêndios na feira e suas

implicações na evacuação do local.

c. Último Termo de Vistoria realizado pela Diretoria de Vistorias

do CBMDF, buscando saber da conformidade dos possíveis

sistemas de SCIP existentes com as normas vigentes.

d. O Plano de Prevenção Contra Incêndio e Abandono (PPCIA),

a fim de conhecer informações sobre o público da feira e quais

procedimentos são adotados em caso de evacuação.

e. O Histórico de Vistorias realizadas, a fim de verificar se a feira

se encontra permanentemente em conformidade quanto às

normas de SCIP.

2. Realizar uma simulação computacional da evacuação da feira

através do programa PathFinder, observando possíveis locais críticos
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ou falhos quanto à evacuação. Para tal, deverão ser observados os

seguintes procedimentos:

a. Realizar a modelagem computacional da feira no computador,

segundo o último projeto arquitetônico aprovado em consulta

prévia pelo CBMDF.

b. Levantar o máximo de dados dos frequentadores da feira

(gênero, quantidade, idade, etc.) relevantes à caracterização

do público na simulação computacional.

c. Executar a simulação computacional e analisá-la,

principalmente, sob os seguintes aspectos:

i. Quanto à evacuação segura segundo a ocupação dos

indivíduos no espaço, visando identificar pontos

inseguros de aglomeração e de contenção do público.

ii. Quanto à evacuação segura no tempo, analisando se o

tempo disponível de evacuação segura comporta o

tempo requerido de evacuação segura.

3. Levantamento das características gerais das rotas de fuga através de

uma visita in loco. Assim, não se trata em avaliar o cumprimento das

normas de SCIP ponto a ponto, mas na busca de vulnerabilidades

visíveis que possam afetar as condições de evacuação da feira.

Definidos a metodologia, é necessário explicitar a natureza do trabalho.

Segundo Gil (2017), ao classificar o seu próprio trabalho, o pesquisador é

capaz de compreendê-lo com maior racionalidade, o que pode implicar em

maior eficiência em sua atividade e a obtenção de melhores resultados.

Quanto à finalidade, o presente trabalho configura uma pesquisa

aplicada. Segundo Gil (2017), esta é voltada à aquisição de conhecimentos

para aplicação em uma situação específica. Uma vez que a feira é um

ambiente crítico quanto à segurança e de grande relevância social, a avaliação
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da sua capacidade de evacuação pode representar uma ferramenta de grande

valia na tomada de decisões, seja pelo CBMDF quanto às exigências de SCIP,

seja quanto à Administração, para o cumprimento dessas exigências.

Quanto aos objetivos, o presente trabalho consiste em uma pesquisa

descritiva, uma vez que se deseja observar através de documentos, visitação e

resultados provenientes de uma simulação computacional as características

relativas à feira que permitam indicar eventuais vulnerabilidades.

As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das
características de determinada população ou fenômeno. [...] São em
grande número as pesquisas que podem ser classificadas como
descritivas e a maioria das que são realizadas com objetivos
profissionais provavelmente se enquadra nesta categoria (GIL, 2017)

Por fim, quanto aos métodos, o trabalho consiste em uma pesquisa de

métodos mistos, possuindo uma abordagem tanto quantitativa (como na

mensuração do tempo requerido para a evacuação segura) quanto qualitativa

(como na observação da existência de saídas de emergência obstruídas em

visita à feira). O levantamento documental de projetos de incêndio, termos de

vistoria e laudos periciais em busca de vulnerabilidades, consistem em

pesquisa documental. Já a visita à feira em observação às condições gerais

das rotas de fuga consiste em um levantamento, por apresentar uma visão

estática sobre o fenômeno (apenas se observam as características da feira e

sua adequação às normas de SCIP). Por fim, a simulação computacional

configura uma pesquisa experimental, dado que tem por objetivo estudar o

fenômeno da evacuação através de diferentes condições definidas em um

ambiente virtual.



27

4. RESULTADOS

Os resultados serão dispostos segundo a lógica proposta pela

metodologia: primeiro é realizada uma pesquisa documental, seguida de

simulação computacional da evacuação da Feira do Guará e, por fim, pela

visita técnica à feira.

4.1. Pesquisa documental

Através da pesquisa documental serão analisados, na sequência, o

projeto de instalações contra incêndio e pânico da Feira do Guará, laudos de

perícias em incêndio realizadas e vistorias e demais documentos acessórios,

dispostos, respectivamente, nos anexos A, B e C deste trabalho.

4.1.1. Projeto de Instalações Contra Incêndio e Pânico

Segundo levantamento realizado pela Diretoria de Estudo e Análise de

Projetos (DIEAP), o último projeto de instalações contra incêndio e pânico da

Feira do Guará foi aprovado em 1978, à época, pelo CBDF, projeto nº

159983/77 (CBMDF, 2022a) (vide anexo A). Tal projeto não contempla

adequadamente os quatro itens básicos à luz da norma que atualmente os

fazem necessários em qualquer edificação não residencial (a saber, saídas de

emergência, sinalização de emergência, iluminação de emergência e extintores

de incêndio). Vale ressaltar que o projeto prevê, ainda que desenhado à mão, a

existência de extintores de incêndio e hidrantes de parede – novamente, em

desconformidade às normas vigentes de SCIP. Ademais, a arquitetura presente

no documento em nada se assemelha com aquela apresentada atualmente

pela feira ou com o último projeto de arquitetura aprovado em consulta prévia

pelo CBMDF, projeto nº 2021-0287-00 (CBMDF, 2021c).
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4.1.2. Perícias de incêndio realizadas pelo CBMDF

Foram encontrados três laudos de perícias de incêndio realizadas na

Feira do Guará, segundo levantamento realizado pela Diretoria de Investigação

de Incêndio (DINVI) (CBMDF, 2022b).

O primeiro deles se refere a um princípio de incêndio ocorrido em um

quiosque ocasionado por falha termoelétrica. Segundo a perícia, a instalação

de dois aparelhos refrigeradores (freezers) em um mesmo multiplicador de

tomada, somada à uma instalação elétrica inadequada (disjuntores não foram

dimensionados corretamente para interromper a corrente elétrica), fizeram com

que ocorressem traços de fusão na fiação, levando ao aquecimento do filme

plástico que a revestia. O material precipitado atingiu, então, fardos de garrafas

e refrigerantes localizados logo abaixo, os quais, ao ignir, inundaram o

ambiente sinistrado com fumaça. O princípio de incêndio foi combatido pelos

comerciantes vizinhos.

O segundo laudo consiste em um incêndio em quiosque também

ocasionado por falha termoelétrica. A fiação do local, que se encontrava

exposta e próxima ao forro PVC do restaurante, apresentava-se rompida e com

sinais de degradação térmica do material constituinte no momento da perícia,

sendo apontada como foco inicial do fogo que se propagou pelo forro PVC. A

feirante alegou que a barraca ao lado compartilhava, com a devida anuência,

de sua energia (visto que esta havia sido interrompida devido à falta de

pagamento). Alegou também que havia solicitado reforma estrutural e elétrica à

administração da feira, a qual fora negada, e que não possuía alvará de

funcionamento, apenas uma concessão de uso há mais de vinte anos. Durante

a perícia, verificou-se, também, a inexistência de sinalização de emergência,

iluminação de emergência, saídas de emergência, extintores e central de GLP,

requisitos necessários para o referido estabelecimento comercial configurado

como restaurante. Quanto ao incêndio, não houve vítimas, assim como

evacuação do local (estabelecimento não estava em horário de

funcionamento). O fogo fora debelado pelo CBMDF.
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O terceiro documento refere-se a um incêndio ocorrido em um quiosque

externo à feira. Por estar abandonado e não ser possível localizar o

proprietário, a perícia não fora realizada.

4.1.3. Vistorias realizadas na feira

Em pesquisa documental quanto às vistorias realizadas na feira pela

Diretoria de Vistoria (DIVIS), obteve-se uma denúncia feita à Ouvidoria do GDF

em 06/09/2021 (CBMDF, 2021a) (vide anexo C):

Meu nome é FULANO, ja DESEMPENHEI TAL CARGO a alguns
anos atrás. Durante todo o periodo denunciei por escrito com mapas
e sugestões os riscos IMINENTE de grandes desastres que poderiam
ocorrer no pavilhao da FEIRA DO GUARÁ. Corredores obstruidos por
ARARAS E MANEQUINS espalhados por todos os corredores do
pavilhao, alem de balcões e cadeiras na boca dos corredores nas
áreas de escape no caso de uma EMERGENCIA. As GAMBIARRAS
ELÉTRICAS são dominantes nos Boxes, meses atras ocorreu um
acidente levando a óbito um eletricista. O risco se torna maior pq toda
a estrutura do pavilhao é de ferro e que energizado pode causar um
grande acidente. Ja era grande preocupação nossa à época, a
quantidade de entulhos acumulados EM CIMA DOS BOXES, restos
de reformas de bancas, lonas plásticas e até lixo. Em uma
fiscalização rapida dessa DESSA DEFESA CIVIL podera ser notada a
grande quantidade de ferro em cima de mais de 40% dos boxes. Vale
a pena lembrar que todas as áreas livres do pavilhao estao sendo
OCUPADAS IRREGULARMENTE e ás aberturas de ventilação
bloqueadas o que poderá trazer um grande risco caso um
rodemoinho aconteça naquele local. Diante do exposto acima é que
solicito uma fiscalização imediata no PAVILHAO DA FEIRA DO
GUARÁ para que sejam sanados tais problemas e trazer com isso a
SEGURANÇA DOS USUARIOS e TRABALHADORES daquele local.
Estou a disposição para Informações adicionais que julgarem
necessários. FULANO Fone TAL.

Dando continuidade processual, a denúncia culminou na vistoria da feira

realizada em 23/09/2021, na qual foram constatadas irregularidades, conforme

Termo de Notificação nº 151972/2021 (CBMDF, 2021b) (vide anexo C). Nele

ficou constatado que, ao retorno da fiscalização, a feira deveria:

● Apresentar o projeto de instalações contra incêndio e pânico

● Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
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● Apresentar Laudo do Teste de Aterramento e Continuidade Elétrica para

o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

● Apresentar Laudo do Ensaio de Estanqueidade e respectiva ART

relativos à rede de alimentação e distribuição de GLP

● Instalar extintores de incêndio

● Instalar sinalização de orientação e salvamento

● Adequar para a edificação as saídas de emergência necessárias para

garantir o abandono seguro de toda a população

● Instalar guarda-corpos constituídos de perfis

● Instalar iluminação de emergência

● Retirar da edificação os recipientes de GLP que estão sendo utilizados,

uma vez que a mesma possui central de GLP

● Proteger fiações elétricas expostas

Visando acompanhar andamento do termo de notificação apresentado,

fora solicitado o histórico de vistorias realizadas na feira (CBMDF, 2022c)

(anexo C) e informa que:

● Dia 23/09/2021, foi confeccionado Termo de Notificação da feira;

● Dia 16/11/2021, foi realizado Retorno de Vistoria, onde foi verificado

que as exigências do Termo de Notificação não foram cumpridas;

● Dia 13/01/2022, foi realizado Retorno de Vistoria, onde foi verificado

que as exigências do Termo de Notificação não foram cumpridas;

● Dia 21/03/2022, foi realizado Retorno de Vistoria, onde foi verificado

que as exigências do Termo de Notificação não foram cumpridas;

● Dia 01/04/2022, foi confeccionado novo Termo de Notificação do local

Uma vez solicitado o Plano de Prevenção, Combate ao Incêndio e

Abandono (PPCIA) – documento que detalha o planejamento das ações de

prevenção e combate a incêndio, público visitante e as formas de abandono e
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evacuação –, obrigatório à Feira do Guará dada suas características, foi

informado que esta não o dispunha (CBMDF, 2022d) (vide anexo C).

4.2. Simulação computacional

Para abordar os resultados obtidos através da simulação computacional,

este tópico fora dividido em duas partes: uma relativa à programação realizada,

fornecendo o arcabouço necessário seu entendimento, e outra relativa aos

resultados propriamente ditos.

4.2.1. Programação

Este tópico trata da programação realizada para simulação

computacional da evacuação da Feira do Guará por meio do software

PathFinder. Já a fundamentação teórica que justifica os parâmetros utilizados

na programação encontra-se no anexo D.

4.2.1.1. Premissas iniciais

Primeiramente, é necessário definir as premissas iniciais adotadas para

caracterizar a evacuação simulada computacionalmente. São elas:

● Não foram considerados ocupantes com algum tipo de dificuldade de

locomoção, como cadeirantes e acamados, assim como os respectivos

profissionais para ajudá-los.

● Não foram programadas quaisquer rotas para a evacuação

preferenciais, deixando que o algoritmo do programa decidisse o melhor

caminho para a evacuação de cada ocupante.
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● Não foram considerados quaisquer comportamentos prévios à

evacuação (como, por exemplo, um ocupante dirigir-se ao banheiro

antes de abandonar a feira)

● Não foram definidos fatores de interação entre os ocupantes (atratores),

senão a própria movimentação durante a evacuação

● Todos indivíduos se deslocaram em direção às saídas de emergência

desde o instante inicial da simulação (visando não acrescentar outros

tempos que não aquele de evacuação, te, deixando para considerá-los

separadamente, de acordo com parâmetros vistos em literatura para o

tempo de pré-movimento, tp)

● Os ocupantes foram considerados como uniformemente distribuídos ao

longo da feira

● Não fora utilizada a funcionalidade de distanciamento social para simular

tal comportamento em função da COVID-19

4.2.1.2. O modelo geométrico

Como modelo geométrico da feira, foi utilizado o último projeto de

arquitetura aprovado em consulta prévia pelo CBMDF, projeto nº 2021-0287-00,

(CBMDF, 2021c) – o qual, embora não traduza a arquitetura atualmente

existente na feira, representa o documento mais recente e aquele que melhor

se aproxima de tal realidade arquitetônica. Ademais, o projeto não fora

disponibilizado em anexo uma vez que está originalmente disposto em folha

A0, o que diminuiria drasticamente a qualidade das informações caso fosse

trazido para as dimensões do presente trabalho. Todavia, as Fig. 2 e Fig. 3

ilustram a arquitetura relevante para a programação. A Fig. 2 ilustra a planta

baixa da feira e suas saídas de emergência (setas vermelhas), utilizadas

posteriormente na determinação de suas localizações durante a simulação

computacional. Já os acessos sobre os quais os ocupantes se deslocam

durante a simulação foram definidos como sendo toda área de piso não

ocupada por barracas no interior da feira, representados em azul na Fig. 3.
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Figura 2 – Saídas de emergência (setas vermelhas), fluxo de pedestres (setas
azuis) e rotas acessíveis (setas verdes)

Fonte: O autor.
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Figura 3 – Modelo geométrico utilizado para a simulação computacional

Fonte: O autor.

4.2.1.3. Número de ocupantes e seus perfis

Para a simulação, foram considerados 1400 ocupantes, os quais

representam uma estimativa feita através de estatísticas para o horário de

maior movimento da semana (aos domingos, 11h da manhã) (vide anexo D). A

fim de tentar reproduzir de forma mais fidedigna a sociedade brasiliense, os

ocupantes foram distribuídos entre crianças, jovens e adultos, de acordo com

os levantamentos fornecidos pelo IBGE (2010), conforme a Tab. 6.
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Tabela 6 – Distribuição dos ocupantes por idade

Distribuição dos ocupantes por idade

Crianças 19,02%

Jovens 23,90%

Adultos 57,08%

Fonte: O autor.

4.2.1.4. Saídas de emergência

De acordo com o projeto de arquitetura aprovado em consulta prévia

pelo CBMDF, a Feira do Guará conta com oito saídas de emergência, conforme

mostrado pelas setas vermelhas na Fig. 2. Assim, a programação utilizou a

mesma localização e largura das saídas fornecidas em projeto. As saídas de

emergência foram então distribuídas da seguinte maneira: uma a oeste, uma

ao norte, quatro a leste e duas ao sul.

4.2.1.5. A programação

Para a programação foram avaliados dois quesitos: o tempo de

evacuação e o nível de serviço. Para cada um dos quesitos foram simulados

três cenários de ocupação da feira: público máximo estimado, metade do

público máximo estimado e público limite que atenda àquele quesito.

4.2.1.5.1. Tempo de evacuação

Em regra, como visto anteriormente, uma evacuação segura deve

respeitar a seguinte condição:
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RSET < ASET (1)

Contudo, ocorre que determinar RSET pode ser uma tarefa muito

subjetiva, uma vez que dele dependem intervalos de tempo compostos pelo

sistema de detecção e alarme, comportamento humano perante o sinistro e

pela evacuação propriamente dita, conforme visto anteriormente pela Eq. 5.

RSET = td + tp + te (5)

Dos intervalos de tempo que compõem RSET, aquele de mais difícil

estimativa é o primeiro, uma vez que o tempo de evacuação será fornecido

pelo software e o tempo de pré-movimento é contemplado em literatura através

de exercícios simulados de evacuação e estudos de caso de incêndios reais

(SFPE, 2002). Assim, na ausência de uma estimativa confiável para o intervalo

de tempo que representa a detecção, td, ao invés de tentar determinar um valor

de RSET de modo que a condição RSET < ASET seja satisfeita, buscar-se-á

investigar para quais intervalos de detecção, td, a condição é satisfeita e se

estes são razoáveis. Sendo razoáveis, a evacuação pode ser considerada

segura. Assim, o tempo de detecção pode ser visto da seguinte maneira:

td < ASET - tp - te (7)

Quanto ao limite de segurança, uma vez que o menor valor que td pode

assumir é 0 (ou seja, detecção instantânea), o maior número de ocupantes

simulados que resulte em tal situação representará o público máximo permitido

quanto à evacuação segura no tempo para o cenário mais favorável possível

de detecção instantânea (embora isso represente uma situação ideal, não

evidenciada na prática).
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4.2.1.5.2. Nível de serviço

A avaliação do nível de serviço consiste em observar se a evacuação

simulada satisfaz as condições estipuladas para uma circulação segura de

indivíduos segundo os critérios definidos por Fruin (1971), tanto para as saídas,

como para os corredores da feira. Neste critério, não se avalia, portanto, se a

evacuação se dá em um intervalo de tempo seguro quanto aos riscos do

incêndio (como é feito no critério anterior), mas se a concentração de pessoas

durante a evacuação representa um cenário seguro para a movimentação de

pessoas. Como discutido anteriormente, a mera concentração de público pode,

por si só, representar uma ameaça para os indivíduos, ainda que não se

evidencie qualquer sinistro.

Analisando os critérios propostos por Fruin (1971), o nível de serviço o

nível D parece ser o limite aceitável, uma vez que o autor admite que uma

densidade crítica de ocupantes pode ser intermitentemente atingida, contudo

não faz objeções quanto a isso. Por outro lado, o autor sugere que o nível E

poderá ser atingido apenas durante curtos períodos de tempo, enquanto que o

nível F nunca deverá ser atingido. Todavia, ocorre que a definição sobre o que

vem a ser um curto período de tempo é muito subjetiva. Assim, por critério

conservador, optou-se por limitar o máximo nível de serviço permitido como

sendo aquele representado pela categoria D.

4.2.2. Resultados da simulação computacional

Nesta seção serão expostos os resultados segundo a programação para

avaliação da evacuação segura quanto ao tempo e ao nível de serviço.

4.2.2.1. Resultados quanto ao tempo de evacuação

A fim de estimar se o tempo requerido para evacuação segura (RSET) é

compreendido pelo tempo disponível para evacuação segura (ASET), fez-se,
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como anteriormente descrito, uma análise da razoabilidade do intervalo de

detecção td disponível. Para isso, é necessário que se estime, primeiramente,

valores para ASET e para o tempo de pré-movimento, tp.

Quanto ao tempo de pré-movimento, tp, este fora dado pela Tab. 6,

segundo o valor médio obtido através do estudo de 16 incidentes de incêndio

para comércios, segundo Shi et al (2009), definido como 108,6 segundos.

Tabela 7 – Tempos de pré-movimento segundo a edificação

Fonte: (Shi et al, 2009)

Quanto ao ASET, como discutido anteriormente, este seria dado pela

Eq. 6, proveniente dos estudos de Bogart (1978).
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Tmax = S . I . Fd . H . R . 300 (6)

Por razão conservadora, estimou-se ASET para o pior cenário possível,

representado pelo máximo público estimado de 1400 ocupantes. Considerando

a feira como ambiente sem compartimentação, de um único piso e

apresentando risco normal, para a área de circulação de 7941 m², fornecida

pelo modelo geométrico, vide Fig. 3, e consequente densidade de ocupação de

0,176 pessoa/m², foi possível estimar ASET a partir dos parâmetros oriundos

da Tab. 1 à Tab. 5. Dessa forma, o tempo disponível para a evacuação segura

é de aproximadamente 245,4 segundos.

ASET = 7,93 . 0,75 . 0,14 . 1,00 . 1,00 . 300 = 249,8 segundos

Definidos ASET e tp, resta estimar os tempos de evacuação, te,

fornecidos pela simulação computacional. Conforme descrito anteriormente

para a programação, foram simulados, primeiramente, o máximo público

estimado (1400 ocupantes) e metade do máximo público estimado (700

ocupantes), resultando em tempos de evacuação de 60,3 segundos e 52,8

segundos, respectivamente. Obtidos todos valores necessários, pôde-se

estimar os mínimos valores para o tempo de detecção, td, segundo a Eq. 7, que

satisfazem o critério necessário para a evacuação segura (ou seja, ASET >

RSET). A Tab 7. resume todos esses tempos.

Tabela 8 – Compilado dos tempos da evacuação

Público
simulado

ASET
(segundos)

tp
(segundos)

te
(segundos)

td
(segundos)

1400 pessoas 249,8 108,6 61,0 menor que 80,2

700 pessoas 249,8 108,6 58,8 menor que 82,4

Fonte: O autor.
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Para estimar o máximo público para evacuação segura no tempo, foi

definido o melhor cenário para o sistema de detecção (a saber, a detecção

instantânea, td = 0). Utilizando a Eq. 7 e os valores previamente definidos,

pôde-se definir o valor de te que satisfaz a condição de segurança:

0 < 249,8 - 108,6 - te⇒ te < 141,2 segundos

Logo, após diversas simulações, encontrou-se o público de 3100

ocupantes, para o qual o tempo de evacuação é de 141,0 segundos.

4.2.2.2. Resultados quanto ao nível de serviço

Quanto aos níveis de serviço, trata-se, basicamente, de uma análise

qualitativa da animação da evacuação simulada. Assim, buscou-se avaliar sob

quais níveis de serviço saídas e corredores foram submetidos.

Para o máximo público estimado, 1400 ocupantes, praticamente todos

corredores atingiram o nível E, sem, contudo, atingir o nível F, conforme

mostrado pelas Fig. 4 e Fig. 5.

Figura 4 – Níveis de serviço para o 1400 ocupantes (em detalhes)

Fonte: O autor.
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Figura 5 – Níveis de serviço para o 1400 ocupantes (vista panorâmica)

Fonte: O autor.
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Quanto às saídas, todas estiveram submetidas ao nível E, sem que se

evidenciasse o nível F. Contudo as saídas Leste L1 e, sobretudo, a saída Sul

S2.4 (vide anexo D), se mostraram como sendo aquelas de maior demanda,

conforme ilustrado pelas Fig. 6 e Fig. 7, respectivamente.

Figura 6 – Níveis de serviço para saída Leste L1 (1400 ocupantes)

Fonte: O autor.

Figura 7 – Níveis de serviço para saída Sul S2.4 (1400 ocupantes)

Fonte: O autor.



43

Para metade do público máximo estimado, ou seja, 700 ocupantes, os

corredores estiveram basicamente todos limitados ao nível de serviço D,

evidenciando o nível E em locais pontuais e nunca o nível F, conforme ilustrado

pela Fig. 8 e, em detalhes, pela Fig. 9.

Figura 8 – Níveis de serviço para 700 ocupantes (vista panorâmica)

Fonte: O autor.
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Figura 9 – Níveis de serviço 700 ocupantes (em detalhes)

Fonte: O autor.

A saída de maior demanda, saída Sul S2.4, apresentou nível de serviço

D, senão em casos quase que instantâneos, nos quais apresentou nível E.

Figura 10 – Níveis de serviço para saída Sul S2.4 (700 ocupantes)

Fonte: O autor.
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Para o cenário de evacuação segura quanto ao nível de serviço, após

diversas tentativas a fim de que a simulação se limitasse ao nível D, tanto para

acessos quanto para saídas, chegou-se ao valor de 500 ocupantes. A Fig. 11,

ilustra a saída Sul S2.4, a qual apresentou-se sob o nível C em praticamente

toda a simulação.

Figura 11 – Níveis de serviço para saída Sul S2.4 (700 ocupantes)

Fonte: O autor.

4.3. Visita à Feira do Guará

Antes de realizar visita à Feira do Guará em busca de vulnerabilidades

através da avaliação das características gerais das rotas de fuga, estimou-se a

área total da feira através de imagens de satélite do Google Mapas (GOOGLE,

2022b) a fim de, em conjunto com a Norma Técnica (NT) nº 01 (CBMDF, 2016),

levantar, respectivamente, a área da feira e os sistemas de SCIP que esta

deveria possuir. A norma classifica ambientes de feiras como ocupação

comercial, grupo 08: comércio de grande porte. Assim, para uma área

calculada de aproximadamente 13 mil metros quadrados, conforme mostrado

na Fig. 12, a norma exige os seguintes sistemas de SCIP: saídas de
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emergência, sinalização de segurança contra incêndio, iluminação de

emergência, extintores de incêndio, hidrantes, alarme de incêndio, detecção

automática, chuveiros automáticos, sistemas de proteção contra descargas

atmosféricas (SPDA) e central de GLP.

Figura 12 – Área total da Feira do Guará

Fonte: (GOOGLE, 2022b).

Dos dez componentes exigidos pela norma para compor o sistema de

SCIP da feira, sete deles não puderam ser encontrados durante a visita, a

saber: iluminação de emergência, hidrantes, detecção automática, alarme de

incêndio, chuveiros automáticos, SPDA e central de GLP.

Quanto às saídas de emergência, chama atenção o fato de muitos

acessos estarem obstruídos com bancos, lixo, manequins, mercadorias e

restos de materiais de construção, conforme mostrado pelas Fig. 13 e Fig. 14.
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Figura 13 – Acessos obstruídos com lixo e bancos

Fonte: O autor.

Figura 14 – Acessos obstruídos com manequins e mercadorias

Fonte: O autor.
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Ainda sobre as saídas de emergência, também chama atenção o fato de

muitas delas serem precedidas ou seguidas por rampas com inclinação

notoriamente fora dos padrões estabelecidos segundo a NT nº 10 (CBMDF,

2015a), conforme ilustrado pela Fig. 15.

Figura 15 – Rampas com inclinação insegura

Fonte: O autor.

Quanto à sinalização de emergência, apenas uma única sinalização

básica, de orientação e salvamento, pôde ser encontrada, conforme Fig. 16.

Pela imagem é possível notar que critérios básicos da NT nº 22 (CBMDF,

2021d) não foram seguidos, como não ser a sinalização neutralizada por outras

cores (bandeirinhas de São João próximas à sinalização), estar localizada em

local visível e obedecer a distância entre sinalizações de orientação (afinal de

contas, apenas uma única sinalização fora encontrada na feira).
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Figura 16 – Sinalização de emergência irregular

Fonte: O autor.

A feira também conta com extintores de incêndio. Foram encontrados

extintores sobre rodas de água e extintores portáteis de pó químico. A primeira

observação a ser feita é que quase todos extintores encontrados situavam-se

em locais de difícil visualização, estando a maioria deles atrás de mercadorias

e sem apresentar qualquer sinalização de equipamentos, conforme ilustrado

pelas Fig. 17 e Fig. 18. Ademais, os extintores também não respeitavam a

distância máxima estabelecida de 5 metros das portas de acesso, segundo a

NT nº 03 (CBMDF, 2015b).
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Figura 17 – Manequim obstruindo extintor sobre rodas

Fonte: O autor.

Figura 18 – Manequim obstruindo extintor portátil

Fonte: O autor.
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Por fim, outros fatores de risco encontrados chamam à atenção. O

primeiro é a quantidade de lonas plásticas distribuídas próximas ao teto do

galpão que abriga a feira, conforme Fig. 19. Tais lonas, utilizadas como meio

improvisado para contenção de goteiras, representam um verdadeiro risco em

caso de incêndio. Em primeiro lugar por se tratar de um material inflamável e

tóxico quando em combustão, em segundo lugar por ser um potencial

propagador de chamas – o plástico, quando em combustão, pode assumir

estado líquido e pingar sobre as lojas abaixo dele, as quais são, em sua grande

maioria, do setor de vestuário, contendo material altamente inflamável.

Figura 19 – Lonas sobre os telhados das barracas

Fonte: O autor.

Vale também ressaltar a presença de fiações expostas (fora do

eletroduto que as deveria abrigar) e multiplicadores de tomada espalhados pela

feira, Fig. 20, bem como a presença de botijões em seus acessos, conforme a

Fig. 21 – visto a ausência de centrais de GLP para os restaurantes da feira,

como também exigido em norma.
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Figura 20 – Multiplicadores de tomada em uso

Fonte: O autor.

Figura 21 – Botijão de GLP nos acessos dos restaurantes

Fonte: O autor.
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5. DISCUSSÃO

Neste tópico as discussões serão feitas segundo a ordem em que os

resultados foram apresentados.

5.1. Último projeto de instalações contra incêndio e pânico aprovado

Como visto, o último projeto de instalações contra incêndio e pânico fora

aprovado em 1978 pelo CBDF, estando em desconformidade com as normas

vigentes, como também carecendo de qualquer relação com arquitetura

apresentada pela a feira atualmente – senão pelo galpão que a abriga, o qual

se manteve. Assim, não há como avaliar o projeto. Tal discrepância não apenas

dificulta a adequação da feira quanto às normas vigentes (em verdade, o

projeto é, em si, uma exigência da norma), como também inviabiliza seu uso

para obtenção resultados confiáveis para a simulação computacional

(ferramenta de grande importância, a qual representa o estado da arte no

estudo da evacuação (PURSALS, 2005)).

5.2. Perícias em incêndio realizada

Das perícias realizadas, no que tange à identificação de vulnerabilidades

quanto à evacuação e temas acessórios, pôde-se observar que:

● Dos incêndios periciados, todos tiveram falhas termoelétricas como

origem, ocasionados por sobrecarga elétrica.

● Ao que se pôde observar pelas fotos do ambiente periciado, havia

instalações elétricas inseguras. Além das fiações elétricas expostas,

carecendo de estarem contidas em eletrodutos, um dos locais periciados

apresentava quadros de energia antigos com disjuntores mal fixados,

onde tanto equipamentos, como iluminação e tomadas eram protegidos

por um mesmo disjuntor.
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● Em um dos ambientes sinistrados, ficou atestado que o estabelecimento

não possuía central de GLP, conforme exigido em norma, nem sequer

qualquer um dos quatro componentes básicos de SCIP para qualquer

edificação não residencial (saídas de emergência, iluminação de

emergência, sinalização de emergência e extintores).

● Em uma das perícias, mesmo uma pequena carga de incêndio (fardo de

garrafas e refrigerante) foi suficiente para gerar fumaça capaz de

inundar o ambiente sinistrado. Isso chama atenção para as proporções e

os efeitos nocivos da fumaça para evacuação em caso de incêndio na

feira, principalmente considerando sua carga de incêndio, sendo grande

parte representada pelo setor de vestuários.

● Em uma das situações, a feirante alegou não possuir alvará de

funcionamento, operando mediante concessão de uso por vinte anos.

Sendo verdadeira tal informação, uma vez que para possuir o alvará é

necessário ser aprovado em vistoria quanto à SCIP pelo CBMDF, visto o

considerável tempo de funcionamento da feirante, é possível que o

cenário de irregularidade seja a realidade de muitos outros feirantes.

Ademais, é alarmante o fato de que a referida feirante confirmou

compartilhar de sua energia com outro feirante vizinho, corroborando

para a denúncia apresentada anteriormente, a qual alegava a existência

de gambiarras elétricas pela feira.

5.3. Vistorias e documentação acessória

Primeiramente, chama atenção a ausência de um PPCIA entregue para

o CBMDF. Logo, não há um planejamento, pelo menos documentado, quanto à

atuação dos brigadistas para os casos de incêndio e abandono e o respectivo

público estimado, o que poderia impactar severamente na capacidade de

sobrevivência de um indivíduo caso uma evacuação fosse necessária. Como

será discutido mais adiante quanto à simulação computacional, um curto

intervalo de tempo pode distinguir uma evacuação segura de uma evacuação

insegura. O desconhecimento das ações a serem seguidas em caso de



55

incêndio ou a falta de um protocolo que permita o constante treinamento e a

pronta resposta poderão resultar em cenário demasiadamente perigoso.

Quanto à vistoria realizada e o histórico disponibilizado, a feira não

apenas se encontra em, praticamente, total desconformidade com às

exigências de SCIP (vide Termo de Notificação, anexo C), como também tem

se mantido dessa forma por meses, mesmo em face aos constantes retornos

realizados. É razoável estimar que uma plena adequação da feira quanto às

normas de SCIP seja uma tarefa, no mínimo, dispendiosa de tempo e

recursos financeiros. Contudo, considerando a magnitude que um incêndio

poderia gerar dado o público e a carga de incêndio da feira, ações imediatas

devem ser tomadas para o cumprimento das normas.

5.4. Visita à feira

Durante a visita à feira, muitas das irregularidades descritas nas análises

anteriores, puderam ser observadas – em verdade, à exceção das aberturas de

ventilação bloqueadas, atestou-se o descumprimento das normas de SCIP

apresentado pela denúncia em todo o seu conteúdo.

Primeiramente, corroborando com o Termo de Notificação anexo, chama

a atenção o estado de irregularidade da feira: dos dez sistemas de SCIP

previstos em norma para a feira, sete não puderam ser encontrados – sendo

que, dos três sistemas presentes, a sinalização de emergência é, praticamente,

inexistente, dado que fora encontrada apenas uma sinalização de orientação e

salvamento para toda a feira, de forma irregular e de difícil visualização.

Já os extintores de incêndio, quando presentes – algumas áreas da feira

aparentavam estar desguarnecidas, não respeitando a distância máxima a ser

percorrida entre extintores, conforme previsto em norma -, estavam, em quase

sua totalidade, escondidos atrás de manequins.

Quanto às saídas de emergência, além de desguarnecidas por

extintores e a acentuada inclinação das rampas que a elas davam acesso,

chama a atenção o fato de que boa parte delas apresentava acessos
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obstruídos por mercadorias, lixo, bancos e manequins. O que corrobora com o

que anteriormente discutido sobre a dificuldade em se modelar, de forma

fidedigna, tal ambiente quanto à simulação computacional. Todavia, vale

ressaltar que, embora nem sempre seja possível a perfeita caracterização de

uma simulação, esta ainda mantém seu valor. Além de representar uma

ferramenta acessória para análise de um ambiente seguro, ao trazer o

problema para uma realidade possível, outros critérios que não estão

contemplados em norma podem ser avaliados, como será visto mais adiante.

Por fim, outros fatores de risco puderam ser evidenciados. Em especial

pela presença de fiações expostas e pelo uso de multiplicadores de tomadas,

pela presença de botijões de GLP em uso nos acessos da área de restaurantes

e pela presença de lonas de plástico para a contenção de goteiras – as quais,

quando em combustão, além de gerar fumaça tóxica, podem atingir o estado

de fusão e escoar sobre mercadorias logo abaixo, propagando o incêndio.

5.5. Simulação computacional

Para facilitar o entendimento da discussão sobre a simulação

computacional, esta fora dividida em duas análises: avaliação da evacuação

segura no tempo e avaliação da evacuação segura no espaço (representada

pelos níveis de serviço).

5.5.1. Avaliação da evacuação segura no tempo

Quanto à evacuação segura no tempo, o intervalo de detecção restante

para atuação de um dispositivo detector de incêndio, de forma a permitir uma

evacuação segura de 1400 e 700 ocupantes, foi de 80,2 e 82,4 segundos,

respectivamente. Assim, nota-se uma pequena diferença entre esses valores, o

que era previsto, uma vez que o tempo de evacuação dos dois cenários

também foi muito próximo (61,0 e 58,8 segundos, respectivamente).
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Uma possível explicação para isso se dá pelo fato de que boa parte do

tempo de evacuação parece ser gasto com o deslocamento até as saídas, visto

que não foram observados pontos de congestionamento tanto nos acessos,

quanto nas saídas. As mesmas observações não puderam ser feitas quando na

determinação do máximo público para a evacuação segura no tempo. Neste

cenário, muitos foram os pontos de intenso congestionamento ao longo de

acessos e saídas, o que fez com o que o tempo de evacuação mais do que

dobrasse (141,0 segundos), corroborando com a explicação sugerida.

Quanto ao tempo de detecção restante para evacuação segura, de 80,2

segundos para a situação de maior demanda, ou seja, 1400 ocupantes, este

valor parece ser bastante razoável, principalmente em se tratando da Feira do

Guará. Visto que o principal material combustível da feira talvez seja aquele

constituinte do setor de vestuário (algodão e tecidos sintéticos, principalmente),

o qual é de rápida combustão e grande gerador de fumaça, o tempo de

detecção estimado não parece ser um entrave para um eventual sistema de

detecção por fumaça, por exemplo, o que tornaria a feira bem dimensionada

em suas saídas e acessos quanto à evacuação segura no tempo.

Quanto à estimativa do público máximo para a evacuação segura no

tempo, esta resulta de um cenário utópico de detecção instantânea, visto que

mesmo os sistemas de detecção e alarme mais precisos necessitam de um

tempo até o recebimento do sinal e ativação. Contudo, tal abordagem mantém

sua utilidade, uma vez que fornece um parâmetro matemático, td = 0, para

definir um valor lógico de máximo público permitido. Dessa abordagem, chama

a atenção, primeiramente, o tamanho do público encontrado: 3100 ocupantes.

Este representa mais do que o dobro do público estimado para o horário de

pico, 1400 ocupantes. Em outras palavras, um acréscimo de apenas 80,2

segundos na demora para a detecção fora suficiente para que o máximo

público permitido pelo critério de tempo fosse diminuído para menos de sua

metade (o que, em termos comerciais, pode ser bastante relevante).

Fica, portanto, evidente o quanto o tempo de detecção é uma

característica a ser observada pelo projetista. Todavia, chama também atenção

o fato de que, embora se mostre determinante para a estimativa do máximo
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público permitido quanto à evacuação segura no tempo, a norma que

regulamenta o uso de sistemas de detecção, NBR 17240 (ABNT, 2010), não

faz nenhuma referência ao tempo de detecção para detectores de fumaça.

Ademais, ressalta-se o fato de que a norma que regulamenta as saídas

de emergência, NT nº 10 (CBMDF, 2015a), não faz qualquer referência aos

tempos de evacuação, apenas fornecendo os dados para o dimensionamento

das saídas de emergência. Todavia, como discutido anteriormente, para que

uma evacuação seja segura quanto ao tempo – conforme proposto pela SFPE

(2002) –, o tempo requerido para a evacuação segura (RSET) deve ser menor

que o tempo disponível para a evacuação segura (ASET). Assim, o mero

cumprimento da norma quanto a largura dos acessos e quantidade de saídas

de emergência, embora impactem no tempo de evacuação, te, não garantem

que os demais tempos que compõe RSET (ou seja, tempo de detecção, td, e

tempo de pré-movimento, tp) farão com que a condição de segurança (RSET <

ASET) seja satisfeita. Logo, é possível que mesmo um projeto em

conformidade com a norma seja inseguro.

5.5.2. Avaliação da evacuação segura no espaço

Sob a ótica da evacuação segura no espaço – níveis de serviço

propostos por Fruin (1971) –, a feira não apresentou seus acessos e saídas

bem dimensionadas, seja para o público estimado no horário de maior

demanda, 1400 pessoas, seja para metade desse valor, 700 pessoas. Nessa

abordagem, fica claro que o espaço possui uma influência muito maior do que

o tempo para definição da evacuação segura da feira. Basta observar os

máximos públicos estimados para uma e para outra: 3100 ocupantes para o

critério tempo e 500 ocupantes para o critério espaço. Isso pode se dar por um

dos seguintes motivos: ou o critério escolhido para o espaço (nível de serviço D

como sendo o máximo permitido) é muito mais conservador do que o critério

escolhido para o tempo (detecção instantânea) ou a feira, de fato, não

apresenta um dimensionamento seguro das saídas de emergência.
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Analisando a primeira proposição, esta parece ser razoável, uma vez

que, para demandas acima de 500 ocupantes – público aparentemente

pequeno quando consideradas as dimensões da feira –, as saídas e acessos

evidenciam, ainda que instantaneamente, o nível de serviço E. Somado a isso,

para um público quase três vezes maior, o critério de segurança quanto ao

tempo depende que a detecção do incêndio ocorra em 80,2 segundos, o que

aparenta ser um valor razoavelmente possível. Vale lembrar que, por razão

conservadora, o público limite foi estipulado como aquele que não atinge o

nível E, uma vez que Fruin (1971) o recomenda apenas em curtos períodos de

tempo. Contudo, resta o questionamento: o que seria um curto período de

tempo no contexto de evacuação? O autor não define.

Por outro lado, a segunda proposição também parece razoável. Partindo

da premissa que o projeto aprovado em consulta prévia está corretamente

dimensionado quanto à largura de portas e acessos, os níveis de serviço

propostos por Fruin (1971) não parecem ser conservadores, mas a norma que

regulamenta o assunto parece insegura. Segundo a NT nº 10 (CBMDF, 2015a),

é estimado uma densidade de ocupação de 3,0 pessoas/m² para as ocupações

comerciais do grupo 08 (a qual compreende as feiras). Considerando a área de

acessos da feira de 7941 m², a norma prevê, portanto, um público de

aproximadamente 2650 pessoas para a feira. Esse valor não apenas extrapola,

em muito, o limite estipulado para a evacuação segura no espaço, como

fornece apenas 14,2 segundos de tempo de detecção para a evacuação

segura no tempo. Considerar tal valor como suficiente para a maioria dos

cenários aplicáveis é, no mínimo, uma estimativa arriscada, carecendo de uma

definição mais precisa sobre quais situações esse intervalo de detecção é

aplicável – o que, como discutido anteriormente, não é contemplado em norma.

Contudo, mesmo em face às limitações do critério de nível de serviço, tal

abordagem não deve ser desprezada, visto que a norma não considera a

disposição dos ocupantes no espaço, mas apenas o número de ocupantes em

termos absolutos. O correto dimensionamento das larguras de portas e

acessos, ainda que segundo a norma, não impede que situações de risco

possam ser evidenciadas. É razoável, por exemplo, pressupor que os

ocupantes optem pelas saídas mais próximas, mais largas, mais visíveis ou em



60

maior quantidade do que outras localidades. Isso poderia sobrecarregar os

acessos que à elas conduzem, mesmo quando outros estejam livres. Vale

lembrar que um dos atributos comuns aos acidentes com o grande público

propostos por Fruin (1981) é o fenômeno da corrida do público em direção (ou

em direção contrária) a um objetivo comum. Este exemplo representa um

cenário de difícil análise a ser contemplado em norma, reafirmando a

importância da simulação computacional e a avaliação visual da evacuação

que esta ferramenta possibilita.

Por outro lado, vale também relembrar que a simulação computacional

possui sua imprecisão. Não apenas dada as dificuldades na caracterização da

simulação, como a própria ferramenta possui seu grau de incerteza. Um

exemplo disso foi a observação de que, para o mesmo público simulado, o

tempo de evacuação variou em até 3 segundos, ainda que inalterados os

parâmetros que definiam a programação. Ao gerar o público no programa, este

o distribui aleatoriamente no modelo geométrico. A depender da distribuição, o

tempo de evacuação simulado também poderá mudar. Outro exemplo de

imprecisão se dá nas pressuposições do programa. Nele, os indivíduos sempre

escolhem o melhor caminho a ser percorrido, antes mesmo do início da

evacuação (THUNDERHEAD, 2021). Tal pressuposto não apenas é, no

mínimo, questionável, como também desconsidera uma série de fatores que

impactam a capacidade de julgamento de um indivíduo, como, por exemplo, os

efeitos que o pânico e a inalação de fumaça podem causar (SFPE, 2002).

Por fim, a simulação computacional não é, em si, o fim, mas o meio para

o estudo da evacuação. Ela não pode ser penalizada pela falta de treinamento

ou pelo desconhecimento dos indivíduos. Pelo contrário, relembra a

responsabilidade que cada um possui com a própria segurança e com a

coletividade. Nessa empreitada, conhecimento é gerado e inserido no sistema.

Trata-se, portanto, de um processo cíclico de aprimoramento do programa e

das normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
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5.6. Proposição de melhorias

Ao longo deste trabalho, pôde-se observar que a proposição de

melhorias não se deu em virtude dos resultados, mas nas lacunas existentes

na norma. Das vulnerabilidades encontradas pela pesquisa documental, ou até

mesmo durante a visita, não se conseguiu observar nenhuma situação que não

viesse a ser corrigida através da aplicação da norma para a feira. Somado a

isso, o baixo tempo de evacuação encontrado através da simulação

computacional (aproximadamente de um minuto para o máximo público

estimado), deixa margem para o gerenciamento de alguma vulnerabilidade que

não tenha sido contemplada.

Por outro lado, durante a simulação computacional, chamou à atenção

as lacunas existentes na norma. Primeiramente, a norma não é clara quanto ao

critério que utiliza para o dimensionamento das saídas de emergência (ou seja,

se fora adotado o critério tempo ou espaço). Para o critério espaço, seria

salutar que a norma citasse quais foram estudos considerados, uma vez que

aquele proposto por Fruin (1971), por exemplo, consiste de uma análise

qualitativa e, por consequência, altamente propensa à subjetividades – o que

diverge da abordagem técnica esperada em um projeto.

Em relação à avaliação da evacuação segura no tempo, ao fornecer

tabelas para o dimensionamento das saídas de emergência, a norma está

considerando apenas aquilo que influencia o tempo de evacuação. Contudo,

como visto, a evacuação não se resume apenas no movimento de pessoas em

busca de uma área segura, mas em conjunto de tempos relevantes que devem

ser considerados – em outras palavras, dimensionar as saídas de emergência

impactaria apenas em te, o qual, por si só, não é suficiente para determinar se a

condição RSET < ASET pode ser satisfeita.

Ademais, através da simulação computacional, observou-se a carência

de literatura acerca do tempo de detecção, td, inclusive em norma. Por isso, a

avaliação da evacuação segura no tempo não se deu pela estimativa de RSET

e se este satisfazia a relação RSET < ASET, dada a inexistência de literatura

acerca do tempo de detecção, mas para quais valores de td a condição de
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segurança era satisfeita. Caso o valor de td encontrado fosse razoável, a

evacuação era considerada segura. Novamente, a noção do que é razoável é

demasiadamente subjetiva e não convém em projeto. Assim, sugere-se que

norma disponha de tais valores para o projetista. Em outras palavras, que o

tempo de detecção para cada tipo de detector fosse considerado em norma.

Todavia, é inegável o fato de que sua estimativa seria uma tarefa complexa,

visto que a altura do detector, as condições do ambiente (presença de ventos,

umidade, temperatura), o tipo de material combustível, entre diversos outros

fatores, poderiam influenciar nesse processo. Contudo, entende-se que é

preferível ter uma estimativa possível do que não se ter estimativa alguma,

como faz a norma – situação esta que poderia incorrer em um erro grotesco,

pois, como visto pela simulação computacional, a diferença de

aproximadamente dois segundos no tempo de detecção, por exemplo, foi

suficiente para reduzir pela metade (de 1400 para 700 ocupantes) o máximo

público aceitável para evacuação segura.

Assim, sugere-se que, uma vez disponíveis em norma os tempos que

envolvem a evacuação, restaria ao projetista calcular para qual tempo de

evacuação, te, a condição RSET < ASET é satisfeita. Em outras palavras, saber

qual tempo de evacuação satisfaz a condição te < ASET - (td + tp ). Uma vez

conhecido o seu valor, o projetista poderia utilizar a mesma tabela para o

dimensionamento das saídas de emergência segundo algum critério de

espaço, porém, aplicando um fator de correção para os valores de te, a fim de

dimensioná-las quanto ao tempo. Logo, escolheria-se aquele critério que se

mostrasse mais conservador. Ademais, tal abordagem se mostra mais intuitiva,

uma vez que te representa a mesma variável fornecida pela simulação

computacional, facilitando seu uso como ferramenta complementar à norma,

através da comparação entre o tempo estimado e aquele simulado.

Por fim, embora as proposições feitas não se destinem especificamente

a nenhuma das vulnerabilidades observadas segundo a pesquisa documental

ou à visita realizada, estima-se que, ainda assim, tais proposições alcançaram

seu objetivo, uma vez que a norma extrapola a realidade das feiras.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, a mera concentração do grande público pode ser, por si só,

potencialmente perigosa quando não evidenciada a devida preocupação com a

ocupação e movimentação dos indivíduos. Cenários comuns, como estádios,

igrejas, supermercados, por exemplo, podem ser palco de tragédias,

dispensando a existência de qualquer sinistro. Nesse sentido, as feiras são, por

sua natureza, ambientes críticos quanto à evacuação de indivíduos,

representando ambiente de grande relevância para o CBMDF e demais

autoridades. Por essa razão, escolheu-se a Feira do Guará como estudo de

caso para avaliar a segurança quanto à evacuação das demais feiras

permanentes do Distrito Federal.

Através deste estudo, pôde-se verificar que a feira carece de quase

todos os sistemas de SCIP exigidos em norma. Ressalta-se a presença de

saídas de emergência obstruídas por mercadorias, extintores de difícil

visualização, fiação exposta, entulhos sobre as barracas, botijões de GLP nos

acessos da feira e a presença de lonas suspensas para contenção de goteiras.

Vale também lembrar que a feira não dispõe de um PPCIA, documento de

sumária importância para a atuação dos brigadistas em caso de incêndio e

abandono, como também carece de um projeto de instalações contra incêndio

e pânico atualizado.

Quanto à simulação computacional, embora esta não tenha atingido o

nível de precisão desejado, em especial pela dificuldade da modelagem

computacional da feira, não deixou de representar uma ferramenta valiosa para

avaliação da evacuação. A simulação possibilitou obter resultados que não

seriam possíveis pela simples aplicação da norma, através do poder do

processamento aplicado na estimativa do tempo de evacuação e a visualização

gráfica de locais críticos quanto à evacuação por meio de animação.

Quanto à norma, observou-se que esta restringe-se em dimensionar as

saídas de emergência, sem fazer qualquer menção aos tempos necessários

para a estimativa da evacuação segura no tempo. Assim, sugeriu-se não

apenas o dimensionamento das saídas de emergência algum critério para
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ocupação dos indivíduos no espaço, mas que o tempo de evacuação também

pudesse ser considerado através de um fator de correção. Para isso, é

fundamental que a norma disponha dos tempos necessários para estimativa do

projetista acerca do tempo de evacuação – em especial qual ao tempo de

detecção, o qual é de suma importância e não se pôde evidenciar em literatura.

Em resumo, quanto à pesquisa documental realizada, pode-se concluir

que a feira apresenta diversas irregularidades, as quais potencialmente têm se

perpetuado ao longo do tempo e provavelmente também se manifestam nas

demais feiras permanentes do Distrito Federal, dadas as similaridades entre

elas. Já em relação à simulação computacional, esta apresentou resultados e

permitiu análises que não seriam possíveis através da norma, servindo de

forma complementar à esta. Por fim, pôde-se concluir também que, ao focar-se

apenas no dimensionamento das saídas de emergência, a norma falhou quanto

à avaliação da evacuação no tempo, carecendo de atualização.

Retomando aos objetivos propostos pelo trabalho, é razoável estimar

que este atingiu o seu propósito, visto que conseguiu levantar uma quantidade

considerável de vulnerabilidades a ponto de estimar que a feira não apresenta

um cenário propício à evacuação segura. Ademais, observou também a

existência de determinadas lacunas nas normas de SCIP, propondo melhorias

que poderiam impactar positivamente não apenas a evacuação das feiras,

como qualquer outro tipo de estabelecimento. Finalmente, feitas as conclusões

e recomendações acerca dos achados, este estudo visa sintetizá-los em um

parecer técnico endereçado ao CBMDF e de acesso público, representando o

produto deste trabalho que atenda ao seu principal objetivo: servir como

potencial fonte norteadora para o CBMDF e demais autoridades responsáveis

em suas tomadas de decisão acerca da SCIP das feiras permanentes do DF.

Quanto aos trabalhos futuros, sugere-se, em especial, a elaboração das

melhorias propostas para a norma. Ademais, o aperfeiçoamento da

programação realizada seria de grande valia – seja através de uma modelagem

geométrica mais precisa, seja pela avaliação dos parâmetros que definem o

algoritmo de escolha das saídas de emergência (tecnologia proprietária do

software, pouco contemplada em literatura, conforme anexo D).



65

REFERÊNCIAS

ABNT. NBR 17240: Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto,
instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme
de incêndio – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

BOGART, A. F. V. Fire and Evacuation Times. Antuérpia, Bélgica:  E.
Story-Scientia, 1978.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Norma Técnica
nº 01/2016 – Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal.
Brasília: CBMDF, 2016. Disponível em
https://www.cbm.df.gov.br/scip/wp-content/uploads/2021/02/5.0-NT-no-01-Medi
das-de-Seguranca-Contra-Incendio-no-Distrito-Federal-1.pdf. Acesso em 1 jul.
2021.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Norma Técnica
nº 10/2015 – Saídas de Emergência. Brasília: CBMDF, 2015a. Disponível em
https://www.cbm.df.gov.br/scip/wp-content/uploads/2021/01/14.0-NT-no-10-Said
as-de-Emergencia.pdf. Acesso em 1 jul. 2021.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Norma Técnica
nº 03/2015 – Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio. Brasília:
CBMDF, 2015b. Disponível em
https://www.cbm.df.gov.br/scip/wp-content/uploads/2021/01/7.0-NT-no-03-Siste
ma-de-Protecao-por-Extintores-de-Incendio.pdf. Acesso em 1 jul. 2021.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Diretoria de
Estudos e Análise de Projetos. Arquivo. Memorando Nº 31/2022 -
CBMDF/DESEG/ARQUIVO. Brasília: CBMDF, 05 mai. 2022a. Processo
eletrônico SEI: 00053-00084041/2022-01.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Diretoria de
Investigação de Incêndio. Seção de Investigação. Memorando Nº 97/2022 -
CBMDF/DINVI/NINPI/SEINV. Brasília: CBMDF, 18 mai. 2022b. Processo
eletrônico SEI: 00053-00084041/2022-01.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Diretoria de
Vistorias. Subseção de Atendimento Avançado. Memorando Nº 21/2022 -
CBMDF/DIVIS/SUAAV. Brasília: CBMDF, 17 mai. 2022c. Processo eletrônico
SEI: 00053-00084041/2022-01.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Diretoria de
Vistorias. Seção de Credenciamento. Memorando Nº 29/2022 -
CBMDF/DIVIS/SECRE. Brasília: CBMDF, 17 mai. 2022d. Processo eletrônico
SEI: 00053-00084041/2022-01.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Ouvidoria. Posto
da Ouvidoria. Demanda - Ouvidoria n.º 14225/2021 - CBMDF/OUVID/NHTAG.
Brasília: CBMDF, 09 set. 2021a. Processo eletrônico SEI:
00053-00151972/2021-33.

https://www.cbm.df.gov.br/scip/wp-content/uploads/2021/01/14.0-NT-no-10-Saidas-de-Emergencia.pdf
https://www.cbm.df.gov.br/scip/wp-content/uploads/2021/01/14.0-NT-no-10-Saidas-de-Emergencia.pdf


66

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Diretoria de
Vistorias. Subseção de Atendimento Avançado - Protocolo. Notificação
151972/2021 - CBMDF/DIVIS/SUOPE/SERV/FISC. Brasília: CBMDF, 23 set.
2021b. Processo eletrônico SEI: 00053-00151972/2021-33.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Diretoria de
Estudos e Análise de Projetos. Arquivo. Projeto nº 2021-0287-00. Brasília:
CBMDF, 05 mai. 2021c.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Norma Técnica
nº 22/2020 – Sistema de Sinalização de Segurança contra Incêndio e
Pânico. Brasília: CBMDF, 19 jan. 2021d. Disponível em
https://segurancacontraincendio.cbm.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/NT-
22-2020-SINALIZACAO-DE-EMERGENCIA-REEDITADA.pdf. Acesso em 29
ago. 2022.

FARIA, C. S. Os Conflitos na Rua 25 de Março. X Encontro de Geógrafos da
América Latina - Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, 2005.
Disponível em
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Geografiasocioe
conomica/Geografiadelapoblacion/18.pdf. Acesso em 30 nov. 2022.

FRUIN, J. Crowd Disasters - A Systems Evaluation of Causes and
Countermeasures. Maryland, Estados Unidos: NIST, 1981.

FRUIN, J. Designing for Pedestrians: a Level-of-Service Concept. 50th
Annual Meeting of the Highway Research Board. Washington, Estados Unidos,
1971.

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 6ª ed. São Paulo: Ed. Atlas,
2017.

GOOGLE LLC. Horários de maior movimento, tempos de espera e duração
da visita. Disponível em
https://support.google.com/business/answer/6263531?hl=pt-BR. Acesso em 02
jun. 2022a.

GOOGLE LLC. Google Mapas. Disponível em https://www.google.com/maps.
Acesso em 02 jun. 2022b.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2010.
2010. Disponível em https://censo2010.ibge.gov.br/. Acesso em 1 jul. 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de
Orçamentos Familiares. 2008. Disponível em
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2645#resultado. Acesso em 1 jul. 2022.

http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Geografiasocioeconomica/Geografiadelapoblacion/18.pdf
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Geografiasocioeconomica/Geografiadelapoblacion/18.pdf
https://www.google.com/maps


67

MADEIRA, A. A Cidade e suas Feiras: um Estudo sobre as Feiras
Permanentes de Brasília. Brasília: IPHAN/15ª Superintendência Regional,
2007.

MARTINS, F. R. Diga-me o que comes e eu te direi quem és: como a
gastronomia, na feira do Guará, revela-se locus de identidade. Brasília,
2004.

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA 921: Guide for Fire
and Explosion Investigations. Quincy, Estados Unidos: NFPA, 2021.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION. Evacuation &
Shelter-in-Place. Washington DC, Estados Unidos: OSHA, 2021 Disponível em
https://www.osha.gov/SLTC/emergencypreparedness/gettingstarted_evacuation
.html. Acesso em 1 jul. 2021.

PHEASANT, S.; HASLEGRAVE, C. M. Bodyspace: Anthropometry,
Ergonomics and the Design of Work. 3ª ed. CRC Press, 2005.

PURSALS, S. J. Consideraciones en Torno a los Modelos para el Estudio
de la Evacuación de Edificios. Tese de Doutorado - Universidade Politécnica
da Catalunha, Terrassa, Espanha, 2005.

SHI, L.; XIE, Q. Y.; CHENG, X. D.; CHEN, L.; ZHOU, Y.; ZHANG, R. F.
Developing a Database for Emergency Model. University of Science and
Technology of China, Hefei, China, 2009.

SOCIETY OF FIRE PROTECTION ENGINEERS. SFPE Guide to Human
Behavior in Fire. 2. Ed. Quincy, Estados Unidos: SFPE, 2002.

SOCIETY OF FIRE PROTECTION ENGINEERS. SFPE Handbook of Fire
Protection Engineering. 3. Ed. Quincy, Estados Unidos: SFPE, 2019.

STANFORD. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford, Estados
Unidos. Department of Philosophy, Stanford University, 2013. Disponível em
https://plato.stanford.edu/entries/simulations-science/. Acesso em 12 de nov.
2021.

THUNDERHEAD ENGINEERING INC. Pathfinder Technical Reference
Manual. Manhattan: THUNDERHEAD ENGINEERING INC., 2021. Disponível
em:
https://files.thunderheadeng.com/support/documents/pathfinder-technical-refere
nce-manual-2021-2.pdf. Acesso em 1 jul. 2021.

https://www.osha.gov/SLTC/emergencypreparedness/gettingstarted_evacuation.html
https://www.osha.gov/SLTC/emergencypreparedness/gettingstarted_evacuation.html
https://plato.stanford.edu/entries/simulations-science/
https://files.thunderheadeng.com/support/documents/pathfinder-technical-reference-manual-2021-2.pdf
https://files.thunderheadeng.com/support/documents/pathfinder-technical-reference-manual-2021-2.pdf


68

Especificação do produto

1. Aluno: Cadete BM/2 Vinícius Guzman Pereira Carneiro

2. Nome: Parecer técnico da evacuação da feira do guará.

3. Descrição: Consiste em um parecer técnico, o qual sintetiza as
principais conclusões e recomendações observadas ao longo da elaboração
de artigo científico, de mesmo autor, o qual avalia a evacuação das feiras
permanentes do Distrito Federal através de um estudo de caso acerca da
Feira do Guará.

4. Finalidade: Almeja servir como fonte norteadora para o CBMDF e
demais autoridades competentes nas eventuais tomadas de decisão acerca
da evacuação das feiras permanentes do Distrito Federal.

5. A quem se destina: CBMDF e demais autoridades responsáveis quanto
à segurança contra incêndio e pânico das feiras permanentes do Distrito
Federal.

6. Funcionalidades: Alerta para irregularidades da Feira do Guará quanto
ao cumprimento das normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico,
destaca a importância da simulação computacional como ferramenta
acessória à norma e propõe a atualização da Norma Técnica nº 10 do
CBMDF, que versa sobre saídas de emergência, e NBR 17240, que versa
sobre sistemas de detecção de alarme e incêndio.

7. Especificações técnicas:

Material textual: Arquivo em formato PDF, impresso em folha A4, 14 páginas.

Software: Programa comercial para simulação computacional de evacuação
PathFinder, versão 2022.1.0422.

8. Instruções de uso: Não se aplica.

9. Condições de conservação, manutenção, armazenamento: Não se
aplica.
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PARECER TÉCNICO DA EVACUAÇÃO DA FEIRA DO GUARÁ

1. PERFIL DO PROFISSIONAL

VINÍCIUS GUZMAN PEREIRA CARNEIRO é Bacharel em Engenharia

Mecânica pela Universidade de Brasília, onde teve oportunidade de participar

como monitor de disciplina, aluno de iniciação científica e intercambista pelo

programa federal Ciências Sem Fronteiras pela Universidade de Toronto,

Canadá – onde também realizou o estágio de verão Big Data University, em

parceria com a IBM Canadá. Após a conclusão do bacharelado, ingressou, em

2017, no Curso de Formação de Praças nº 13 do Corpo de Bombeiros Militar

do Distrito Federal. Em 2020, realizou o Curso de Técnica de Investigação de

Incêndio, ingressando, no mesmo ano, no Curso de Formação de Oficiais nº

40, Turma 9 de Março, onde atualmente é Cadete do 2º ano.

2. INTRODUÇÃO

A concentração do grande público sem a devida preocupação com sua

movimentação e ocupação pode acarretar em grandes riscos à vida, ou até

mesmo em tragédias (Fruin, 1981). Nesse sentido, feiras representam

ambientes potencialmente perigosos quanto à evacuação caso as medidas

necessárias não sejam adotadas. Levando-se em consideração tal risco,

buscou-se avaliar a evacuação das feiras permanentes do Distrito Federal

através de um estudo de caso para a Feira do Guará. Este estudo se deu em

forma de artigo científico apresentado à disciplina Trabalho de Conclusão de

Curso como requisito para conclusão do Curso de Formação de Oficiais nº 40,

Turma 9 de Março, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O

produto do referido estudo configura este parecer técnico, o qual sintetiza suas

principais as conclusões e recomendações, objetivando servir como fonte

norteadora para o CBMDF e demais autoridades nas eventuais tomadas de

decisão acerca do tema.
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3. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO

A Feira do Guará localiza-se ao lado da Administração Regional do

Guará, na QE 25 do Guará ll, Distrito Federal, CEP: 70.297-400. A edificação

se trata de uma feira permanente, de pavimento térreo, representada por um

galpão de aproximadamente 13 mil metros quadrados, construído em 1985 em

estrutura metálica, o qual abriga mais de 600 lojas de comércio variado e um

público estimado de 50 mil pessoas de quarta à domingo.

4. METODOLOGIA UTILIZADA

Para avaliação da evacuação da Feira do Guará, buscou-se levantar

potenciais vulnerabilidades quanto às condições de evacuação. Para isso,

foram adotadas três abordagens:

1. A realização de pesquisa documental, analisando os seguintes

documentos:

a. Último projeto de instalações contra incêndio e pânico aprovado.

b. Laudos de perícias em incêndio realizadas.

c. Histórico de vistorias e termos de notificação.

d. O Plano de Prevenção Contra Incêndio e Abandono (PPCIA)

2. Simulação computacional da evacuação da feira através do programa

PathFinder, em especial, quanto:

a. À evacuação segura segundo a ocupação dos indivíduos no

espaço, visando identificar pontos inseguros de aglomeração e

contenção do público, segundo as proposições de Fruin (1971).

b. À evacuação segura no tempo, analisando se o tempo disponível

de evacuação segura comporta o tempo requerido de evacuação

segura, conforme proposto pela SFPE (2002).
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3. Observação das características gerais das rotas de fuga através de

visita à feira.

5. CONCLUSÃO

5.1. Da pesquisa documental e visita à feira

Através da pesquisa documental e visita à feira, pôde-se constatar que:

a. O último projeto de instalações contra incêndio e pânico fora

aprovado em 1978 e em nada se assemelha com as arquitetura e

instalações contra incêndio e pânico atualmente existentes na

feira.

b. Segundo o termo de notificação elaborado em setembro de 2021,

a feira se mostrou em desconformidade às exigências normativas,

carecendo de:

i. Apresentar o projeto de instalações contra incêndio e

pânico atualizado e respectiva ART.

ii. Apresentar o Laudo do Teste de Aterramento e

Continuidade Elétrica para o SPDA.

iii. Apresentar Laudo do Ensaio de Estanqueidade e

respectiva ART relativos à rede de alimentação e

distribuição de GLP.

iv. Instalar extintores de incêndio.

v. Instalar sinalização de orientação e salvamento.

vi. Adequar para a edificação as saídas de emergência

necessárias para garantir o abandono seguro de toda a

população.

vii. Instalar guarda-corpos constituídos de perfis.
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viii. Instalar iluminação de emergência.

ix. Retirar da edificação os recipientes de GLP que estão

sendo utilizados, uma vez que a mesma possui central de

GLP.

x. Proteger fiações elétricas expostas.

c. Quanto ao histórico de vistorias, foram realizados três retornos

desde o termo de notificação datado de setembro de 2021, os

quais resultaram na confecção de um novo termo de notificação

em 2022.

d. A feira não dispõe de um PPCIA.

e. Através dos laudos periciais, pôde-se inferir que a feira já

apresentou princípios de incêndio devido ao mau

dimensionamento da fiação elétrica e disjuntores, assim como

pela instalação inadequada, apresentando fios expostos próximos

a material combustível.

f. Para caracterização da feira como ocupação comercial, grupo 08:

comércio de grande porte, considerando a área do galpão de 13

mil metros quadrados, aproximadamente, a norma (CBMDF,

2016) prevê a instalação dos seguintes sistemas: saídas de

emergência, extintores, sinalização de segurança contra incêndio,

iluminação de emergência, hidrantes, alarme de incêndio,

detecção automática, chuveiros automáticos, sistemas de

proteção contra descargas atmosféricas e central de GLP.

Contudo, durante visita à feira em busca das características

gerais das rotas de fuga, apenas foram encontradas saídas de

emergência e extintores de incêndio, chamando atenção:

i. A obstrução de acessos por bancos, lixo, manequins,

mercadorias e entulho.

ii. A presença de rampas íngremes em certas saídas de

emergência.



5

iii. A ausência de sinalização de equipamentos para os

extintores de incêndio, os quais se encontravam, em sua

maioria, escondidos atrás de mercadorias e manequins.

iv. A presença de lonas suspensas para contenção de

goteiras.

v. A quantidade de fiações expostas e multiplicadores de

tomadas.

vi. A presença de botijões de GLP nos acessos da feira.

g. Boa parte dos problemas observados nos laudos periciais e pela

visita à feira já haviam sido elencados em denúncia à Ouvidoria

do GDF.

Assim, através dos achados oriundos da pesquisa documental e visita à

feira, conclui-se que não é possível classificar sua evacuação como segura,

visto a quantidade alarmante de vulnerabilidades que a feira apresenta. Esta

não apenas carece de quase todas instalações e documentos exigidos em

norma, como também chama atenção o descumprimento da norma (CBMDF,

2016) quanto aos poucos sistemas existentes.

Quanto à inexistência de um PPCIA, infere-se que não há um plano,

pelo menos documentado, para atuação dos brigadistas em casos de incêndio

e abandono, o que poderia impactar severamente na capacidade de

sobrevivência de um indivíduo caso uma evacuação fosse necessária.

Por fim, o histórico de vistorias, denúncia e os laudos periciais

analisados permitem inferir que tal estado de irregularidade é uma situação que

provavelmente tem se perdurado por anos. Logo, a adoção de medidas para o

cumprimento das exigências quanto à SCIP é matéria de urgência, dado o nível

de irregularidade da feira e a escalabilidade que uma tragédia envolvendo o

grande público pode representar.
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5.2. Da simulação computacional

Através da simulação computacional da feira, avaliou-se a evacuação

quanto à ocupação dos indivíduos no espaço e quanto ao tempo requerido

para a evacuação segura, segundo os estudos de Fruin (1971) e pela SFPE

(2002), respectivamente - quanto a este último, visando trazer a análise para

uma realidade comum ao CBMDF, escolheu-se o incêndio como o tipo do

sinistro para a evacuação. Foram, então, simulados ambos critérios para um

público de 1400 pessoas, o qual fora estimado como aquele encontrado na

Feira do Guará em seu horário de pico, e para metade desse valor, 700

pessoas. Os resultados estão dispostos na Tab. 1.

Tabela 1 – Público estimado em horário de pico e metade desse valor

Público simulado
(nº de ocupantes)

Tempo de
evacuação (s)
(SFPE, 2002)

Tempo de
detecção (s)
(SFPE, 2002)

Nível de
serviço

(Fruin, 1971)

1400 61,0 80,2 E

700 58,8 82,4

D
(majoritariamente)

E
(brevemente)

Fonte: O autor.

Na sequência, foram simulados, para os mesmos critérios, o máximo

público permitido. Observando o critério da evacuação quanto ao tempo

(SFPE, 2002), mantidas constantes as características dos indivíduos e da

edificação, assumiu-se que o cenário mais favorável possível seria aquele de

detecção instantânea por um dispositivo detector de incêndio (tempo de

detecção = 0). Embora isso não possa ser evidenciado na realidade, foi útil

como limite racional para a definição do máximo público permitido.

Por outro lado, para o critério relativo à ocupação dos indivíduos no

espaço, a mesma precisão para definição de um limite racional não pôde ser

adotada. Ocorre que o critério proposto por Fruin (1971) é demasiadamente

qualitativo. Este classifica módulos de ocupação, velocidades de circulação e a
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movimentação dos indivíduos segundo diferentes níveis de serviço de A a F –

onde A permite que os indivíduos tenham plena liberdade para se movimentar,

enquanto que em F os indivíduos têm sua velocidade de circulação

severamente restringida, o avanço é possível apenas pela ocupação dos

espaços disponíveis e circular em direção perpendicular ao fluxo é

praticamente impossível. Ademais, ocorre que o autor recomenda que a

circulação de pessoas em um determinado acesso não ultrapasse o nível de

serviço D, podendo, contudo, atingir o nível E desde que brevemente. Todavia,

o próprio autor do estudo não é claro acerca do que considera um breve

período de tempo. Assim, para evitar subjetividades, o público limite foi definido

neste trabalho como aquele que não ultrapassasse o nível de serviço D, em

nenhum momento.

Os resultados para estimativa do máximo público segundo cada um dos

critérios abordados estão dispostos na Tab. 2.

Tabela 2 – Máximo público permitido para os critérios propostos

Critério adotado Condição limitante
Máximo público

permitido
(nº de ocupantes)

SFPE (2002) Detecção instantânea 3100

Fruin (1971) Nível de serviço E 500

Fonte: O autor.

Antes da análise dos resultados obtidos pela simulação computacional,

uma vez feita uma breve explanação acerca do critério utilizado para análise da

evacuação no espaço, é razoável que assim se faça quanto ao critério tempo.

Assim, o método proposto pela SFPE (2002) estima que para uma evacuação

ser considerada segura, o tempo requerido para a evacuação segura (RSET)

deve ser menor que o tempo disponível para a evacuação (ASET).

RSET < ASET (1)
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Onde ASET é o tempo estimado que o ambiente sinistrado dispõe para

que um indivíduo o deixe em segurança (podendo ser encontrado em literatura

dadas as características do sinistro e da edificação), enquanto que RSET é o

tempo total transcorrido desde a ignição até o momento que o indivíduo se

retira do local sinistrado ou alcança um local seguro. RSET é definido como:

RSET = td + ta + to + ti + te (2)

Onde:

td é o intervalo de tempo desde a ignição à sua detecção

ta é o intervalo de tempo desde a detecção à notificação dos ocupantes

to é o intervalo de tempo desde a notificação até a reação dos ocupantes

ti é o intervalo de tempo desde a reação até a evacuação começar

te é o intervalo de tempo desde o início da evacuação até o seu término

Considerando a atuação do sistema de alarme, previsto em norma para

a feira (CBMDF, 2016), como imediata após a ativação de um dispositivo

detector de incêndio (ta = 0), RSET pode ser definido como:

RSET = td + tp + te (3)

Onde:

td é o intervalo de tempo desde a detecção à notificação dos ocupantes

tp é o tempo de pré-movimento

te é o intervalo de tempo desde o início da evacuação até o seu término

Visto que o tempo de pré-movimento – intervalo usualmente

caracterizado pela notificação do indivíduo quanto ao incêndio, assimilação,

reação e execução das ações prévias à evacuação –, é mais comumente
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disponibilizado em literatura do que os tempos que o compõe, separadamente,

adotou-se esta última abordagem de RSET. Quanto ao tempo de detecção,

visto que a norma (CBMDF, 2016) prevê a utilização de detectores automáticos

para a feira, este foi dado como o intervalo de tempo desde a ignição até a

ativação do dispositivo detector de incêndio. Por fim, o tempo de evacuação, te,

foi estimado para este trabalho através simulação computacional.

Feitas as devidas elucidações, quanto aos resultados propostos pela

Tab. 1, chama atenção o baixo tempo de evacuação simulado, de

aproximadamente de um minuto. Assim, pode-se inferir que a feira possui

saídas de emergência bem dimensionadas quanto à evacuação - pelo menos

para o último projeto de arquitetura aprovado em pesquisa prévia pelo CBMDF,

sobre o qual a programação fora feita, visto a falta de outro projeto que melhor

represente a realidade arquitetônica da feira.

Ademais, destaca-se a importância da pronta atuação dos sistemas de

detecção e alarme. Analisando-se a Tab. 1, percebe-se que, mesmo em face

ao baixo tempo de evacuação, esta só seria bem sucedida caso o sistema de

detecção fosse ativado em cerca de 80 segundos, aproximadamente. Por outro

lado, destaca-se o fato de que a norma que regulamenta o assunto (ABNT,

2010) não faz referência quanto a tempos limites de detecção. É certo que esta

se trata de uma tarefa complexa, visto que diversos fatores como o material

combustível, as condições atmosféricas, a altura de instalação, entre outros,

são capazes de influenciar o desempenho dos dispositivos de detecção.

Contudo, visto a importância que estes possuem para o sucesso de uma

evacuação, é preferível que a norma estipule tempos limites para atuação dos

detectores, ainda que imprecisos, do que não estimar tempo algum, podendo

levar o projetista a inferir, erroneamente, que um baixo tempo de evacuação,

por si só, é suficiente para que uma evacuação seja bem sucedida (o que se

mostra falso, observando a definição de RSET).

Quanto ao dimensionamento do público máximo permitido, Tab. 2,

observa-se que, em um cenário de detecção instantânea, o critério adotado

estimou um público máximo de 3100 ocupantes, capazes de abandonar a feira

dentro do tempo disponível para o sinistro de incêndio. Ainda que tal cenário
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seja uma abstração, é notável o fato de que uma redução de 80 segundos,

aproximadamente, no tempo de ativação desse sistema fora capaz de permitir

que o público presente mais do que dobrasse, subindo de 1400 para 3100

ocupantes. Assim, reafirma-se a importância de uma pronta atuação desse

sistema e sua previsão em norma.

Em relação à abordagem segundo os níveis de serviço, esta se mostrou

demasiadamente conservadora frente ao critério abordado no parágrafo

anterior. Assim, enquanto este limitou o público presente na feira para

determinado instante em 3100 ocupantes, aquele o fez apenas para 500

indivíduos. Uma provável explicação para tal discrepância reside no nível de

serviço limite adotado. Ao estimar que este não poderia ultrapassar aquele

classificado como D, a fim de eliminar as subjetividades do método, como

descrito, a condição imposta fora demasiadamente conservadora, limitando,

em muito, o máximo público admitido. Assim, sugere-se a escolha de outro

método, menos subjetivo, para análise da ocupação dos indivíduos no espaço.

Por fim, vale mencionar que a norma (CBMDF, 2015), ao fornecer

tabelas para o dimensionamento das saídas de emergência, não faz referência

acerca do critério adotado para sua elaboração. Todavia, visto que tanto a

demora na evacuação, como a aglomeração do grande público representam

riscos para os ocupantes de um local sinistrado, é salutar que ambos critérios

sejam adotados.

Nesse sentido, pôde-se observar que mesmo um dimensionamento em

conformidade com a norma poderia falhar quanto à evacuação segura daquele

local, visto que a largura das saídas de emergência impacta apenas no tempo

de evacuação. Como visto pela Eq. 1, outros tempos, que não apenas o tempo

de evacuação, são associados no processo de evacuação como um todo. O

tempo de detecção e o tempo de pré-movimento, por exemplo, poderiam

extrapolar o tempo disponível para uma evacuação segura, mesmo em face a

um baixo tempo de evacuação decorrente do dimensionamento das saídas de

emergência segundo a norma.
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6. RECOMENDAÇÕES

Das vulnerabilidades encontradas pela pesquisa documental, ou até

mesmo durante a visita, não se conseguiu observar nenhuma situação que não

viesse a ser corrigida pelo cumprimento da norma. Somado a isso, o baixo

tempo de evacuação encontrado através da simulação computacional deixa

margem para o gerenciamento de alguma vulnerabilidade que porventura não

tenha sido contemplada. Nesse sentido, não julgou-se necessária nenhuma

recomendação para a feira, senão o cumprimento da norma em caráter de

urgência, visto o grau de irregularidade apresentado pela feira e os riscos

associados à incidentes envolvendo o grande público.

Quanto aos achados pela simulação computacional, recomenda-se que

o Estado, na elaboração de normas, observe tanto os riscos associados à

ocupação dos indivíduos no espaço, quanto o tempo necessário para a

evacuação segura.

Acerca da evacuação quanto à ocupação dos indivíduos no espaço,

sugere-se a adoção de uma tabela para o dimensionamento das saídas de

emergência segundo um outro critério, que seja objetivo, o que não pôde ser

evidenciado ao longo deste estudo. Por outro lado, a fim de se avaliar a

evacuação no tempo, faz-se necessário, primeiramente, que a norma disponha

para o projetista os tempos necessários para análise da evacuação. Dessa

forma, norma poderia dispor do tempo de detecção para cada tipo de

dispositivo detector de incêndio em seu ambiente de atuação – como já

sugerido, visto que sua estimativa, ainda que grosseira, será sempre mais

seguro do que ignorá-lo, como tem ocorrido –, assim como dispor o tempo de

pré-movimento, tp, e meios para estimativa de ASET – estes dois últimos

fatores já são contemplados em literatura. Na sequência, conhecidos os

parâmetros anteriormente citados, restaria ao projetista apenas calcular o

tempo de evacuação, conforme a Eq. 4:

te < ASET - (td + tp ) (4)
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Tal abordagem pode ser de grande valia por dois motivos.

Primeiramente, através do tempo de evacuação, um fator de correção poderia

ser utilizado para correlacionar o tempo de evacuação com a tabela de

dimensionamento das saídas de emergência anteriormente proposta. Assim,

adotando aquela dimensão que fosse mais conservadora, a saída de

emergência poderia ser considerada segura para ambos critérios. Por outro

lado, ao estimar o tempo de evacuação, o projetista estaria analisando o

mesmo parâmetro contemplado pela simulação computacional, o que facilitaria

seu uso como ferramenta complementar à norma, através da comparação

entre o tempo estimado e aquele simulado.
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