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RESUMO 

 

O seguinte trabalho apresenta como tema a segurança contra incêndio aplicada a uma edificação 

de interesse histórico, sendo proposto o anteprojeto arquitetônico de reuso do antigo Grupo 

Escolar Augusto Severo, localizado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, como pano de fundo 

para esta discussão. A proposta arquitetônica contempla a instalação do Centro de Extensão, 

Cidadania e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte na referida edificação e, 

partiu de uma demanda real da instituição que na data da pesquisa desenvolvia o mesmo projeto 

em seu âmbito técnico-administrativo. No desenvolvimento do trabalho é proposto a aplicação da 

legislação local de proteção e combate contra incêndio e também a análise de risco de incêndio 

proposta pela metodologia do Programa Monumenta, a qual é adotada pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) através dos seus Cadernos Técnicos. As duas 

questões apresentadas se diferem por se tratar a primeira de um modelo tradicional e prescritivo 

(aplicação estrita da lei), e a segunda de um modelo não prescritivo que procura critérios de 

desempenho da edificação para elencar as medidas de proteção a serem adotadas, portanto, o 

trabalho procura abranger na situação de projeto proposta tanto as questões legais, como também 

considerando o real risco que a edificação apresenta (de acordo com a metodologia escolhida). 

Estes riscos, no caso de prédios históricos, podem ser maiores que os normalmente associado as 

edificações contemporâneas devido a uma série de fatores, tais como a baixa compartimentação, 

falta de proteção passiva, uso de materiais com maior poder de combustão e adaptações diversas 

decorrente dos usos que a edificação apresentou ao longo de seu tempo. Após esta análise de 

risco será desenvolvido tanto o anteprojeto arquitetônico como o projeto básico de combate 

contra incêndio, em consonância com as interferências e demandas geradas pela questão da 

segurança contra incêndio na edificação de interesse patrimonial. 

Palavras-chave: Projeto de arquitetura, Segurança contra incêndio, Patrimônio histórico edificado, 

Reuso, Grupo Escolar Augusto Severo.  

  



ABSTRACT 

 

This Work presents as subject the fire safety applied to buildings of historical interest, being 

proposed a reuse architectural design of the building known as Augusto Severo School Group, 

located in the city of Natal, Rio Grande do Norte, as background for this discussion. The 

architectural proposal includes the installation of the Extension, Citizenship and Culture Center of 

the Federal University of Rio Grande do Norte in that building, and started from a real demands of 

the institution, which developed the same project in administrative context. In developing of this 

work is proposed the application of local regulations for firefighting and the methodology of fire 

risk analysis of the Programa Monumenta, which is adopted by the National Historical and Artistic 

Heritage Institute (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN). The two 

questions presented are different because, in the first case, it's a traditional and prescriptive model 

(strict law enforcement), and the second a non-prescriptive model, which uses the building 

performance for listing the types of protection be adopted, so the work seeks to include in the 

project proposal both legal issues and also considering the real risk that the building has (according 

to the chosen methodology). These risks, in the case of historic buildings, may be higher than those 

normally associated with contemporary buildings because of a number of factors, such as low 

compartmentation, lack of passive protection, use of materials with greater combustion power 

and adjustments resulting from different uses that the building had along their time. After this risk 

analysis will be developed the architectural project and the basic design of firefighting in 

accordance with the interferences and demands generated by the firefighting question in the 

building of heritage interest. 

Keyword: Architecture design, fire safety, historic built heritage, Reuse, Augusto Severo School Group. 
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1. INTRODUÇÃO 

  Acredita-se que as questões relativas à prevenção e combate a incêndio são atemporais e 

devem abranger todo e qualquer tipo de edificação, por uma questão eminentemente de 

preservar vidas e evitar danos sociais, econômicos e ambientais em caso de situações de 

emergência. A eliminação de todo o risco proveniente de um incêndio, bem como os fatores 

motivadores deste, é uma tarefa considerada praticamente impossível, porém a minimização 

destes fatores pode ser alcançada com medidas, em sua maioria, simples e preventivas (MITIDIERI, 

1998). Destaca-se também que as ações não planejadas de combate a um incêndio podem 

apresentar resultados desastrosos às pessoas e aos bens materiais envolvidos nesta situação. Ono 

(2011) destaca a maneira como a questão da segurança contra incêndio é normalmente tratada 

no país da seguinte maneira: 

A segurança contra incêndio é um requisito de desempenho básico que deveria 
ser atendido em qualquer tipo de edificação. No entanto, é pouquíssimo discutido 
no meio profissional dos projetistas (engenheiros e arquitetos) e dos 
administradores das instituições em geral, que acabam tratando essa questão 
apenas como um requisito legal a ser cumprido “cartorialmente”, delegando a 
resolução do problema a outros profissionais que se restringem a tratá-lo do 
ponto estritamente legal. Tal postura muitas vezes resulta em projetos onerosos, 
que nem sempre apresentam níveis de segurança contra incêndio adequados. 
Porém, o usuário ou proprietário da edificação frequentemente só percebe essa 
deficiência tardiamente: ao enfrentar um sinistro. (ONO, 2011) 

Desta forma, tem-se por orientação a discussão e resolução das questões relativas a este 

tema devem ser tomadas como prioridade por parte dos gestores e administradores de um 

empreendimento ou edificação, visto que, em caso de um sinistro, além dos claros riscos à vida 

humana, aos bens materiais e ao meio ambiente, existe também a responsabilidade civil e penal 

sobre este acidente. 

Existem diversos casos de tragédias ocorridas no Brasil e no mundo, que servem não só 

como fatídico exemplo, mas como estudos de caso sobre o que não foi feito e o que deveria ter 

sido melhorado. Estes sinistros alteraram a maneira de pensar a segurança contra incêndio, 

ajudaram a construir parte das normas e legislações vigentes, e corroboram com a necessidade de 

adequação das edificações construídas anteriormente a publicação das leis e normas relativas ao 

tema em cada localidade (SEITO et al, 2008), e ainda segundo Gouveia (2006), são motivos para 
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que a engenharia de incêndio tenha se desenvolvido muito lentamente, pois a maioria do 

aprendizado, até pouco tempo, foi decorrente da observação das grandes catástrofes. 

De maneira geral, quando se pensa em medidas de prevenção contra incêndio, é visado 

prioritariamente à proteção da vida humana, ou seja, dos usuários da edificação, porém, destaca-

se que a perda de objetos, prédios ou até conjunto de edificações, podem gerar um grande 

impacto emocional e econômico para uma determinada localidade (ONO, 2004). Bens tidos como 

patrimônio histórico apresentam em geral estes laços emocionais e econômicos com a sociedade 

na qual são pertencentes, se configurando assim como de grande valor para os que a eles estão 

ligados, direta ou indiretamente. Para Choay (2006), patrimônio histórico é entendido como: 

um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que se ampliou a dimensões 
planetárias, constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos 
que se congregam por seu passado comum: obras e obras-primas das belas-artes 
e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e ‘savoir-faire’ dos 
seres humanos” (CHOAY, 2006. p.11). 

Este patrimônio, portanto, passa a ter grande importância à medida que se configura como 

forma de expressão da cultura e identidade de uma determinada população. Avalia-se, por 

exemplo, o impacto da destruição de museus famosos como o Louvre (Paris, França) ou o Museu 

Britânico (Londres, Inglaterra), onde obras de arte de valor incalculável estão abrigadas (ONO, 

2004). Diante destas questões, esta pesquisa será desenvolvida a partir do estudo, avaliação e 

proposta de intervenção, no tocante a legislação e normas de segurança e combate contra 

incêndio, de um imóvel tido como de interesse patrimonial localizado na cidade de Natal, estado 

do Rio Grande do Norte, ou seja, uma daquelas edificações que se destacam na malha urbana da 

cidade por seu valor histórico e cultural. 

Dentro deste contexto o trabalho procurará discutir a segurança contra incêndio em uma 

abordagem para edificações históricas, observando a questão de como intervir com o intuito de 

aumentar a segurança contra incêndio nestas edificações considerando as questões de 

intervenção no patrimônio edificado, bem como a importância do bem protegido, seus ocupantes 

e do seu conteúdo. A intervenção de segurança contra incêndio a ser realizada na edificação partirá 

de duas premissas básicas: a avaliação da edificação de acordo com a norma local vigente, no caso 

o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte, além da análise 

de risco realizada com base na metodologia do Programa Monumenta, que o Instituto do 
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) recomenda para edificações de interesse 

histórico. 

Considerando que o trabalho em questão trata-se de uma dissertação de mestrado 

profissional, onde o elemento central é o desenvolvimento de um anteprojeto de arquitetura e, 

no caso específico deste trabalho, também o lançamento das instalações de proteção e combate 

contra incêndio, optou-se por aplicar no estudo o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

do Estado do Rio Grande do Norte como forma de representar uma situação real de projeto, 

ilustrando as soluções, dificuldades e possíveis deficiências imposta por este instrumento legal que, 

inevitavelmente, seria aplicado em caso de execução do projeto. A escolha pela metodologia de 

avaliação de risco do Programa Monumenta do IPHAN partiu da verificação da existência deste 

instrumento como o principal norte avaliador do órgão que regula e protege o patrimônio artístico 

e histórico nacional, o que gerou a demanda de pesquisa de compará-lo com o instrumento legal 

estadual e verificar as suas convergências, divergências e possibilidades de aplicação. Ao longo da 

pesquisa foi verificado a existência de outros meios avaliativos para edificações históricas, tanto 

nacional (legislações de outros estados como São Paulo e Santa Catarina), como internacionais 

(principalmente as normas americanas e europeias), ficando aberta a possibilidade de ampliação 

do presente estudo, comentada ao fim do trabalho com mais detalhes.  

Outra vertente a ser debatida no trabalho é a própria proposta de reuso1 da edificação em 

estudo, que por si só, devido à necessidade do atendimento do programa arquitetônico, gera uma 

série de interferências no patrimônio edificado que precisam ser discutidas, além da própria 

metodologia de intervenção para estas edificações, que apresenta passos e ações anteriores ao 

projeto que precisam ser seguidos, tais como a pesquisa histórica e avaliação do estado de 

conservação e preservação da edificação. 

O objeto escolhido para estudo é o Grupo Escolar Augusto Severo, localizado na Praça 

Augusto Severo, bairro Ribeira, vizinho ao Teatro Alberto Maranhão (TAM), Natal/RN. Para esta 

edificação será proposto, como objetivo do trabalho, o anteprojeto de reuso com a finalidade de 

abrigar o Centro de Extensão, Cidadania e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), projeto este que nasceu de uma demanda real da instituição, onde foi trabalhado o 

programa de necessidades de acordo com a demanda apresentada pelos atores envolvidos no 

                                                        
1 Entendendo reuso como uma estratégia projetual de reabilitar e adaptar a edificação para uma nova utilização como 
forma de revitalizar a mesma, permitindo assim que o prédio volte a funcionar em sua plenitude. 
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processo. Inserido neste projeto, será dada ênfase a discussão da questão da segurança contra 

incêndio em edificações patrimoniais.  

Figura 1 – Localização da edificação 

 
Fonte: Base cartográfica do Google Earth, 2012. Editada pelo autor, 2013. 

O trabalho é composto por uma parte escrita e apêndices com as elucidações gráficas do 

anteprojeto de reuso e combate contra incêndio relativos à proposta desenvolvida. Avançando 

neste capítulo introdutório, o volume escrito é formado mais seis partes: referencial teórico, 

tratado no capítulo dois, onde são apresentados conceitos sobre patrimônio edificado e histórico 

recente da legislação de proteção contra incêndio no Brasil e no Rio Grande do Norte, e é 

apresentada ainda a metodologia de avaliação de risco escolhida; o capítulo três apresenta os 

principais condicionantes e fundamentos para o desenvolvimento do anteprojeto de arquitetura e 

do lançamento dos meios e instalações de proteção e combate contra incêndio; em seguida, no 

capítulo quatro, são expostas as considerações sobre o estado de conservação e preservação da 

edificação, além de ser apresentada a pesquisa histórica e documental feita sobre o Grupo Escolar 

Augusto Severo; o capítulo cinco tem como principal objetivo realizar a análise de risco da 

edificação, que consistiu não só no enquadramento na legislação municipal, como também a 

avaliação da mesma de acordo com a metodologia que o IPHAN recomenda; avançando para o 

capítulo seis é apresentado o anteprojeto arquitetônico e proposta básica das instalações de 

segurança e proteção contra incêndio; por fim, o sétimo e último capítulo contempla as 

considerações finais do estudo, onde é apresentada como resultado uma avaliação das ações 

realizadas e da pesquisa desenvolvida, além da proposição de ações futuras; por fim são 

apresentadas as referências utilizadas neste trabalho e os apêndices: imagens e as pranchas do 

anteprojeto de arquitetura. 

  

Praça Augusto 
Severo 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PATRIMÔNIO EDIFICADO 

Apresentado como um dos temas centrais do presente estudo, a palavra patrimônio 

edificado, ou patrimônio cultural, é definida de diversas maneiras na literatura, sendo uma delas 

já apresentada na introdução do trabalho. Destaca-se também a definição de Pellegrino, onde 

pode-se notar que a edificação objeto de estudo acaba por se encaixar como elemento de 

destaque no tecido urbano, além de claro, ter sido palco de parte da história da cidade:  

Materialidades e práticas culturais que, ao serem contempladas e despertarem a 
reflexão, destacam-se no tecido urbano e no conjunto das manifestações 
populares por mediarem distintos fatos históricos memoráveis, personagens 
ilustres ou por representarem heranças técnicas, estéticas e culturais de 
temporalidades passadas. (PELLEGRINO, apud COSTA, 2006. Grifo do autor.) 

Intimamente ligado ao conceito de edificações patrimoniais estão as teorias de intervenção 

nestes bens, que a partir do século XIX passaram a ter um papel mais importante nas obras de 

restauro, sendo sistematizadas e elaboradas formulações teóricas e legais sobre como intervir 

nestas edificações. As posições desta época variavam desde as que se propunham a serem mais 

conservativas, até as que procuravam uma total reconstrução e busca por um estado de inteireza, 

que pode até nunca ter existido (KÜHL, 2008). 

Em relação às edificações patrimoniais, foi no século XIX que surgiu e se consolidou a 

primeira teoria sobre como intervir em edifícios com tal valor. Ela foi formulada pelo arquiteto 

francês Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc e é conhecida como “Restauração de Reintegração 

Estilística” ou “Restauro Estilístico”. O teórico pregava que a restauração deveria alcançar sua 

concepção projetual original, chegando até a desconsiderar e eliminar as intervenções ocorridas 

ao longo do tempo. Devido à escassez de fonte de pesquisa que assegurasse como a edificação era 

originalmente, as restaurações propostas reconstituíam as partes danificadas ou faltantes da 

edificação, que muitas vezes não existiram, a fim da busca de um estado idealizado da obra. 

Contemporâneo e antagônico a Viollet-le-Duc, o arquiteto inglês John Ruskin defendia que 

a matéria original era tão essencial quanto à passagem do tempo e sua influência sobre a obra. 

Uma de suas grandes contribuições teóricas foi à ampliação do conceito de monumento histórico, 

através da defesa da continuidade do tecido urbano para as casas comuns, fazendo com que pela 
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primeira vez as mesmas ganhassem importância e se igualassem as edificações individuais. Sua 

teoria é conhecida como “Restauro Romântico” e um de seus principais pontos diz respeito à 

intocabilidade do monumento em estado de ruína, que deveria ser mantido sem nenhuma 

modificação, salvo em caso de reforço estrutural, a fim de se conservar sua autenticidade histórica. 

Camilo Boito, próximo autor a ser abordado, apresenta-se como um intermediário entre 

Ruskin e Le-Duc, visto não se aproximar diretamente de nenhuma das duas teorias. Este autor 

chegou a um ponto divergente das teorias de seus precedentes, visto que não aceitava a morte do 

edifício, como defendia Ruskin, tão pouco o retorno do edifício a um estado que poderia nunca ter 

existido, tal qual Le Duc. Os principais pontos da teoria de Boito dizem respeito à aceitação de 

todas as fases históricas presentes na obra (no caso da arquitetura) e ao embasamento pela 

documentação do processo restaurativo. Além disso, foi o responsável por difundir a diferença 

entre os conceitos de conservação e restauração.  

Césare Brandi, italiano, crítico de arte e historiador, compilou parte das teorias de 

intervenção no patrimônio edificado bastante difundidas no século passado. Brandi enfatiza os 

valores formais em suas proposições, em detrimento do valor documental, porém sem desrespeito 

aos aspectos históricos e fases anteriores que a obra passou. Como princípio, Brandi prega o 

reconhecimento da obra de arte como etapa fundamental do processo de restauro, de maneira a 

permitir que as intervenções a serem realizadas sejam conscientes e distinguíveis, porém não 

destruam a unidade potencial da obra2. 

“A restauração deve visar ao restabelecimento da unidade potencial da obra de 
arte, desde que isso seja possível sem cometer um falso artístico ou um falso 
histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da obra de arte no tempo.” 
(BRANDI, 2004) 

Ainda ligado ao princípio de reconhecimento da obra de arte, é apresentado pelo teórico 

italiano que a matéria da mesma pode ser restaurada enquanto estrutura, porém não enquanto 

aspecto, sendo esta insubstituível, corroborando o argumento da não criação de um falso histórico. 

Brandi também indica que qualquer intervenção de restauração deve sempre que possível facilitar 

uma possível intervenção futura, o que era conhecido como reversibilidade porém atualmente é 

mais bem conceituado como re-trabalhabilidade (KÜHL, 2008). 

                                                        
2 Brandi esclarece que a unidade potencial da obra de arte é uma grandeza qualitativa, e não quantitativa. A unidade 
buscada pode ser concebida não necessariamente com todas as partes do todo (da obra). 
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A intervenção no projeto em questão será norteada principalmente pelos princípios 

anteriormente expostos de Césare Brandi, fazendo-se necessário ainda apresentar outro conceito 

que foi utilizado no desenvolver da proposta e que orientou grande parte das decisões projetuais 

tanto em relação ao atendimento do programa de necessidades como as opções necessárias em 

relação ao projeto de combate contra incêndio: continuidade contextual. 

A continuidade contextual é uma estratégia de intervenção também remetida a um dos 

princípios de Brandi, que busca que as novas proposições não criem uma falsificação histórica, 

porém apesar de se diferenciar da preexistência não agredirá a leitura estética do conjunto 

(TIESDELL, OC, HEATH, 1996, apud VIEIRA, 2008). Acredita-se que este é o melhor posicionamento 

a ser adotado na intervenção a ser realizada, seja ela como resposta ao programa de necessidades, 

seja ela em resposta a demanda de intervenções com o objetivo de aumentar a segurança contra 

incêndio dos ocupantes e edificação. Porém, cabe ainda esclarecer que apesar de se adotar a 

continuidade contextual como estratégia, é preciso visualizar a mesma como parte de uma escala, 

que pode variar desde a “uniformidade contextual” até a “justaposição contextual”.  

Juntamente com a continuidade contextual, já explicada, estas duas outras categorias 

foram propostas pelos teóricos Tiesdell, Oc, Heath (1996, apud VIEIRA, 2008) com o intuito de 

categorizar as intervenções em edificações históricas. Cabe explicar as duas categorias restantes, 

uma vez que apesar de no projeto a ser desenvolvido a intenção é buscar a continuidade contextual, 

esta busca pode tender um pouco mais para um ou outro oposto. A uniformidade contextual é um 

extremo, classificado pelos autores, que prioriza a integridade do conjunto criando uma verdade 

e estado de inteireza que nem sempre respeita a passagem do tempo, como também prejudica a 

leitura do que é original e do que é cópia. Já a justaposição contextual é a categoria de intervenção 

oposta a uniformidade contextual, herdeira das ideias do modernismo que busca o espírito do 

nosso tempo (VIEIRA, 2008), onde a intervenção deve, de certa forma literalmente, justapor-se ao 

existente, sem necessariamente uma preocupação com a leitura do conjunto. 

É possível notar que as categorias de intervenção apresentadas variam em dois extremos 

que acabam por tender mais ou menos para determinado lado, ficando a continuidade contextual 

como posição intermediária e alvo de busca no projeto a ser desenvolvido. 
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2.2 HISTÓRICO RECENTE DAS LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO NO BRASIL E 

NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

A cultura de segurança contra incêndio e as ações relacionadas com o tema no Brasil são 

bastante recentes e ainda acontece de forma insatisfatória em muitos locais, sendo vistos até hoje 

acidentes de grandes proporções com vítimas fatais (SEITO et al, 2008, p. 11). Fato este 

corroborado com o incêndio da Boate Kiss, Santa Maria/RS, onde em janeiro de 2013 morreram 

242 pessoas. Este incêndio foi ocasionado, de acordo com os laudos técnicos emitidos após a 

investigação, por uma série de erros, que vão desde a falta de saídas de emergência adequadas 

até a elaboração de um plano de emergência insuficiente e incompleto. 

Para se falar da história brasileira recente das normas de segurança contra incêndios se faz 

necessário apresentar dois grandes incêndios acontecidos na cidade de São Paulo, que até hoje 

são vistos como marcos na história destas normas, pois a partir deles foram tomadas medidas 

efetivas de mudança na legislação, melhorias nas corporações dos bombeiros e institutos de 

pesquisa relacionados com o tema. A importância é tanta que, como será visto mais adiante, 

apenas uma semana depois do incêndio do edifício Joelma é publicado pela Prefeitura Municipal 

de São Paulo o Decreto Municipal nº. 10.878 que “institui normas especiais para a segurança dos 

edifícios a serem observadas na elaboração do projeto, na execução, bem como no equipamento e 

dispõe ainda sobre sua aplicação em caráter prioritário” (SEITO et al, 2008, p. 25), que viria a mudar 

e influenciar a maneira como era visto a legislação de prevenção e combate a incêndio no país. 

O incêndio no edifício Andraus, primeiro dos dois grandes incêndios ocorridos na década 

de 1970 em São Paulo, ocorreu em 24 de fevereiro de 1972, iniciado por volta das 16h20 no 

terceiro andar do referido prédio, possivelmente por uma sobrecarga no sistema elétrico. 

Rapidamente, devido aos fortes ventos que sopravam na cidade naquele dia, as chamas 

consumiram os primeiros andares da edificação, levando os ocupantes a subir para a cobertura da 

torre em busca de salvamento (FOLHA DE S. PAULO, 1972). O edifício Andraus, construído entre 

1957 e 1962, foi o primeiro de São Paulo a possuir um heliporto, o que foi um fator crucial para o 

resgate das vítimas, como foi publicado no jornal Folha de São Paulo no dia seguinte ao incêndio: 

A verdadeira ponte aérea de salvamento, formada por helicópteros de vários 
órgãos públicos e empresas privadas, permitiu o resgate de mais de 300 pessoas, 
segundo estimativa realizada na Secretaria da Segurança Pública. Até às 19 horas, 
os helicópteros tinham feito 60 pousos no topo do edifício incendiado. (FOLHA DE 
S. PAULO, 1972) 
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Como saldo final do acidente se tem 352 vítimas, sendo 16 fatais e 336 feridos (SEITO et al, 

2008, p. 24), e ao contrário dos eventos ocorridos após o incêndio no edifício Joelma, apesar dos 

esforços de algumas autoridades na época, os projetos de mudança na legislação e corporações 

pensados logo após o incêndio do Andraus foram engavetados. 

 

Figura 2 – Edifício Andraus hoje inteiramente 
recuperado 

Fonte: http://ipt.olhares.com/data/big/334/ 
3342115.jpg 

 

Figura 3 – Edifício Andraus em chamas 

FONTE: SEITO, 2008, p. 23. 

Apenas dois anos após o incêndio do Edifício Andraus, que pela presença do heliporto 

vitimou fatalmente “apenas” 16 dos 352 acidentados, São Paulo passava por mais um grande 

incêndio, que mudaria os rumos da cultura de segurança contra incêndio nas edificações de uma 

vez por todas. 

Todo o drama que a cidade viveu no dia 24 de fevereiro de 1972, na tragédia do 
Edifício Andraus, repetiu-se hoje - em escala maior - no incêndio que destruiu o 
Edifício Joelma, de 26 andares, localizado no nº 225 da avenida Nove de Julho 
(Praça da Bandeira), cujos fundos dão para a rua Santo Antônio, 184, no centro 
da cidade. (FOLHA DE S. PAULO, 1974) 

Neste acidente, transmitido pelas redes de televisão em tempo real para todo o país, além 

das centenas de pessoas que acompanhavam no local o desenrolar dos fatos, foram vistas diversas 

pessoas se projetando pela fachada tentando escapar de morrerem sufocadas ou queimadas, fato 

este que gerou imensa comoção da população, o que talvez acelerou o processo de mudança já 

citado. 
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Figura 4 – Pessoa caindo do edifício Joelma em 
chamas 

Fonte: 
http://www.pedromartinelli.com.br/blo/wp-

content/uploads/2009/03/caindo1.jpg 

 

Figura 5 – Vista geral do edifício Joelma em 
chamas 

Fonte: 
http://www.portalbairro.com.br/vila_alpina 
/images/stories/historia_bairro/joelma3.jpg 

O incêndio ocorrido no dia 1º de fevereiro de 1974 teve início com um curto circuito em 

um aparelho de ar-condicionado no 12º andar e logo se espalhou pelo restante do prédio de 

escritórios, que tinha, “internamente, muitas divisões de madeira, paredes revestidas de lambris e 

cortinas para facilitar a caminhada do fogo” (VEJA, 1974). Assim como o Andraus, o edifício Joelma 

não possuía escada de segurança, o que em pouco tempo de incêndio inviabilizou a decida das 

pessoas para andares mais baixos. Relata-se que alguns sobreviventes ainda conseguiram usar os 

elevadores, enquanto os mesmo não foram atingidos pelo fogo e paralisados. Talvez pela 

experiência presenciada por muitos no incêndio do Andraus, as vítimas do Joelma subiram para a 

cobertura da edificação, com a esperança de serem resgatados por helicópteros, porém este 

edifício não apresentava heliporto e sua cobertura em telha de cimento amianto inviabilizava 

qualquer pouso. O saldo desta combinação de fatores negativos foi desastroso: 179 mortos, dos 

quais cerca de 20 se jogaram em um ato de desespero, e 320 feridos (SEITO et al, 2008, p. 24). Os 

jornais e revista da época já preconizavam a mudança que estava por vir, tecendo críticas a 

legislação vigente e a falta de ação do poder público diante de mais uma tragédia: 

Em São Paulo, o Código de Obras em vigor é de 1934, um tempo em que a cidade 
tinha 700.000 habitantes, os prédios poucos andares e a eletrônica não havia 
inundado residências e escritórios com sua parafernália movida a eletricidade. 
Parecia condenado irremediavelmente dois anos atrás, quando aconteceu o 
incêndio do Andraus, e a comissão permanente que cuida do respeito aos seus 
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princípios chegou a encaminhar à Prefeitura um estudo sobre técnicas de 
prevenção de incêndios. (VEJA, 1974) 

Seito el al (2008) chegou a listar as ações imediatas ao incêndio do edifício Joelma, 

mostrando de fato porque ele, junto com o incêndio do edifício Andraus, se tornaram um marco 

na cultura de prevenção e combate contra incêndio no país: 

 Apenas uma semana após o incêndio do edifício Joelma a Prefeitura Municipal de 

São Paulo edita o Decreto Municipal 10.878, que “institui normas especiais para a 

segurança dos edifícios a serem observadas na elaboração do projeto, na execução, 

bem como no equipamento e dispõe ainda sobre sua aplicação em caráter 

prioritário”. Este decreto é posteriormente incorporado ao novo código de 

edificações da cidade, publicado em 1975; 

 Em março de 1974 o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro realizou um Simpósio 

de Segurança Contra Incêndio, onde foram discutidas diversas questões relativas ao 

prevenção, combate e minimização dos efeitos do incêndio; 

 Também em 1974 o Instituto de Engenharia de São Paulo produziu um relatório 

sobre o incêndio no edifício Joelma, apontando que todas as normas vigentes na 

época tinham sido seguidas pela edificação. Isto demonstra claramente que a 

legislação tinha que ser aperfeiçoada, pois já não atendia as condições mínimas de 

segurança necessárias para a situação; 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em 1974, publicou a NB 208 – 

Saídas de Emergência em Edifícios Altos, que posteriormente se tornaria a NBR 

9077 – Saída de Emergência e Edifícios; 

 Em 1978 o Ministério do Trabalho editou a Norma Regulamentadora 23 (NR-23), 

que trata da proteção contra incêndios na relação empregado/empregador. 

O decreto nº. 10.878 da Prefeitura Municipal de São Paulo, como dito, posteriormente 

incorporado ao Código de Edificações do Município, abrange diversas medidas de segurança que 

até hoje são válidas (porém, aprimoradas), tais como: contenção de descargas atmosféricas, 

isolamento de materiais inflamáveis, criação e estabilidade estrutural das rotas de escape, 

especialmente para edifícios altos, compartimentação vertical e horizontal, exigência de chuveiros 

automáticos em alguns casos, as exigências de hidrantes e extintores foram aperfeiçoadas, além 

de incluírem agora a necessidade de alarmes, iluminação de emergência e sinalização. 
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Para Seito el al (2008), apesar de todas estas publicações e reformulações apresentadas 

anteriormente, elas só entraram em prática com a publicação das normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), em meados da década de 80, onde foram possíveis difundir a 

tecnologia e procedimentos necessários para se seguir as exigências dos códigos e leis vigentes. 

Após este breve e recente panorama nacional, no que concerne à realidade do Rio Grande 

do Norte, apenas em 1955, por meio da Lei nº. 1.253 de 21 de setembro foi criado o Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBM/RN) como corporação independente, 

pois até então e desde 1917 os bombeiros no estado eram apenas uma seção anexa ao Esquadrão 

de Cavalaria da Polícia Militar do RN. Atualmente o CBM/RN conta com seis unidades3, sendo 

quatro delas localizada na região metropolitana de Natal e apenas duas distribuídas para todo o 

interior do estado, o que demonstra até hoje a falta de recursos desta corporação para o combate 

contra incêndio. Estas unidades são: 

 Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte 

– Localizado na Avenida Prudente de Morais, Barro Vermelho, Natal/RN; 

 Unidade de Bombeiros de Mossoró – Localizado na Rua Felipe Camarão, Bairro 

Aeroporto, Mossoró/RN; 

 Unidade de Bombeiros de Caicó, localizado na Rodovia RN 228, KM 49, Aeródromo 

Rui Mariz, Bairro de Samanaú, Caicó/RN; 

 Unidade de Bombeiros SCI Infraero – Funciona dentro do Aeroporto Internacional 

Augusto Severo, localizado em Parnamirim/RN; 

 Unidades de Bombeiros de Tenal – Localizado na Rua Professor Evaristo de Souza, 

nº 30, Bairro de Santos Reis, Natal/RN. Esta unidade tem como principal objetivo 

garantir a segurança de quem mora nas imediações dos depósitos de combustíveis 

da Petrobras, localizado neste bairro; 

 Unidade de Bombeiros Coteminas – Localizado na Rua Umaitá, nº. 72, São Gonçalo 

do Amarante/RN. 

A primeira legislação sobre o tema no estado foi a lei nº 4.436 de 1974, que dispõe sobre 

o Código de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte, 

que em seu primeiro artigo aponta como seu principal objetivo “(...) estabelecer critérios básicos 

                                                        
3 Dados retirados do site da corporação: http://www.cbm.rn.gov.br. Acesso em 16 de novembro de 2013. 

http://www.cbm.rn.gov.br/
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indispensáveis à segurança contra incêndio nas edificações de todo o Estado(...)” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1974). Esta lei foi aprovada em 09 de dezembro de 1974, nove meses após o incêndio do 

edifício Joelma, e assim como diversos códigos em todo o país, foi consequência do referido 

incêndio, a partir da qual se viu a necessidade de ter e colocar em prática uma legislação que 

ajudasse na prevenção e combate de incêndio nas edificações. 

O código estadual até hoje continua em vigor, com atualizações pontuais por meio da 

publicação de portarias, pareceres e resoluções internas do CBM/RN. Assim como aconteceu em 

São Paulo na década de 70, este código é hoje fundamentado nas Normas Brasileiras (NBRs) da 

ABNT, pois são nestas que são encontrados a maioria dos fundamentos técnicos para as exigências 

citadas no código.  

Atualmente cabe ao Serviço Técnico de Engenharia (SERTEN) do Corpo de Bombeiros do 

Estado do RN a responsabilidade da análise e aprovação dos projetos de arquitetura (na instância 

do Corpo de Bombeiros) e de segurança contra incêndios em todo o estado. Estão listadas como 

atribuições do SERTEN a: 

 Responsabilidade pelas atividades preventivas contra incêndio; 

 Atuação na análise de projetos de arquitetura e de proteção contra incêndio: 

 Vistorias das edificações; 

 Investigação de sinistros e; 

 Fiscalização das atividades de segurança contra incêndio em todo o estado. 

É perceptível que muitos critérios técnicos contidos no código estão desatualizados e/ou 

são omissos, o que acaba gerando uma defasagem no processo de elaboração e análise de projetos. 

Quando um fato deste ocorre, usualmente recorre-se para as instruções técnicas (IT) do Corpo de 

Bombeiros do Estado de São Paulo (CBM/SP), que juntamente com as NBRs, são as fontes de 

pesquisas nacionais mais atualizadas sobre o tema. Um claro exemplo desta questão ocorre quanto 

a classificação de risco adotada pela norma estadual, um dos principais pontos para enquadrar 

uma edificação e definir as exigências necessárias para a proteção e combate contra incêndios. O 

código, em seu artigo 14, indica ao projetista que o risco da edificação é definido de acordo com 

as ocupações apresentadas na Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil do Instituto de Resseguros do 

Brasil (IRB). Como forma alternativa a esta questão, devido à dificuldade de obtenção deste 

documento pelos projetistas, uma vez que o mesmo foi revogado pelo IRB, é proposta pelo SERTEN 

a adoção da classificação presente na Instrução Técnica nº. 14 (IT-14) do Corpo de Bombeiros do 
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Estado de São Paulo, que trata da “carga de incêndio nas edificações e áreas de risco”. Nesta 

instrução é possível definir a carga de incêndio da edificação e se a mesma apresenta risco baixo, 

médio ou alto, sendo essas três últimas definições correlacionadas com o risco “A”, “B” ou “C” do 

código do estado do RN.  

Esta é só uma de muitas questões tratadas de forma diferenciada durante a análise dos 

projetos, o que acaba deixando o processo subjetivo, confuso e centrado no analista, que pode 

inserir um novo critério (baseado na percepção pessoal do aumento de segurança do projeto), 

visto que muitos são os pontos omissos ou desatualizados encontrados na lei. 

2.3 MÉTODO DE ANÁLISE GLOBAL DE RISCO DE ACORDO COM O PROGRAMA MONUMENTA DO IPHAN 

No final da década de 1990 e início dos anos 2000, dois grandes incêndios atingiram a 

região histórica de Ouro Preto e Mariana, sendo um na igreja do Carmo e outro no sobrado do 

Hotel Pilão, e em ambos os casos o fogo levou a perdas irreparáveis na região e abriu a discussão 

dentro do próprio IPHAN sobre a questão da proteção e combate contra incêndios como medida 

de preservação do patrimônio edificado. 

Durante o processo de discussão da preservação do patrimônio, após estes dois trágicos 

eventos, foi notada a falta de uma base científica para uma política de preservação e combate 

contra incêndio compatível com as características físicas e morfológica dos sítios históricos 

(GOUVEIA, 2006). Neste contexto se insere as pesquisas do professor da Universidade Federal de 

Ouro Preto, Antônio Maria Claret Gouveia, fazendo com que o IPHAN as incluíssem nos Cadernos 

Técnicos do Programa Monumenta, com a intenção de disseminar o método de avaliação de risco 

global de incêndio desenvolvido, incentivando assim os profissionais e próprios técnicos do IPHAN 

a aplicá-lo4. 

A análise global de risco é um método que procura se basear no desempenho da edificação, 

evitando soluções prontas e focando nos reais riscos que a edificação por ventura apresente. Serpa 

(2009) afirma que um método de projeto baseado no desempenho prega a investigação de 

soluções e comparações entre alternativas, possibilitando uma avaliação sobre a capacidade do 

projeto em atender os parâmetros estabelecidos no início do processo. Em um projeto de combate 

                                                        
4 Embora no caso do Rio Grande do Norte segundo foi apurado no ano (2013), o escritório regional do IPHAN delegue 
toda a avaliação e aprovação dos projetos de combate contra incêndio em sítios históricos ao Corpo de Bombeiros do 
RN, órgão este que não apresenta nenhuma legislação específica para edificações históricas, e acaba por avaliar o 
projeto utilizando o já defasado código de 1974. 
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contra incêndio em edificações tidas como de interesse histórico, é possível imaginar que nem 

todas as necessidades de proteção e combate contra incêndio poderão ser atendidas da mesma 

maneira que em edificações novas, visto que a edificação apresentará limites de intervenção ao 

projetista, sendo, portanto o método baseado no desempenho uma forma viável de se alcançar 

um patamar de segurança desejável aplicando soluções alternativas as prescritas tradicionalmente, 

porém comprovadamente eficientes. 

A metodologia proposta pelo Programa Monumenta se orienta pela construção de um 

cenário, onde são conjecturados a geometria da edificação/compartimento, o tipo de ocupação e 

a carga de incêndio presente no prédio. Além disto, são avaliadas as hipóteses que poderão iniciar 

o fogo, um conjunto de medidas inibidoras do desenvolvimento do incêndio e medidas favoráveis 

à propagação do fogo. É valido notar que o método se baseia no balanceamento de medidas de 

proteção versus risco global de incêndio, chegando desta maneira a um risco aceitável ou 

controlado. 

Faz-se necessária a apresentação dos seguintes conceitos que serão utilizados no método: 

exposição ao risco de incêndio (E), segurança contra incêndio (S), risco de ativação (A), risco global 

de incêndio (R) e fator de segurança (ɣ). 

2.3.1 Exposição ao risco de incêndio (E) 

E = f1.f2.f3.f4.f5.f6 (Eq 1) 

Por exposição ao risco de incêndio (E) entende-se como a grandeza que visa quantificar o 

perigo de incêndio, e não o risco de incêndio. É importante apresentar a diferença entre perigo e 

risco de incêndio, onde perigo trata-se de uma condição ou conjunto de condições com potencial 

de contribuir ou causar o incêndio. Já o risco, nada mais é do que a probabilidade do incêndio 

acontecer. Como exemplo prático, Gouveia (2006) cita a seguinte situação em suas pesquisas: 

Considere um compartimento de 120 m², situado no 18º andar de um edifício, 
sendo a densidade de carga de incêndio igual a 800 MJ/m², O edifício situa-se 
cerca de 25 km de um grupamento do corpo de bombeiros(...). Mais ainda, a carga 
de incêndio produz um grande volume de fumaça, densa e fortemente tóxica. O 
leitor apressado tenderia a afirmar que o risco de incêndio no compartimento é 
considerado alto. Mas, o que diria o leitor se soubesse que o compartimento está 
sem uso, fechado, e, portanto, o risco de se iniciar um incêndio ali é, de fato, 
muito baixo!? (GOUVEIA, 2006, p. 27) 
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Portanto, a exposição ao risco de incêndio é dada pelo produto dos fatores de risco (f) de 

incêndio elencados pela metodologia, que são: densidade de carga de incêndio (f1), altura do 

compartimento (f2), distância da unidade do Corpo de Bombeiros (f3), condições de acesso a 

edificação (f4), perigo de generalização (f5) e importância específica da edificação (f6). 

Silva (1999) define carga de incêndio como sendo a “soma das energias caloríficas que 

poderiam ser liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis em um espaço, 

inclusive os revestimentos das vedações”, e esta se torna um dos fatores mais importantes na 

avaliação da exposição do risco de incêndio (E), uma vez que é ela que definirá a grandiosidade e 

intensidade do incêndio. 

Quadro 1 – Fatores atribuídos à densidade de carga de incêndio para o método 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

A altura do compartimento ou edificação avaliada pode dificultar ou facilitar o trabalho de 

combate ao fogo em situações de incêndio, portanto, torna-se um item que contribuirá para o 

aumento da exposição do risco de incêndio. Para o entendimento da classificação da altura, o autor 

separa as edificações em três tipos: C, H ou V. Segundo Gouveia (2006) edificações do tipo C são 

aquelas divididas em unidades de ocupação que por suas características construtivas, não 

permitem ou, dificultam significativamente a propagação do incêndio nas duas direções. 

Edificações do tipo H são aquelas que a propagação no sentido vertical é mais dificultada do que 

no sentido horizontal, ficando portanto as edificações do tipo V como a situação oposta, onde a 

propagação é mais provável no sentido vertical. 
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Quadro 2 – Fatores atribuídos à altura da edificação 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

A distância do corpo de bombeiros é levado em conta na análise de risco uma vez que 

quanto mais cedo se iniciar o combate, menor tende a ser a severidade do incêndio. Este fator é 

importante visto que nem toda cidade apresenta grupamento do corpo de bombeiros, o que 

apesar de não ser o caso da edificação em estudo, é válido ser considerado. 

Quadro 3 - Fatores atribuídos à distância do corpo de bombeiros 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

Um item especialmente influente em sítios históricos são as condições de acesso para a 

edificação, pois em sua maioria os prédios apresentam tipologias geminadas, sem recuos e em 

vários casos locados em vias de difícil acesso (íngremes ou estreitas), conforme foi enumerado nas 

opções do Quadro 4. Neste caso também é considerado o tipo da edificação (C, H ou V). 

Quadro 4 - Fatores atribuídos às condições de acesso à edificação 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 
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Considerando que as edificações históricas apresentam baixa compartimentação, o perigo 

de generalização também é considerado como um dos fatores de exposição ao risco de incêndio. 

O autor destaca que este item deve ser determinado por consenso técnico dos projetistas, de 

acordo com o Quadro 5, abaixo. 

Quadro 5 - Fatores atribuídos ao perigo de generalização do incêndio 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

A importância específica da edificação é considerada como fator de exposição e risco da 

seguinte maneira: quanto maior o grau de proteção da edificação, é entendido pelo autor que a 

mesma apresentará (possivelmente) mais atenção dos órgãos públicos em relação a preservação 

do patrimônio e consequentemente, encontrar-se mais preservada e apresentando mais medidas 

de proteção e combate contra incêndio, portanto, reduzindo o grau de exposição ao risco de 

incêndio. 

Apesar de não ser citado pelo autor da metodologia, acredita-se que cabe ao projetista 

fazer uma analogia com o real estado da edificação e com o contexto político-administrativo local, 
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uma vez que o fato de existir órgãos de atuação municipal, estadual ou federal controlando a 

edificação não garante que as medidas adequadas sejam tomadas, não necessariamente por falta 

de amparo legal, mas sim por falta de uma gestão político-administrativa interessada na segurança 

contra incêndio (SCI). 

Quadro 6 - Fatores atribuídos ao grau de proteção da edificação 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

2.3.2 Segurança contra incêndio (S) 

S = S1.S2.S3. ... S19 (Eq 2) 

A segurança contra incêndio (S) é o resultado do produto de diversos fatores de segurança 

que já fazem parte da edificação ou foram introduzidos nela posteriormente e, via de regra, são 

divididas nos seguintes grupos: medidas sinalizadoras de incêndio, medidas extintivas, medidas de 

infraestrutura, medidas estruturais e medidas políticas. Gouveia (2006) destaca que existe uma 

gama de medidas de segurança que podem ser adotadas, com focos distintos, e cabe ao projetista 

escolher as que melhor se adaptam a situação da edificação, seja com foco na extinção, escape 

dos usuários, compartimentação, entre outras possíveis5. 

As medidas sinalizadoras de incêndio, de acordo com o Quadro 7, têm por objetivo detectar 

e alertar aos usuários e autoridades responsáveis do início de um incêndio. Como já dito 

anteriormente, o tempo de início do combate ao fogo é fundamental para o sucesso da operação 

e, por esta razão, as medidas de alerta são de grande importância no âmbito da SCI. 

                                                        
5 Ver princípio da não-exclusão apresentado no item 2.3.6. 
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Quadro 7 – Fator de segurança atribuídos as medidas sinalizadoras 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

As medias extintivas, ver Quadro 8, aparecem logo após as medidas sinalizadoras, e entram 

em ação também após a identificação do incêndio, seja pela ação humana ou de maneira 

automática. Cabe lembrar que a escolha da medida extintiva deve ser cuidadosamente pensada 

com o bem a ser protegido uma vez que os agentes extintores (água, pó químico, espuma, entre 

outros) podem ser agressivos ao conteúdo da edificação ou a ela mesma.  

Quadro 8 – Fator de segurança atribuídos as medidas extintivas 

  
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

As medidas consideradas como de infraestrutura correspondem aquelas que darão suporte 

ao combate com água para a edificação. Apesar de apresentar um peso considerável devem ser 

avaliadas seu uso corretamente de acordo com o bem a ser protegido, porém fica claro até pelo 

peso das medidas que a água é o meio mais eficiente de combate ao fogo. 

Quadro 9 – Fator de segurança atribuídos as medidas de infraestrutura 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

As medidas estruturais fazem menção direta ao nível de resistência ao fogo que a estrutura 

da edificação apresentará sem entrar em colapso, que segundo Gouveia (2006) é obtida através 
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de ensaios de elementos isolados onde são definidos seu tempo de resistência ao fogo, maior ou 

igual a 30 minutos. A publicação do Programa Monumenta adota a IT 08 do CBM/SP como 

parâmetro de resistência, onde pode ser feito um comparativo com a edificação em estudo e 

encontrado a resistência do compartimento. 

Quadro 10 – Fator de segurança atribuídos as medidas de estruturais 

  
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

Por fim, em relação as medidas de segurança, são apresentadas aquelas ações político-

administrativas que podem aumentar a segurança da edificação, tais como a criação de um plano 

de emergência. Sabe-se que as ações não planejadas de combate ao fogo podem apresentar 

resultados desastrosos, portanto, estas medidas contribuem para o aumento da segurança da 

edificação. 

Quadro 11 – Fator de segurança atribuídos as medidas políticas 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

2.3.3 Risco de ativação (A) 

A = A1.Ak (Eq 3) 

O risco de ativação (A) é obtido pelo produto do risco de ativação que a atividade exercida 

no local oferece (A1) pelo outro fator de ativação mais preponderante (Ak) citado pela 

metodologia: ativação devido a falha humana, devido a qualidade das instalações, e devido a 

descargas atmosféricas. É explicado que o risco de ativação devido a ocupação sempre estará 

presente, uma vez que a mesma apresentará uso contínuo, porém os demais, devido ao seu 

caráter acidental se excluem mutuamente, sendo razoável considerar o risco de ativação mais 

preponderante multiplicado pelo risco sempre existente (ocupação).  
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Quadro 12 – Fator de risco de ativação ligado à ocupação 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

Quadro 13 – Fator de risco de ativação ligado à falha humana 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

Quadro 14 – Fator de risco de ativação ligado à qualidade das instalações elétricas e de gás 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

Quadro 15 – Fator de risco de ativação ligado à qualidade das instalações elétricas e de gás 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 
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2.3.4 Risco de incêndio global (R) 

R = E.A (Eq 4) 

O risco global de incêndio (R) é obtido com produto da exposição ao risco de incêndio (E) 

pelo risco de ativação (A) e significa a probabilidade maior ou menor do incêndio acontecer, o que 

passa a ter mais sentido quando usado na equação seguinte que visa obter o coeficiente de 

segurança (ɣ). 

2.3.5 Coeficiente de segurança (ɣ) 

Obtido com divisão entre o produto das medidas de segurança (S) e o risco global de 

incêndio (R) representa o nível de segurança da edificação. Por se tratar de um método de 

balanceamento, onde são propostas medidas de segurança que visam se equiparar o risco global 

de incêndio (R), o valor de ɣ sempre próximo ou maior que 1,00 indica que um maior grau de 

segurança da edificação. 

2.3.6 Considerações sobre o método 

O método de balanceamento das medidas de segurança como forma de se aumentar o 

coeficiente de segurança da edificação permite certa liberdade ao projetista em escolher qual 

sistema de proteção utilizar de maneira a se chegar a um coeficiente aceitável, porém essa 

liberdade, segundo o autor do método, pode induzir o projetista ao erro de optar por poucas 

soluções ou apenas medidas de uma das classes de segurança citadas: sinalizadoras, extintivas, 

infraestrutura, estruturais e políticas. 

É recomendada pelo autor do método a aplicação do princípio da não-exclusão, onde a 

escolha de uma determinada classe não exclui o emprego obrigatório de medidas de segurança de 

outras classes, o que de certa forma é uma ação prescritiva e que limita a ação do projetista, mas 

é justificada como uma atuação franca em favor da segurança da edificação, uma vez que cada 

classe de medidas de segurança proposta tem ações e resultados diferente no combate e proteção 

contra incêndio, além de se complementarem.  



 

 

38 

3. FUNDAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA ARQUITETÔNICA E 

DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

3.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO PROJETO  

Esta etapa do desenvolvimento do projeto tem por objetivo definir através da linguagem 

escrita, palavras-chave que definam princípios para o projeto, que deverão dar sustentação a 

decisões e resultados posteriores apresentados no desenvolver da proposta. Favero (2005) afirma 

que a criação das palavras-chaves passa pela ideia de “esvaziar estes ‘conceitos’ das especificidades 

de cada obra, ou seja, a intenção é de transformá-los em ‘conceitos’ genéricos, abertos, operativos 

que, de alguma maneira, criem argumentos suficientes para a compreensão das imagens das obras” 

(FAVERO, 2005, p. 4). Considerando que o trabalho apresenta duas temáticas bem claras: 

intervenção no patrimônio edificado e segurança contra incêndio, os conceitos apresentados 

podem ter relação com uma das questões ou ambas. A seguir serão apresentadas as palavras 

chaves e uma breve explicação da mesma. 

 Reforçar e aproximar: A instalação do Centro de Extensão em Cidadania e Cultura da UFRN 

tem como um dos objetivos reforçar a memória da edificação, que atualmente encontra-

se abandonada, como também tem por intenção aproximar as ações de cultura e cidadania 

da instituição junto à sociedade. 

 Continuidade contextual: estratégia de intervenção no patrimônio edificado que busca que 

as novas proposições não criem uma falsificação histórica porém, apesar de se diferenciar 

da preexistência, não agredirá a leitura estética do conjunto; 

 Re-trabalhabilidade: Por se tratar de um bem histórico e de importância para a memória da 

cidade, as intervenções feitas devem prezar, sempre que possível, pela possibilidade de 

reverter6 tal ação, uma vez que a edificação pode sofrer mudanças de uso e parte das 

intervenções feitas podem não ser mais necessárias, sendo então, sempre que possível, 

retornar ao estado inicial da edificação. 

                                                        
6 A restauração não deve impedir, tem, antes, de facilitar qualquer intervenção futura; portanto, não pode alterar a 
obra em sua substância, devendo inserir-se com propriedade e de modo respeitoso em relação ao preexistente, de 
forma a não impedir ou inviabilizar intervenções futuras que se façam necessárias (Carta de Veneza: Artigo 5º, 10º). 
Desta forma, entendendo que é impossível reverter 100% uma ação feita em uma edificação, as decisões projetuais 
devem partir do princípio enunciado acima. 
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 Leveza e esbelteza: Bastante ligado ao conceito de re-trabalhabilidade, intervenções que 

sejam leves e esbeltas tendem a facilitar o processo de reversão. Estas ideias também estão 

ligadas a realidade da intervenção, que será feita em uma edificação já existente e que 

precisará suportar as novas estruturas, se necessárias. 

 Permeabilidade Visual: Busca-se a permeabilidade visual nas intervenções realizadas na 

edificação com a principal intenção de destacar o conjunto existente. 

 Segurança: Com foco na segurança contra incêndio, serão discutidas ações no projeto com 

a intenção de salvaguardar os ocupantes, o conteúdo e a própria edificação. 

 Soluções não prescritivas: Método prescritivo é a forma de projetar onde as normas são 

definidas previamente e de forma padronizada para situações e edificações específicas. O 

projeto deverá ser baseado em um método não prescritivo, que permita ao projetista a 

opção de adicionar ou retirar determinadas soluções de segurança, mediante justificativa 

técnica. 

3.2 ESTUDOS DE REFERÊNCIA 

Foram elaborados dois estudos de referência focados em duas abordagens distintas: 

proteção contra incêndio em edificações de interesse histórico, e projetos de intervenção no 

patrimônio edificado. É destacado que a primeira das abordagens (proteção contra incêndio) se 

apresentou de difícil realização, uma vez em Natal são poucos os projetos em edificações de 

interesse patrimonial, bem como, quando realizados, poucos desenvolvem o projeto 

complementar de combate contra incêndio. Esta realidade foi comprovada em pesquisas e buscas 

no departamento de aprovação de projetos do IPHAN e do Corpo de Bombeiros Militar do RN. Em 

outras localidades, apesar da existência de mais referências, são raros os casos em que os 

projetistas cedem os projetos para análise, o que dificultou a realização de outros estudos. A seguir 

serão apresentados os dois estudos realizados. 

3.2.1 Projeto de combate contra incêndio da Confederação Católica do RN 

A Confederação Católica é uma instituição que tem por objetivo catalogar, arquivar e 

conservar documentos da arquidiocese de Natal, e será implantada em uma edificação localizada 

na Rua Padre João Manuel, nº 520, Cidade Alta, Natal. Esta edificação também abrigará um 

memorial, que permitirá que a população visite e conheça o acervo da instituição. 
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Figura 6 – Localização da confederação católica 

 
Fonte: base cartográfica do IDEMA, 2006. 

Editada pelo autor. 

Figura 7 – Edifício onde será instalado a 
Confederação católica 

 
Fonte: Acervo do autor. 

O projeto de reuso da edificação é de autoria do escritório Mineiro Arimateia & Floresta 

Arquitetura, já o projeto de proteção e combate contra incêndio é de autoria do engenheiro civil 

Marcos Dini. O projeto, na data do estudo (2013.1), encontrava-se em tramitação para a aprovação 

no Corpo de Bombeiros Militar do RN (no que concerne à área de segurança e proteção contra 

incêndio) e no IPHAN (no que concerne à área de reuso e restauro do prédio). Apesar de se ter 

tido acesso a parte do projeto executivo de arquitetura, não se teve acesso a todas as plantas, 

como também a avaliação do estado de conservação, levantamento arquitetônico da situação 

existente e demais estudos realizados para o projeto de intervenção, o que limitou esta análise 

apenas para o projeto de combate contra incêndio.   

A edificação, como pode ser vista na Figura 8, apresenta apenas um pavimento e 

aproximadamente 475,00m² de área construída. Considerando estas informações, a exigência que 

o Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Rio Grande do Norte é de que a 

edificação apresente apenas proteção por extintores móveis, sinalização de emergência e que as 

saídas atendam a NBR 9077 (esta última exigência não consta no código mas é cobrada pelo 

CBM/RN). 
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Figura 8 – Planta baixa da Confederação Católica 

 
Fonte: Engenheiro Marcos Dini, 2013. Editada pelo autor. 

Objetivando-se avaliar o processo de tramitação nos órgãos citados acima foi realizada uma 

entrevista com o engenheiro Marcos Dini, a partir da qual foram apontadas questões conflitantes 

tanto pelo Corpo de Bombeiros (CBM/RN) como também pelo IPHAN, bem como as soluções 

encontradas e listadas no Quadro 16: 

Questão Conflito Solução Imagem ou observação 

Saída principal em 
desconformidade com a 
NBR 9077: 
- Porta com giro no 
sentido errado 
- Escada fora dos padrões 
(piso, espelho, ausência 
de corrimão) 

O IPHAN não autorizou a 
adequação da escada 

Esta porta permanecerá 
sempre fechada, sendo 
direcionado o fluxo para 
as portas laterais 

 

Saída com giro contrário 
ao sentido da fuga 

Como única entrada e 
saída da edificação, o 
CBM/RN não aceitava 
outra solução que não 
fosse a inversão do giro 
da porta. 

O IPHAN autorizou 
mudança do giro da 
porta 
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Questão Conflito Solução Imagem ou observação 

Porta com giro para o 
corredor reduzindo a 
largura da circulação 

O IPHAN não aceitou a 
inversão do giro da porta, 
como também o CBM/RN 
não aceitou a 
manutenção desta 
circulação com 
dimensões inferiores a 
norma. 

Os arquitetos reduziram 
a sala de reunião para 
que a circulação 
apresentasse a largura 
necessária 
 

 
Considerando a 
capacidade de público da 
sala de exposição 
(segundo a NBR 9077), a 
largura das saídas não 
estão adequadas para o 
escape das pessoas de 
acordo com a norma.  
 

O IPHAN não aceitou a 
adequação e o aumento 
da largura das saídas de 
emergência, como 
também o CBM/RN não 
aceitou a aprovação das 
saídas subdimensionadas. 

O empreendedor 
assinará um termo de 
compromisso limitando a 
capacidade de púbico da 
sala de exposição de 
modo que a largura das 
saídas de emergência 
fiquem adequadas para 
o escape do público. 

 
As escadas que levam até 
o ‘altar’ não atendem ao 
dimensionamento 
mínimo de segurança.  
 

O IPHAN não concordou 
com a adequação das 
escadas, bem como o 
CBM/RN não aceitou a 
visitação do altar sem as 
adequações.  
 

O altar permanecerá 
isolado, ficando apenas 
como registro histórico e 
permitindo apenas que 
os visitantes o observem 
sem transitar pelo 
mesmo. 
 

 

Quadro 16 – Interferências, conflitos e soluções encontradas no processo de aprovação do projeto 

Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Procurou-se avaliar neste estudo o processo de aprovação do projeto de combate contra 

incêndio e as interferências das exigência de segurança no patrimônio edificado. A edificação em 

questão, considerando apenas as exigências do código estadual, apresentava questões simples, 

porém quando diante da necessidade de adequação de um edifício histórico estas questões podem 

se tornar problemáticas, como visto no Quadro 16. As principais interferências foram relacionadas 

a acessibilidade do local e as saídas de emergência, e foram solucionadas por meio de uma 

constante negociação entre os projetistas, o IPHAN, o CBM/RN e o proprietário da obra. Este 

processo de negociação entre os atores envolvidos é fundamental para se chegar a uma solução 

que atenda aos requisitos de segurança mas que não descaracterize a edificação. 
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Figura 9 – Processo de aprovação do Projeto de Combate Contra Incêndio (PCI) 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Ainda avaliando nas soluções apresentadas, considera-se que algumas das decisões 

tomadas precisariam ser melhor discutidas, pois na prática as mesmas são de difícil aplicação. A 

principal crítica é em relação a decisão de limitar a quantidade de visitantes na sala de exposição, 

pois depende fundamentalmente do treinamento e disciplina dos funcionários da casa, uma vez 

que por uma desatenção ou concessão esporádica, esta sala poderá comportar uma população 

bem maior do que as saídas presentes tem capacidade de dar vazão. 

Com o intuito de avaliar a edificação além do mínimo que a legislação pede, foi proposta a 

aplicação da metodologia de análise de risco do Programa Monumenta, do IPHAN. A análise global 

de risco proposta pelo IPHAN é um método que permite estimar o risco global de incêndio, e por 

meio da consideração das medidas de proteção contra incêndio e do risco de ativação, permite 

reduzir este risco global a um máximo aceitável (GOUVEIA, 2006, p. 25). Cabe retomar algumas 

breves definições usadas no método de análise global de risco, que permitirá que a análise avance: 

 Exposição ao risco de incêndio (E): são os fatores que facilitam o desenvolvimento 

e propagação de incêndios. O mesmo é obtido multiplicando seis fatores que 

apresentam pesos específicos definidos na metodologia, de acordo com a situação 

da edificação: 

o Carga de incêndio. 

o Altura do compartimento. 

o Distância do corpo de bombeiros. 

o Condições de acesso à edificação. 

o Perigo de generalização do incêndio. 

o Importância específica da edificação. 
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 Segurança contra incêndio (S): são os fatores que a edificação apresenta que 

podem dificultar a iniciação ou propagação do incêndio, além de diminuir a 

severidade do mesmo. São atribuídos pesos e consideradas diversas medidas de 

segurança, tais como o uso de: sinalização, detectores, hidrantes, chuveiros 

automáticos, entre outras. 

 Risco de ativação do incêndio (A): são os fatores que com mais peso podem 

contribuir para a ativação de um incêndio, como por exemplo, a presença de 

pessoas não treinadas na edificação. 

 Risco global de incêndio (R): trata-se da exposição ao risco (E) multiplicado pelo 

risco de ativação do incêndio (A). 

 Coeficiente de Segurança (Ɣ): O coeficiente de segurança é obtido quando se divide 

as medidas de segurança (S) pelo risco global de incêndio (R). 

Diante destas definições é possível mostrar que a metodologia é um processo de 

balanceamento de medidas de segurança (S) com o risco global de incêndio (R). Portanto, quanto 

mais próximo ou maior que 1,00 o valor de Ɣ, mais segura pode ser considerada a edificação ou 

menos severo tende a ser um possível incêndio que venha a acontecer. Para o caso específico da 

confederação católica, a exposição ao risco de incêndio (E) foi calculada da seguinte forma:  

 f1 (carga de incêndio específica do compartimento/edificação7) = 1,70 

 f2 (Altura do compartimento/edificação) = 1,50 

 f3 (Distância do corpo de bombeiros) = 1,25 

 f4 (Condições de acesso) = 1,25 

 f5 (Perigo de generalização) = 2,00 

 f6 (Importância específica da edificação) = 1,70 

E = 1,70*1,50*1,25*1,25*2,00*1,70 
E = 13,54 (Eq 1) 

 

As medidas de segurança (S) consideradas para a edificação foram: 

 s4 (Aparelhos extintores) = 1,00 

 s19 (Sinalização de saída e rotas de fuga) = 1,00 

                                                        
7 Estimada. 
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S = 1,00*1,00 
S = 1,00 (Eq 2) 

O risco de ativação (A): 

 a1 (devido à natureza da ocupação: espaços para cultura) = 1,25 

 ak (devido à presença de usuários não treinados) = 1,75 

A = 1,25*1,75 
A = 2,18 (Eq 3) 

O risco global de incêndio (R): 

R = E*A 
R = 13,54*2,18 

R = 29,61 
(Eq 4) 

O fator de segurança (Ɣ): 

Ɣ = S/R 
Ɣ  = 1/29,61 

Ɣ  = 0,033 

(Eq 5) 

 

Considerando os cálculos acima, o fator de segurança da edificação é de 0,033, o que fica 

distante de 1,00, número considerado aceitável pois igualaria as medidas de segurança (S) em 

relação ao risco global de incêndio (R). Algumas medidas de segurança que a metodologia 

apresenta contribuiriam para elevar o fator de segurança e poderiam ser aplicadas na edificação: 

 Alarme de incêndio com acionamento manual (1,5) 

 Detector de calor e fumaça (2,0) 

 Detector de calor e fumaça com comunicação automática com central de 

segurança ou CBM (3,0) 

 Sistemas de hidrantes (6,0) 

 Brigada de incêndio em plantão durante o expediente (8,0) 

 Instalação de chuveiros automáticos (10,0) 

 Sistema de hidrantes e reserva técnica para incêndio (6,0) 

 Plano de escape (1,2) 

Por fim, ainda é observado uma questão específica a este projeto que diz respeito ao 

conteúdo a ser protegido. Por se tratar de uma instituição que tem por objetivo a catalogação, 

restauração e arquivamento de toda a documentação da igreja católica na cidade, considera-se 
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que a Confederação Católica abriga um acervo de extrema importância, em sua maioria são feitos 

de papel (celulose), um material com alto potencial calorífico. Aliado a estas duas questões, a 

edificação possui a estrutura do telhado e forro em madeira, com pouca compartimentação 

vertical e horizontal, configuração esta que poderá facilitar a generalização do incêndio e causar 

sérios danos a toda a edificação e seu acervo. 

Figura 10 – Planta baixa da edificação com destaque para o 
local do acervo 

 
Fonte: Engenheiro Marcos Dini, 2013. Editada pelo autor. 

Figura 11 – Corte esquemático da 
edificação mostrando a estrutura do 

telhado 

 

 

Fonte: Engenheiro Marcos Dini, 2013. 
Editada pelo autor. 

O local comentado apresenta atualmente a proteção apenas de um extintor de CO2, o que, 

considerando o agente extintor, segundo o engenheiro responsável pelo projeto, foi a melhor 

opção para proteger o seu conteúdo 8 . Porém, quando conjecturados possíveis cenários de 

incêndio, é facilmente previsível a deficiência do local, uma vez que o extintor portátil móvel 

depende de dois fatores que não necessariamente estarão presentes na edificação: 

a) Existência na hora e local do incêndio de um operador para o extintor treinado; 

b) Necessidade de percepção da ocorrência do incêndio, o que dependendo da 

situação, pode ser perceptível já quando o extintor portátil não teria mais eficácia. 

Cabe lembrar que este tipo de equipamento (extintor portátil) é voltado para o 

combate de um foco de incêndio, nunca um já generalizado. 

Diante destas afirmações é feito um exercício de proposição de melhorias na edificação 

com o intuito não só de responder as questões agora expostas em relação a sala do acervo, como 

                                                        
8 A questão do agente extintor ideal para a proteção de documentos raros será discutida durante a elaboração do 
projeto do Grupo Escolar Augusto Severo, uma vez que a situação se repete. Por hora, é adiantado que a escolha do 
engenheiro não foi a melhor opção. 
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também aumentar o fator de segurança (Ɣ) da edificação, balanceando a equação com o aumento 

das medidas de segurança (S). As proposições são: 

 Alarme de incêndio com acionamento manual (1,5) 

 Sistema de mangotinhos9 e pontos de hidrante (6,0) 

 Detector de calor e fumaça com comunicação com central de segurança ou CBM 

(3,0) 

S = 1,00*1,00*1,50*6,00*3,00 
S = 27,00 (Eq 2) 

Ɣ = S/R 
Ɣ  = 27,00/29,61 

Ɣ  = 0,911 
Ɣ  = 0,033 (valor inciial) 

(Eq 5) 

Estas proposições foram suficientes para levar as medidas de segurança (S) a ficarem 

praticamente iguais ao risco global de incêndio (R), deixando o fator de segurança (Ɣ) 

aproximadamente igual a 1,00. Destaca-se que algumas das medidas tomadas apresentam um 

custo elevado, então cabe a discussão sobre a importância do bem a ser protegido (documentos e 

a própria edificação) e a necessidade de proteção. Poderiam ser avaliadas também outras 

alternativas como a presença de um brigadista, porém não deixa de ser considerado um custo 

elevado. No caso específico desta instituição o conteúdo chega a ter um valor incalculável para a 

Igreja Católica, portanto, as medidas de proteção deveriam primar sempre pela máxima segurança, 

antes de se pensar nos custos. Lembra-se ainda da máxima que projetos relacionados com a 

segurança (não só contra incêndio) envolvem: “Segurança não é custo, é investimento”. 

3.2.2 Museu do Pão 

O estudo proposto teve por objetivo avaliar as estratégias de intervenção no patrimônio 

edificado observando as proposições no edifício existente, bem como a adição de novos volumes, 

e foi realizado no Museu do Pão, onde funcionava um antigo moinho na cidade de Ilópolis, estado 

do Rio Grande do Sul. Esta avaliação também tomará como base as definições das categorias de 

intervenção no patrimônio edificado, já apresentadas no referencial teórico, procurando portanto 

                                                        
9 Embora a metodologia não considere o uso do sistema de mangotinhos, considera-se como semelhante ao sistema 
de hidrantes, porém de operação possível por um usuário minimamente treinado, o que chega a ser vantajoso para a 
edificação. O fator de segurança, por definição do autor, é considerado o mesmo que a metodologia leva em conta 
para hidrantes, uma vez que os pontos de abastecimento de hidrantes também seriam instalados. 
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avaliar para qual categoria o projeto mais tendeu: justaposição, continuidade ou uniformidade 

contextual O estudo no Museu do Pão, projeto este de autoria do escritório Brasil Arquitetura 

(2005), foi realizado de maneira indireta, através de reportagens e artigos publicados em sites 

especializados, como também consultando o site dos autores da proposta. Contando com uma 

área construída de aproximadamente 830,00m², a edificação opera em um terreno com cerca de 

1.000,00m² e apresenta além do moinho original, a adição de dois novos blocos.  

Figura 12 – Croqui do projeto 

 
Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/brasil-arquitetura-10-04-2008.html 

O programa de necessidades do museu comporta uma sala de exposição, auditório, moinho, 

bodega, oficina de panificação e sala de aula, chamando atenção justamente para o programa 

diverso, com várias atividades sendo desenvolvidas de maneira simultânea, mas sempre ligadas a 

área da panificação, o que remete ao uso original da edificação. Pachalski (2012) afirma 

exatamente que a “diversidade do programa serve como estratégia para reforçar a 

sustentabilidade da atividade”, o que em áreas de interesse histórico, como em diversas outras 

situações, esta diversidade tende a ser positiva pois proporciona que a edificação se mantenha 

ativa ao longo do tempo, uma vez que atrai a demanda de várias áreas.  

Figura 13 – Planta baixa da edificação (à esquerda) e distribuição dos volumes no terreno (à direita) 

 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/8579. Editada pelo autor. 

http://www.archdaily.com.br/8579
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É possível observar que os novos volumes propostos permitem a manutenção do 

protagonismo visual do moinho, uma vez que o mesmo apresenta o gabarito destacado em relação 

ao entorno imediato, bem como o fato da escolha de materiais visualmente permeáveis e o 

afastamento entre os blocos permitem que o transeunte continue tendo o moinho como elemento 

de destaque e referência no conjunto. Neste aspecto a intervenção respeita e valoriza a matéria 

preexistente.  

Figura 14 – Relação do moinho e dos novos blocos 
com o entorno 

 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/8579 

Figura 15 – Relação do novos blocos com o moinho 
e a escolha dos materiais 

 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/8579 

Por se tratar de uma edificação toda em madeira, durante processo de restauração do 

moinho, este material foi usado em maior escala que os demais, permitindo a manutenção do 

sistema construtivo e texturas existentes. No setor ampliado a madeira foi usada como referência 

pontual em certas estruturas, fazendo assim menção material ao moinho. Destaca-se ainda a 

criação de um pilar com claras referências formais aos pilares do moinho, que apesar de não serem 

idênticos, se assemelham no capitel. O arquiteto teve a opção de elaborar um pilar convencional, 

com seção circular, porém optou por realizar esta referência, o que acaba por valorizar ambas as 

obras: a existente e a nova. 

Figura 16 – Imagens das referências formais e materiais apresentadas no projeto 

 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/8579 
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Como é comum para edificações em madeira, o piso é elevado do solo com o principal 

intuito de evitar o contato com o solo úmido. O moinho em questão não foge a esta regra e os 

arquitetos fizeram referência a esta prática construtiva deixando claro a elevação dos blocos novos, 

solucionando a diferença de nível e ainda, como dito, fazendo referência a técnica construtiva 

empregada no moinho. 

Figura 17 – Conjunto de imagens ilustrando a elevação dos blocos novos em relação ao moinho 

 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/8579 

Por fim, ressalta-se neste estudo a constante observância da situação existente por parte 

do arquiteto, mostrando que as decisões projetuais, que vão desde a locação dos novos blocos, 

como a escolha de materiais e técnicas construtivas, não só fazem menção ao moinho existente, 

como respeitam as suas características e protagonismo para a comunidade. Estas considerações 

indicam que, considerando as categorias de intervenções no patrimônio edificado como uma 

escala, o projeto pesou mais para a continuidade contextual, onde as intervenções se diferenciam 

e respeitam a pré-existência, como já dito.  Tais decisões demostram que a intervenção no 

patrimônio edificado pode existir para somar e valorizar a preexistência, tornando-se um fator 

positivo. 

3.3 PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

3.3.1 Entendendo e montando o programa 

O projeto destinado a abrigar o Centro de Extensão em Cultura e Cidadania da UFRN 

apresenta uma gama de atividades diversas, que comporta vários setores da instituição, portanto 

para se realizar a programação arquitetônica se fez necessário o diálogo com os diversos atores 
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envolvidos nas atividades. Ainda como norteador do programa arquitetônico, utilizou-se o 

documento “Projeto do Centro de Extensão, Cidadania e Cultura da UFRN”, elaborado pela pró-

reitora de extensão da UFRN, voltado para a captação de recursos para a implantação do projeto. 

A seguir foi listado o setor da universidade envolvido e a atividade que será desenvolvida no projeto. 

Figura 18 – Atores e atividades relacionadas no projeto 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

O documento “Projeto do Centro de Extensão e Cidadania e Cultura da UFRN” lista as 

atividades que serão desenvolvidas em cada setor da edificação. Estas informações, como dito, 

foram complementadas com conversas informais realizadas com alguns dos responsáveis pelos 

setores listados acima, e resumidos no Quadro 17 a seguir: 

Atividade principal a ser 
desenvolvida na edificação 

Atores 
envolvidos 

Atividades secundárias Ambientes necessários 

Memorial da educação 
Centro de 
Educação 
da UFRN 

Compartilhar com a sociedade local, visitantes e 
pesquisadores, a história da escola e do ensino no 
Rio Grande do Norte; 
 

- Salão de exposição 
 

Treinar e capacitar professores para atuar nos 
museus escolares. 

- Sala de Aula 

Levantar, classificar e restaurar todos os objetos 
escolares e materiais documentais adquiridos ou 
doados mediante solicitação oficial; 

- Área de catalogação, 
digitalização e restauro 
 

 - Ambientes de apoio 

Memorial da cultura jurídica 
potiguar 

Curso de 
Direito 

Expor a riqueza e a contribuição da atividade 
jurídica no estado 

- Salão de exposição 

- Ambientes de apoio 

Centro de Educação – Memorial 
da Educação

Curso de Direito – Memorial da 
Cultura Jurídica / Centro de 
Triagem da Prática Jurídica

PROEX e vários cursos – Centro Integrado 
em Direitos Humanos / Apoio logístico e 
estrutural aos projetos de extensão em 

Cidadania e Cultura

NAC – Centro de 
Cultura e Arte
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Atividade principal a ser 
desenvolvida na edificação 

Atores 
envolvidos 

Atividades secundárias Ambientes necessários 

Centro de triagem da 
prática jurídica 

Curso de 
Direito 

Espaço de atendimento ao público alvo do centro 
de prática jurídica, funcionando como um primeiro 
contato da população com a instituição, sendo 
posteriormente encaminhado para o campus 
central. 

Recepção e espera 

Salas de atendimento 

Apoio logístico e estrutural 
aos projetos de extensão 
em Cidadania e Cultura - 
atividades 

PROEX e 
diversos 
cursos 

Semelhante ao Centro de Triagem da Prática 
Jurídica, será um local destinado a aproximar a 
comunidade dos projetos de extensão da 
universidade, funcionando como um primeiro 
contato da população com a instituição 

Recepção e espera 

Salas de atendimento 

Centro Integrado em 
Direitos Humanos - 
atividades 

PROEX e 
diversos 
cursos 

Realizar atendimento interdisciplinar, nas áreas 
jurídica e psicossocial aos que procurarem o 
Centro de Referência, vítimas de violações de 
direitos. 

Recepção e espera 

Salas de atendimento 

Fomentar a pesquisa e extensão na área de 
direitos humanos. 

Salas de reuniões, 
administração e pesquisa 

Realizar oficinas e eventos de formação em 
direitos humanos. 

Salas de eventos e oficinas 

Centro de Cultura e Arte - 
atividades 

Núcleo de 
Artes e 
Cultura 
(NAC-
UFRN) 

Realização de circuitos artísticos que contemplem 
apresentações dos grupos artísticos de extensão, 
ensino e pesquisa da UFRN; 

Salão multiuso que 
permita vários formatos: 
exposição de obras, 
apresentações, encenação 
projeções, entre outras 

Realização de exposições, saraus, entre outras 
formas de apreciação estética. 

Realização de ateliês (cursos, oficinas) de artes 
visuais, música, dança, teatro, design e 
performances, por meio de edital e que 
contemplem demandas referentes às práticas 
pedagógicas dos discentes; 

Ateliês de arte para cursos 
e oficinas 

Realização de um café cultural com participação 
mensal de escritores, cineastas, pesquisadores, 
poetas, entre outros; 

Café Cultural / espaço 
aberto para atividades 

Realização conjunta de ações artísticas da UFRN 
com o Teatro Alberto Maranhão, com o Museu de 
Cultura Popular, entre outras instituições que 
integram o corredor cultural de Natal, na região da 
Ribeira. 

Administração e 
ambientes de apoio: 
reserva técnica 

Quadro 17 – Quadro resumo com as atividades principais, secundárias e possíveis ambientes 

Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Diante do quadro apresentado, é possível comprovar a gama de atividades que serão 

desenvolvidas na edificação, e por consequência, a necessidade de ambientes diversos e flexíveis 

que atendam as ações propostas acima. 

3.3.2 Fluxograma 

Partindo da listagem de atividades e ambientes apresentada anteriormente, foi elaborado 

um fluxograma inicial pra organizar e distribuir os ambientes, bem como entender a lógica de 

fluxos que o prédio deverá apresentar. 
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Figura 19 – Primeira proposta de fluxograma 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Esta primeira versão fluxograma gerou questionamentos (destacados em vermelho) e 

observações sobre o funcionamento da edificação, que só puderam ser respondidos a partir da 

interação entre os atores envolvidos no processo. As observações apontadas funcionaram como 

indicativos para o zoneamento das atividades que foram desenvolvidas posteriormente. Sobre os 

questionamentos, temos: 

 A administração e reserva técnica dos dois memoriais poderiam funcionar em 

conjunto? Sim. Apesar dos memoriais estarem ligados ao curso de direito e ao 
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centro de educação, ambos são de iniciativa da PROEX e comportam uma 

administração centralizada.  

 É possível uma recepção única? Sim. Assim como o questionamento anterior, 

caberá a PROEX fornecer suporte com a recepção a estes três projetos de extensão 

no local. Entretanto, o Centro Integrado de Direitos Humanos ainda sim precisará 

de um espaço de espera e recepção, uma vez que a natureza da demanda necessita 

de maior privacidade. 

Respondidas estas questões, foi apresentado o novo fluxograma com os devidos ajustes: 

Figura 20 – Versão final do fluxograma 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 
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3.3.3 Zoneamento 

O zoneamento inicial da edificação levou em conta apenas as seis atividades principais já 

listadas, distribuindo-as de acordo com as características da edificação que melhor comportariam 

as mesmas. A edificação foi dividida em três trechos: 

 01: correspondente a primeira fase de construção da edificação; 

 02: correspondente ao restante do pavimento térreo, trecho mais 

compartimentado e em uma primeira análise mais descaracterizado; 

 03: correspondente ao pavimento superior. 

Diante disto, determinou-se que no trecho 01 fosse locado o memorial da educação e o 

memorial da cultura jurídica, uma vez que ambos são atividades que remetem a história do prédio, 

ele foi considerado como o local mais adequado, tendo em vista ser o trecho mais conservado e 

de notório maior valor patrimonial. Este trecho também foi escolhido pois trata-se da entrada do 

prédio, onde os visitantes terão o primeiro contato com o conjunto edificado. 

Para o trecho 02 optou-se por locar o centro de triagem do núcleo de prática jurídica, o 

apoio logístico aos centros de extensão e o centro integrado de direitos humanos. Todas estas três 

atividades apresentam semelhanças de funcionamento, como também, apresentaram maior 

rotatividade de público externo, portanto sua localização no térreo facilitará seu desenvolvimento. 

Estas atividades irão requerer uma maior compartimentação do local, criando ambientes de 

atendimento, portanto, a intervenção será facilitada nesta área que já apresenta certo grau de 

compartimentação, bem como apresenta-se mais descaracterizada quando comparado com 

outras áreas do prédio no pavimento térreo. 

Figura 21 – Zoneamento proposto para os dois pavimentos 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 
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O centro de cultura e artes apresenta o programa que requer os espaços maiores, tais como 

auditórios, salas de apresentação e dança, salas para oficina, entre outras. Ficou evidente a natural 

vocação do pavimento superior, pois trata-se do trecho da edificação que apresenta as maiores 

salas e vãos livres, tornando-se adequado para comportar este programa. 

3.4 CONDICIONANTES LEGAIS 

O Grupo Escolar Augusto Severo se encontra localizado, como já dito, no bairro da Ribeira, 

zona administrativa Leste de Natal, e de acordo com o Plano Diretor da Municipal (Lei 

Complementar 082/2007) o referido bairro é uma zona adensável da cidade, ou seja, trata-se de 

uma região da cidade onde a infraestrutura urbana comporta um uso do solo mais intenso do que 

em outras regiões da cidade no que diz respeito a ocupação e área construída. Por se tratar de 

uma edificação já construída e histórica, as prescrições legais urbanísticas e de conforto (taxa de 

ocupação, índice de aproveitamento, área de aberturas, entre outras) acabam sendo de menor 

importância pois a edificação além de ter sido edificada em período anterior a legislação vigente, 

ela pouco será alterada em relação ao seu estado atual no tocante as aberturas. 

Ainda considerando o zoneamento do Plano Diretor, a edificação está localizada na Zona 

Especial de Preservação Histórica (Lei 3.942 de 09 de Julho de 1990) e na área da Operação Urbana 

Ribeira (Lei Complementar 079, de 04 de janeiro de 2007), que garantem a manutenção das 

características do tecido urbano histórico da cidade e algumas característica das edificações 

através de prescrições urbanísticas diferenciadas, tais como a preservação do alinhamento frontal 

(se existente), limitação do gabarito, dispensa de vagas de estacionamento. 

A Fundação José Augusto, órgão estadual de proteção e fiscalização do patrimônio 

edificado, não apresenta normas específicas para intervenção em edificações tidas como 

patrimônio histórico, apesar da mesma ter uma série de prédios tombados em todo o estado e 

exigir que obras e intervenções nestas edificações sejam objeto de análise do seu corpo técnico. 

No âmbito federal é relatada a existência da poligonal de tombamento do centro histórico 

de Natal demarcada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 2010, 

na qual o antigo Grupo Escolar Augusto Severo encontra-se inserido e tido como edificação de 

destaque segundo a publicação que instituiu esta poligonal, portanto, o projeto deverá atender a 

as recomendações do IPHAN para proposições na área de tombamento. Destaca-se como normas 

e procedimentos (CORRÊA, 2009) no caso de reforma e restauro o: 
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 Levantamento de dados sobre a edificação: pesquisa histórica, levantamento 

cadastral arquitetônico, levantamento fotográfico e análise tipológica, identificação 

dos materiais e sistemas construtivos; 

 Diagnóstico do estado de conservação e mapeamento de danos; 

 Proposta de intervenção composta por: memorial descritivo, planta de situação, 

implantação, plantas baixa, cortes e fachadas que indiquem materiais existentes e 

a serem substituídos, partes a demolir e restaurar; 

 Projetos complementares. 

Procurou-se no decorrer do desenvolvimento da proposta atender aos principais pontos 

solicitados pelo IPHAN, com foco principal no histórico da edificação e estado de conservação, 

além da apresentação da proposta de intervenção e do projeto complementar de segurança contra 

incêndio dentro da perspectiva de um anteprojeto de arquitetura, objetivo final desta dissertação. 

Destaca-se que este levantamento de dados é primordialmente multidisciplinar, envolvendo 

profissionais de outras áreas, portanto o levantamento de dados da edificação poderia ser mais 

aprofundado com a contribuição de outros profissionais. 

Por fim, observa-se que os condicionantes legais relacionados com as questões de 

segurança e proteção contra incêndio serão objetos de um capítulo específico a ser exposto 

posteriormente.   

4. PESQUISA HISTÓRICA DA EDIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO ESTADO DA 

EDIFICAÇÃO 

4.1 PESQUISA HISTÓRICA DA EDIFICAÇÃO 

Considerando a intervenção em um bem de interesse histórico, qualquer tomada de 

decisão deve partir de uma profunda reflexão dos aspectos formais, materiais e documentais do 

edifício, onde a intervenção até pode apresentar mudanças significativas na edificação porém, é a 

resposta desta reflexão que deve guiar tais proposições (KÜHL, 2008). O Caderno Técnico 01 – 

Manual de Elaboração de Projetos – do Programa Monumenta, do IPHAN, define a etapa de 

pesquisa histórica como a etapa que visa sistematizar as informações obtidas por meio de 

pesquisas arquivistas, bibliográficas e de fontes orais, com o objetivo de conhecer e situar no 
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tempo a edificação, identificando sua origem e percurso histórico (GOMIDE, 2005). Partindo desta 

premissa, buscou-se inicialmente refletir sobre o histórico da edificação e suas características 

formais e construtivas. 

O antigo Grupo Escolar Augusto Severo, objeto de estudo, apresenta atualmente dois 

pavimentos e aproximadamente 1.800,00m² de área construída distribuídos em um terreno com 

cerca de 1.850,00m² de superfície. Esta pesquisa histórica foi orientada principalmente pela 

dissertação de mestrado de Ana Zélia Maria Moreira (2005), onde foi discutido o papel da 

edificação no cenário da educação no estado. Ainda utilizou-se documentos e fotos de várias 

épocas, além de visitas ao edifício, onde foi possível encontrar “pistas” e vestígios do que possa ter 

sido a edificação. Ao longo da pesquisa, notou-se que trabalhar com edificações mais antigas, que 

já passaram por várias épocas e fases de adições e subtrações, assemelha-se a montar um quebra-

cabeça, e que nem sempre o pesquisador conseguirá reunir todas as peças. 

É possível notar durante uma visita a edificação que o primeiro trecho, após a entrada, 

apresenta características marcantes e diferenciadas dos demais, e esta percepção é comprovada 

e relatada por Moreira (2005) como sendo a primeira fase da edificação, obedecendo aos padrões 

de ambientes e dimensionamento das escolas da época. Esta primeira fase é datada da época da 

inauguração da escola em 1908, governo de Alberto Maranhão, sendo o projeto original de autoria 

de Herculano Ramos, mesmo arquiteto que em 1910 reformaria o Teatro Alberto Maranhão 

(conhecido na época como Teatro Carlos Gomes). 

A edificação era composta por quatro amplos salões com janelas em quase todas as 

fachadas, além de se encontrar elevada do solo. Destaca-se ainda que na concepção original do 

projeto o prédio não apresenta recuo para a rua lateral, como pode ser comprovado na Figura 24 

que denunciava o alinhamento do lote junto a edificação de 1908. Apesar de hoje o Grupo Escolar 

também não apresentar recuo para esta rua, nota-se que a porção de 1908 encontra-se 

atualmente afastada do alinhamento da rua, mostrando que com as ampliações o terreno também 

foi aumentado em direção à rua. 
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Figura 22 – Planta baixa esquemática de 1907 

  
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Figura 23 – Volumetria esquemática de 1907 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Figura 24 – Imagem da edificação original e o alinhamento com o lote  

 
Fonte: Autor desconhecido 

Moreira (2005) relata que pouco após a construção, o edifício passa por mais uma 

ampliação, onde foram adicionados três salões, conforme apresentado na Figura 26 em amarelo. 

Esta nova ampliação tinha por objetivo atender ainda o Grupo Escolar Augusto Severo e é possível 

notar em alguns registros fotográficos que a referida ampliação seguiu o mesmo estilo 

arquitetônico da edificação original em 1908, provavelmente adotando os mesmos padrões de 

detalhes, tamanhos de esquadrias e adornos da fachada. Esta condição foi perdida com as 

ampliações futuras ocorridas, como será melhor relatado posteriormente. 
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Figura 25 – Foto da década de 1960 com destaque para o trecho ampliado de 1910 ainda sem a 
descaracterização citada 

 
Fonte: Autor desconhecido 

Figura 26 – Planta baixa esquemática de 1910 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Figura 27 – Volumetria esquemática de 1910 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Após estas duas fases citadas, o próximo registro de uma configuração espacial 

diferenciada para o edifício é oriundo de um documento datado de 15 de maio de 1957, 

endereçado ao Ministério da Educação, onde são descritos os ambientes de maneira pouco clara, 

porém ainda sim foi possível de identificar alguns trechos existentes na edificação. 

A descrição feita no referido documento dos trechos construídos até 1910 são claras e 

compatíveis com a situação relatada nas fases anteriores, porém ao se referir aos demais espaços, 

o autor do documento não é claro quanto a configuração espacial a que se refere. É possível saber 

que existiam edificações no restante do terreno, porém a descrição não permite que seja montada 

a planta exata da edificação. Para se ter como exemplo, é citado no documento o trecho posterior 

da edificação, que mede 20,00m x 10,50m, correspondendo realmente as medidas do local, e que 
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lá se alocam o Diretório Acadêmico, bar dos estudantes e salão de recreio, no entanto não são 

relatadas medidas ou localizações exatas destes ambientes. 

Figura 28 – Planta baixa, volumetria da edificação em 1957 e trechos do documento de 1957 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

A descrição do documento ainda evidência que provavelmente as adições posteriores a 

1910 e até 1957 (data da descrição que está sendo citada) eram isoladas, uma vez que é constante 

a menção a presença de escadarias ligando os diferentes trechos do prédio: “Nesta parte lateral 

direita existe área livre, com duas escadarias que dão acesso a duas salas de aula, com alpendre 

coberto” (CUNHA, 1957. Grifo do autor). Por fim destaca-se que nesta época o prédio já era 

utilizado pela Faculdade de Direito do Rio Grande do Norte, posteriormente incorporada a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

A quarta fase na qual foi possível a obtenção de registros advém de um documento datado 

de 1960 e assinado pelo então diretor da Faculdade de Direto do Rio Grande do Norte, Otto de 

Brito Guerra. Neste é descrito minuciosamente todas as características da edificação na presente 

data, incluindo o relato de materiais e seu estado de conservação. Com esse documento foi 

possível verificar que nesta data a edificação já se apresenta bastante semelhante ao que é 

encontrado hoje, com a criação do novo pavilhão com claras características da arquitetura 

modernista, além da manutenção das ampliações de 1910 e da edificação original de 1908. Como 
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pode ser visto na Figura 25, a ampliação de 1910 permanecia com suas principais características 

arquitetônicas e estilísticas, ficando a adição modernista restrita a parte posterior do lote. 

Figura 29 – Planta baixa 
esquemática do pavimento 

térreo em 1960 

 
Fonte: Elaboração do autor, 

2013. 

Figura 30 – Planta baixa 
esquemática do pavimento 

superior em 1960 

 
Fonte: Elaboração do autor, 

2013. 

Figura 31 – Volumetria 
esquemática da edificação em 

1960 

 
Fonte: Elaboração do autor, 

2013. 

Destaca-se como elemento marcante desta fase a criação do pátio interno para os alunos 

nos pilotis, o qual se destacava como elemento da arquitetura modernista que ainda era se 

praticava em Natal. Outra questão que chama atenção é o fato de até esta data, com exceção da 

fase de 1957, todas as demais foram respeitadas e conservadas. As adições foram feitas de maneira 

a se preservar cada fase existente (ver Figura 25, Figura 29 e Figura 30). 

Figura 32 – Vista dos pilares que 
são marcados até o pavimento 

superior 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 33 – Vista do pátio interno coberto nos pilotis da edificação 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Como etapa posterior, relata-se a configuração atual da edificação, onde algumas adições 

foram feitas em relação à volumetria de 1960, sendo a mais marcante o novo espaço que criou um 
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pavimento superior na ampliação de 1910, o que ocasionou a sua descaracterização para se 

adequar ao padrão estilístico da época. Possíveis adornos existentes, bem como formato das 

esquadrias foram modificados e perdidos, deixando os mesmos com as características diferentes 

das iniciais. Não se tem registro de quando ocorreram estas novas adições, apenas sabe-se que as 

mesmas são posteriores a 1960, devido ao relato detalhado da edificação existente neste ano. 

Figura 34 – Planta baixa 
esquemática do pavimento 

térreo atualmente 

 
Fonte: Elaboração do autor, 

2013. 

Figura 35 – Planta baixa 
esquemática do pavimento 

superior atualmente 

 
Fonte: Elaboração do autor, 

2013.  

Figura 36 – Volumetria 
esquemática da edificação 

atualmente 

 
Fonte: Elaboração do autor, 

2013. 

Além do trecho do pavimento superior, foram adicionadas duas salas nos jardins internos 

existentes, e ao final dos pilotis foram adicionadas outras duas salas, que interferem na proposta 

do pátio sobre os pilotis, reduzindo seu tamanho e quebrando a continuidade visual existente. 

Figura 37 – Volume construído no jardim interno 
localizado no lado esquerdo da edificação 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 38 – Volume construído no jardim interno 
localizado no lado direito da edificação 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 
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Figura 39 – Trecho da fachada de 
1910 ainda apresentando de janelas 

e platibanda diferenciadas das 
atuais 

 
Fonte: Autor desconhecido 

Figura 40 – Fachada de 1910 
com a ampliação o pavimento 
superior existente atualmente 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 41 – Vestígios da 
platibanda da edificação de 

1910 vista internamente 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

De maneira esquemática foram feitas marcações na volumetria que ilustram com cores as 

diversas fases da edificação, onde é possível notar que apenas o trecho de 1908 se manteve em 

destaque em relação ao restante do prédio, ficando as demais fases misturadas e sobrepostas. 

Figura 42 – Volumetria esquemática da edificação 
mostrando suas diversas fases 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Figura 43 – Volumetria esquemática da edificação 
mostrando suas diversas fases 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Diante do relato deste histórico cabe destacar que o prédio em 1908 apresenta-se 

claramente como o mais conservado e de maior valor patrimonial. Externamente este é o volume 

que se sobressai e que mais remete personalidade ao conjunto edificado, assim como 

internamente pisos, esquadrias e adornos se encontram mais preservados (questão esta que será 

melhor discutida no item seguinte). Neste trecho ainda hoje é possível verificar diversas estátuas 

e características construtivas que lembram o Teatro Alberto Maranhão, prédio vizinho ao Grupo 

Escolar Augusto Severo, e de autoria (da última reforma que o conferiu as características atuais) 

do mesmo arquiteto, Herculano Ramos. 
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Figura 44 – Conjunto de imagens do trecho de 1908 do Grupo Escolar Augusto Severo 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

A fase de 1960 apresenta internamente as características mais marcante da arquitetura 

que era produzida nesta época, com destaque para o pilotis do prédio, os pilares com seção circular 

e os balcões da circulação superior, que por apresentarem os pilares recuados, passam a sensação 

de aberturas em fita. Os materiais, predominantemente cerâmicas de vidro, também são 

marcantes da época e ainda hoje se fazem presentes na edificação.  

Figura 45 – Conjunto de imagens dos espaços internos do trecho de 1960 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Por fim é relatado como ponto negativo a dificuldade de identificação temporal de alguns 

trechos e, como já dito, a descaracterização que a fachada do trecho de 1910 sofreu após as 

intervenções posteriores a 1960. Claro que mesmo diante destes fatos, todo o conjunto edificado, 
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atualmente, apresenta valor patrimonial, e não deixou de ter sido apropriado pela população e de 

ter deixado sua marca no tempo. 

4.2 ESTADO DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

Neste capítulo é traçado um panorama geral do estado de conservação da edificação, para 

desta maneira guiar em parte as decisões projetuais que serão tomadas no decorrer do trabalho. 

As informações aqui apresentadas foram elaboradas com base na observação da edificação, 

através de visitas e registros fotográficos realizados na elaboração do trabalho. Como forma de 

complementação das informações aqui prestadas, utilizou-se como referência a dissertação de 

mestrado de Alcio Pereira (2012), o qual realizou um minucioso trabalho de levantamento do 

estado de conservação e mapa de danos do Grupo Escolar Augusto Severo. Como já citado, esta 

etapa é importante para a tomada de decisões na fase de projeto, e principalmente durante a 

execução da obra de restauro, pois fornece subsídios e planos de ações para reabilitar de maneira 

mais eficiente a edificação, “atacando” os pontos críticos que a mesma apresenta. 

Cabe uma breve descrição de dois conceitos que serão utilizados ao longo deste capítulo: 

preservação e conservação. Entende-se por uma estrutura preservada, aquela que mantém suas 

características principais, podendo ainda ser caracterizada como de uma determinada época e 

transmitindo para as gerações futuras a verdade do elemento que está sendo analisado. Já o 

conceito de conservação remete ao estado atual que se encontra a matéria, não necessariamente 

preservada e autêntica, mas que transmite a sensação de inteireza. Portanto na apresentação do 

estado de preservação e conservação poderão ser encontradas estruturas preservadas mas mal 

conservadas, como também estruturas conservadas, porém sem preservar a originalidade da 

mesma. 

De maneira geral, o trecho modernista encontra-se em pior estado de conservação do que 

o trecho construído na primeira etapa da edificação em 1908, embora ainda preserve diversas de 

suas principais características. Por apresentar lajes de piso e forro e pelo fato do telhado estar 

bastante avariado, não contendo mais as águas da chuva, é recorrente a presença de infiltrações 

e em certos pontos é possível notar deformações excessivas nessas lajes, provavelmente 

decorrente do acúmulo de água nas mesmas. A laje de forro do pavimento superior não foi 

dimensionada nem projetada para receber chuvas, não possui sistema de drenagem, portanto, 

toda água recebida acaba sendo retida na mesma. 



 

 

67 

Figura 46 – Infiltrações na laje do pavimento 
superior 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 47 - Infiltrações na laje do pavimento 
superior 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Todo o piso do pavimento superior também se encontra em péssimo estado de 

conservação, sendo recomendada a sua substituição, uma vez que não se apresenta em condições 

de ser recuperado. Fica como exceção a esta afirmação o piso da circulação do pavimento superior, 

feito em granilite amarelo e que se encontra em bom estado conservação e preservação, apesar 

das marcas de umidade. 

Figura 48 – Circulação principal do pavimento 
superior 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 49 – Detalhe do piso da circulação do 
pavimento superior 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 As esquadrias do pavimento superior da edificação modernista se encontram em precário 

estado de conservação, provavelmente na execução do projeto para o prédio as mesmas seriam 

trocadas. O piso do pavimento térreo da edificação modernista merece destaque, estando em bom 

estado de conservação, com a preservação de diversos detalhes a ele característico. Os pilares da 

área do pilotis são revestidos com pastilha de vidro e se encontram em boa parte totalmente 
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preservadas, apenas com pequenos trechos onde as mesmas caíram. As paredes apresentam um 

revestimento cerâmico na cor rosa até meia altura, também conservados. 

Figura 50 – Piso e paginação da área dos pilotis 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 51 – Pilares e revestimento das paredes 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

As demais salas do pavimento térreo da edificação modernista estão em estado 

semelhante as salas do pavimento superior, tomadas por infiltrações (oriundas do pavimento 

superior), pisos e esquadrias bastante. Destaca-se como exceção os ambientes que apresentam o 

piso vermelho mostrado na Figura 50, que estão em razoável estado de conservação e se 

encontram preservados. 

Figura 52 – Porta principal de acesso 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 53 – Trecho com esquadrias removidas 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

O trecho primeiramente construído (1908) se apresenta em melhor estado, como já dito, 

quando comparado com as ampliações posteriores. As esquadrias em madeira se apresentam 

grande parte possível de serem recuperadas, inclusive com algumas delas em pleno 

funcionamento, como é o caso da porta principal do prédio (Figura 52). Devido as reformas e 

modificações ocorridas ao longo do tempo, certas esquadrias foram retiradas e o vão fechado com 
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alvenaria (Figura 53). Não será proposto no trabalho a reabertura das mesmas, mas julga-se 

interessante manter a marcação (já existente), indicando que no local existia uma esquadria. 

A cobertura e estrutura de sustentação da mesma na edificação de 1908 foi inteiramente 

substituída, não restando muito da estrutura original, e ainda o que se encontra no local, seja a 

nova ou a antiga, não está em um bom estado de conservação. As telhas atuais são feitas de 

fibrocimento e a atual estrutura de sustentação é feita de madeira. 

Figura 54 – Telhado e madeiramento existente 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 55 – Telhado e madeiramento existente 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

O piso do salão principal merece destaque, por se apresentar em bom estado, preservando 

a paginação e suas principais características. Apesar de já mostrar um certo desgaste devido à falta 

de conservação, o mesmo poderia ser inteiramente aproveitado, agregando valor a intervenção e 

reuso a serem feitos. As circulações laterais do prédio de 1908 apresentam o piso vermelho 

mostrado na Figura 50 também em bom estado de conservação. 

Figura 56 – Trecho do piso e paginação do salão 
principal da edificação de 1908 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 57 – Piso encontrado na circulação da 
edificação de 1908 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Externamente a edificação se mostra em razoável estado de conservação e preservação, 

apesar dos evidentes sinais de desgaste e infiltração, os detalhes da alvenaria ao longo das 

fachadas se mostram grande parte preservados. As duas coberturas das entradas laterais 
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encontram-se em mau estado de conservação, com telhas e madeiramento em falta ou bastante 

avariados. Os balaústres e escadas das entradas apresentam alguns danos, porém nada que 

justifique uma intervenção de grande porte nestes locais. A edificação possui uma série de estátuas 

que se encontram preservadas e em bom estado de conservação, com exceção de duas específicas 

de um menino e uma menina que marcavam a entrada das salas destinadas aos diferentes sexos. 

Estas duas estátuas foram retiradas do prédio e levada para a Escola Estadual Winston Churchill, 

que fica no bairro Cidade Alta em Natal. 

Figura 58 – Trecho da fachada principal 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 59 – Cobertura da entrada lateral direita 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 Figura 60 – Balaústre da entrada principal 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 61 – Estátuas acima da entrada principal 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Apesar de ter sido feito o levantamento dos principais danos que a edificação apresenta, 

para então ser traçado este panorama geral do estado de conservação e preservação da edificação, 

não foi elaborado a planta com o mapa de danos e as fichas específicas com os danos, causas e 

ações corretivas, visto que o objetivo desta etapa era o reconhecimento do estado geral de 

conservação e preservação da edificação para que fosse possível orientar as proposições do 

anteprojeto de arquitetura e de segurança contra incêndio. O aprofundamento das etapas 
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projetuais (projeto legal, executivo, detalhamentos e principalmente técnicas de restauro) levaria 

a esta fase da elaboração do mapa de danos. 

5. ANÁLISE DE RISCO DA EDIFICAÇÃO 

A análise de risco é uma etapa fundamental para a concepção do projeto de prevenção e 

combate contra incêndio, e também parte anterior ao desenvolvimento da proposta final 

arquitetônica, uma vez que parte das decisões de projeto deverão ser analisadas não só 

objetivando questões de intervenção no patrimônio ou atendimento do programa de necessidades, 

mas também sob a ótica da proteção contra incêndio. Para tanto, são propostas duas abordagens, 

sendo uma que considera o Código Estadual de Prevenção Contra Incêndio e outra levando em 

conta a metodologia proposta pelo Programa Monumenta do IPHAN.  

5.1 ENQUADRAMENTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

Para o enquadramento na legislação de segurança contra incêndio vigente, utilizou-se a Lei 

4.436 de 09 de dezembro de 1974, que dispõe sobre o Código de Segurança e Prevenção Contra 

Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte, única legislação em vigor que disciplina para 

o projeto às questões relativas a proteção contra incêndio. Como dito no histórico das normas de 

proteção, a legislação do RN encontra-se bastante defasada e pouco atualizada, sendo recorrente 

a consulta a legislação de São Paulo, tida como referência nacional no assunto. Neste trabalho será 

adotado o mesmo procedimento, onde o que a legislação estadual não responder. 

A legislação estadual é um modelo norma prescritiva, que se orienta por parâmetros pré-

definidos para definir o tipo de proteção a ser aplicada para as edificações, assim como a maioria 

dos códigos de segurança pelo país. Como já comentado ao longo deste trabalho, o modelo 

prescritivo não é o mais adequado, ainda mais quando considerada uma edificação de interesse 

histórico, que apresenta peculiaridades que vão muito além da conjectura de “altura x área 

construída x uso x risco”, preconizada pelos códigos de segurança. Porém, é o parâmetro legal 

existente e portanto deve ser considerado e minimamente atendido, pois em uma situação real 

ele seria o principal norte utilizado pelo corpo de bombeiros, embora o IPHAN possua sua própria 

metodologia de análise de risco. 
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Os principais fatores considerados no dimensionamento das formas de proteção contra 

incêndio para o estado do Rio Grande do Norte são: a classificação da edificação, o seu risco, a sua 

altura e a sua área construída. A classificação da edificação pode ser encontrada no capítulo IV, 

artigo 6 da Lei 4.436/1974 e é definida como a “atividade, finalidade ou uso da edificação” (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1974); para a classificação de risco é utilizado a Instrução Técnica nº. 14 do 

Corpo de Bombeiros de São Paulo, uma vez que a tabela do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) 

indicado pelo código de proteção do Rio Grande do Norte não é mais válida, sendo este um dos 

pontos defasados da citada legislação; a altura da construção é calculada, de acordo com a 

definição da norma, como sendo a “distância compreendida entre o ponto, que caracteriza a saída 

situada no nível de descarga do prédio, e o ponto mais alto do piso do último pavimento” (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1974) e; por fim para o cálculo da área construída são consideradas as 

observações presentes no artigo 16 deste código. Diante desta breve explicação, são apresentados 

os parâmetros citados aplicados a edificação em estudo: 

Quadro 18 – Parâmetros definidores das exigências de proteção de acordo com o Código Estadual 

Quantidade de pavimentos 02 

Ocupação Não residencial: reunião pública 

Risco Baixo 

Área construída total 1.565,94m² 

Área construída dos pavimentos 
1.027,08 (térreo) 
538,86 (superior) 

Altura da laje do último pavimento até o piso de descarga 4,22m 
 

Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Considerando os dados expostos acima, o código apresenta como exigência para a 

edificação os seguintes itens: prevenção fixa por hidrantes, prevenção móvel por extintores 

portáteis, sinalização de emergência, escada convencional 10  e instalação de hidrante público. 

Como dito anteriormente, estas indicações são apenas prescritivas e não necessariamente 

adequam-se ao perfil da edificação, porém, optou-se por citar as mesmas pois em uma situação 

real este seria o atual parâmetro utilizado. 

Levando em conta as solicitações expostas acima, a instalação dos hidrantes em uma 

primeira análise se apresenta como uma variável a ser mais discutida no projeto de combate contra 

                                                        
10 Escada convencional é aquela com lances retilíneos (não sendo permitido degraus em leque), pisos e patamares 
com material incombustível e antiderrapante, pisos e espelhos atendendo a lei de Blondel e corrimão em ambos os 
lados. A mesma não precisa ser enclausurada ou apresentar porta corta fogo. 
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incêndio, pois envolverá a previsão de espaço para a locação da caixa d’água, casa de bombas e 

prumadas de água em uma edificação que não apresenta infraestrutura para tanto. O reservatório 

da mesma, segundo relatos de documentos de 1960 11 , apresenta cerca de 6.000 litros de 

capacidade, o que apenas para a reserva de incêndio já não comportaria a necessidade mínima12. 

A questão do escape em situações de emergência também deve ser verificada com maior 

atenção, uma vez que a escada existente entre os dois pavimentos da edificação não apresenta 

dimensionamento adequado conforme a legislação vigente, bem como a altura livre no patamar 

intermediário é de cerca de 1,80m, o que se configura um risco para a circulação de pessoas não 

só em situações de emergência. Destaca-se que dentro da questão do escape dos usuários deve 

ser considerada também a Norma Brasileira 9077/2001 – Saídas de emergências em edifícios, que 

apresenta orientações quanto ao dimensionamento, número e tipos de saídas de emergências 

para edificações. O código estadual e a referida norma tratam em certas ocasiões do mesmo 

aspecto, sendo considerado neste trabalho sempre a situação mais restritiva. Considerando o 

dimensionamento da NBR 9077/2001 e do código estadual em relação as saídas de emergência, a 

edificação se enquadra nos seguintes parâmetros: 

Quadro 19 – Parâmetros definidores das saídas de emergência 

Norma ou 
legislação 

Parâmetros 

NBR 9077 

Ocupação 

D-1 – Repartições públicas (1 pavimento) 
F-1 – Museus, galerias de arte, arquivos, 

bibliotecas e assemelhados (1º pavimento) 
E-2 – Escolas de artes e artesanatos, cultura em 

geral (2º pavimento) 
F-2 – Auditórios (2º pavimento) 

Altura L – edificações baixas (H ≤ 6,00m) 

Dimensões em planta 
P – De pequeno pavimento (<750,00m²) 

U – Edificações médias com área total entre 
750,00m² e 1.500,00m2 

Resistência ao fogo 

Y - Edificações com mediana resistência ao fogo 
(edificações com estrutura resistente ao fogo 

mas com fácil propagação entre os pavimentos 
e compartimentos) 

Quantidade de pessoas 

D1 = 1 pessoa / 7,00m² 
F1 = 1 pessoa / 3,00m² 

E2 = 1,0 pessoas / 1,50m² 
F2 = 1 pessoa / 1,00m²  

Capacidade da unidade de passagem 
(UP) 

Acessos – 100cm 
Escadas – 75cm 
Portas – 100cm 

                                                        
11 GUERRA, 1960. 
12 O Código estabelece como reserva mínima para o sistema de hidrantes 7.200 litros. 
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Distância máximas percorridas até a 
saída mais próxima (sem chuveiros 
automáticos) 

20,00m (saída única) 
30,00m (mais de uma saída) 

Número e tipo de saída de 
emergência 

01 – escada não enclausurada 

Código 
Estadual 

Largura das saídas de emergência 
Ambientes com até 100 lugares = 2,20m 
A cada 100 pessoas acima dos 100 já existentes, 
acrescentar 55cm. 

Largura das escadas de emergência 
Mínima de 1,60m. Acrescentar 55cm a cada 
excedentes de 200 pessoas 

Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Portanto, levando-se em conta as duas normas, sempre utilizando a mais restritiva, as 

saídas de emergência deverão apresentar a seguinte configuração mínima:  

Quadro 20 – Configuração das saídas de emergência da edificação 

Parâmetro Dimensionamento Norma usada 

Área de museus (1º pavimento) 233,78m² --- 

Área de repartição pública (1º pavimento) 334,93m² --- 

Área de escola de artes (2º pavimento) 77,59m² --- 

Área de auditório (2º pavimento) 208,56m² --- 

População estimada 2º pavimento 51,33 + 208,56 = 260 pessoas NBR 9077/2001 

Número de unidades de passagens 
Escadas = 4 
Acessos = 3 

NBR 9077/2001 

Largura das escadas e acessos 
Escadas = 2,10m 
Acessos = 1,65m 

NBR 9077/2001 

Largura das escadas e acessos 
Escadas = 2,15m 
Acessos = 3,30m 

Código Estadual 

Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

É válido notar que durante um processo real os dois instrumentos normativos seriam 

usados, uma vez que, como já dito, o código estadual não contempla de forma tão completa esta 

questão das saídas de emergência como a NBR 9077, e acaba sendo a referida norma adotada de 

forma “extra oficial” pelo CBM/RN. 

5.2 ANÁLISE DE RISCO DA EDIFICAÇÃO DE ACORDO COM A METODOLOGIA DO MONUMENTA/IPHAN 

Com o intuito de desenvolver um projeto que melhor se adequasse as especificidades da 

edificação, procurou-se aplicar a metodologia do Programa Monumenta, do IPHAN, já comentada 

ao longo deste estudo. A mesma busca soluções não prescritivas, que levem em conta um conjunto 

de características específicas do prédio em estudo e não só parâmetros pré-definidos. 

a) Exposição ao risco de incêndio 

A avaliação é iniciada com o cálculo da exposição ao risco de incêndio (E). Os fatores a 

serem considerados são: 
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I. f1 - carga de incêndio específica do compartimento/edificação 

O cálculo da carga de incêndio, segundo recomenda a metodologia, deve ser realizado por 

compartimento, entendendo o conceito de compartimento aquele ambiente com divisórias 

externas resistente a no mínimo 120 minutos de fogo. É recomendado que seja adotada como 

densidade de carga de incêndio 80% do maior valor encontrado, porém, para este estudo e por 

opção do autor, será considerado o maior valor de densidade de carga de incêndio encontrada, 

como medida de segurança adicional. Para o cálculo da carga de incêndio específica de um 

compartimento deve-se levar em conta o seu mobiliário e materiais de revestimento combustíveis. 

Considera-se que a carga de incêndio específica do compartimento é calculada pela seguinte 

equação: 

 
(Eq 6) 

Onde: 
Q = Carga de incêndio específica em megajoule por metro quadrado de área de piso. 
M = Massa total do componente combustível em quilogramas. 
H = Potencial calorífico do componente (verificar Anexo 001) 
A = Área de piso 

Destaca-se que alguns objetos podem ter sua carga de incêndio já especificada por unidade, 

de acordo com referências13 específicas, portanto, é substituído na formula anterior (Eq 6) os 

valores de M e H por essa carga de incêndio multiplicado pela quantidade de objetos. 

Foram calculados aqueles ambientes que apresentavam a maior quantidade de mobiliário, 

para se identificar a carga de incêndio específica dos compartimentos: auditório (1), 

oficinas/atelier (2), salas de atendimento do núcleo de direitos humanos (3) e salas de atendimento 

do núcleo de prática jurídica e PROEX (4). O mobiliário dos compartimentos foi estimado de acordo 

com o layout do proposta arquitetônica e especificado nos quadros abaixo. 

Quadro 21 – Cálculo da carga de incêndio específica dos pavimentos 

Compartimento Área 
Mobiliário e densidade ou carga 

de incêndio do objeto 
Cálculo da carga de incêndio específica 

(1) Auditório 208,56m² 
- 140 cadeiras com estofamento 
(428MJ / unidade14) 

Q = (428 . 140) / 208,56 
 

Q = 288 MJ/m² 

                                                        
13 O próprio Caderno Técnico do Programa Monumenta apresenta alguns objetos e sua carga de incêndio. 
14 ASSIS, 2001. 
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Compartimento Área 
Mobiliário e densidade ou carga 

de incêndio do objeto 
Cálculo da carga de incêndio específica 

(2) Oficinas Atelier 77,59m² 

- 60 cadeiras com estofamento 
(428MJ / unidade) 
- 6 mesas com base metálica e  
tampo de madeira com 1,00m [P] 
x 2,60m [L] x 0,10m [E]. 
Densidade de 740kg/m³ 

Q = (428 . 60) + (0,26 . 740 . 19 . 6) / 
77,59 

 
Q = 25.740 + 21.933 / 77,59 

 
Q = 614,42 MJ/m² 

(3) Atendimento 
Direitos Humanos  

92,71 

- 33 cadeiras com estofamento 
(428MJ / unidade) 
- 6 mesas com base metálica e 
tampo de madeira com 0,50m [P] 
x 1,60m [L] x 0,10m [E]. 
Densidade de 740kg/m³ 
- 6 computadores de mesa 
(259MJ / unidade15) 

Q = (428 . 33) + (0,08 . 740 . 19 . 6) + 
(259 . 6) / 92,71 

 
Q = 14.124 + 6.748 + 1.554 / 92,71 

 
Q = 241,89 MJ/m² 

(4) Atendimento 
prática jurídica 

92,47 

- 18 cadeiras com estofamento 
(428MJ / unidade) 
- 6 mesas com base metálica e 
tampo de madeira com 0,50m [P] 
x 1,60m [L] x 0,10m [E]. 
Densidade de 740kg/m³ 
- 6 computadores de mesa (259MJ 
/ unidade16) 

Q = (428 . 18) + (0,08 . 740 . 19 . 6) + 
(259 . 6) / 92,71 

 
Q = 7.704 + 6.748 + 1.554 / 92,71 

 
Q = 172,64 MJ/m² 

[P] = Profundidade 
[L] = Largura 
[E] - Espessura 

Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

 Portanto, considerando a maior carga de incêndio encontrada como 614,42MJ/m², o fator 

de risco a ser multiplicado é de 1,4. 

II. f2 - Altura do compartimento/edificação 

A edificação além de apresentar dois pavimentos, encontra-se elevada do solo, 

apresentando uma altura entre o piso mais elevado e o nível da rua de 4,22m. Destaca-se ainda, 

de acordo com a metodologia, que a edificação é do tipo H, onde a propagação do fogo no sentido 

horizontal acontece de maneira mais fácil do que no sentido vertical, portanto o fator de risco f2 

é igual a 1,3.  

III. f3 - Distância do corpo de bombeiros 

A distância para o grupamento dos bombeiros localizado na Avenida Alexandrino de 

Alencar é de cerca de 3,4 Km, o que se traduz em um fator f3 igual a 1,25. 

IV. f4 - Condições de acesso 

                                                        
15 ASSIS, 2001. 
16 ASSIS, 2001. 
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As condições de acesso à edificação são consideradas muito boas, uma vez que existe 

acesso a duas fachadas e ainda existe um hidrante público no passeio do Teatro Alberto Maranhão, 

edificação vizinha ao antigo Grupo Escolar Augusto Severo. Portanto, o fator f4 é igual a 1,00. 

V. f5 - Perigo de generalização 

Considerando as opções apresentadas na metodologia, o fator f5 foi considerado igual a 

2,00, correspondendo as opções apresentadas no Quadro 22. Sabe-se que nem todas as opções 

correspondem exatamente ao cenário da edificação, então, cabe ao projetista a decisão de 

escolher a que melhor se enquadra no objeto em estudo. 

Quadro 22 – Perigo de generalização aplicado ao objeto de estudo 

 
Fonte: GOUVEIA, 2006. 

VI. f6 - Importância específica da edificação 

A edificação atualmente encontra-se dentro da Zona Especial de Preservação Histórica -  

Lei 3.942 de 09 de Julho de 1990 (de âmbito municipal), é tombada pela Fundação José Augusto 

(âmbito estadual) e está inserida como edificação de destaque dentro da poligonal de 

tombamento do IPHAN (âmbito federal), portanto, protegida dentro das três esferas do poder. 

Porém, a intenção desta avaliação, segundo o autor, é de quanto mais os envolvidos na 

preservação da edificação, menor é a exposição ao risco, uma vez que em teoria as políticas de 

preservação serão mais eficientes. Observando o histórico de abandono da edificação, é visto que 

esta realidade não se refletiu no caso em estudo, portanto, opta-se por considerar o maior fator 

de exposição para este caso: 2,20. Desta maneira, o cálculo da exposição ao risco de incêndio (E) 

é dado pela equação seguinte (Eq 1): 

E = f1.f2.f3.f4.f5.f6 
E = 1,40 . 1,30 . 1,25 . 1,00 . 2,00 . 2,20 

E = 10,01 
(Eq 1) 

b) Segurança contra incêndio 

A edificação se encontra atualmente abandonada e recentemente nenhum uso operou na 

mesma, portanto não existe medidas de proteção contra incêndio em funcionamento. Para a 
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análise inicial das medidas de segurança será considerado apenas a instalação de elementos que 

não ocasionem intervenções mais drásticas na edificação nem que requeiram treinamento 

específico de funcionários, sendo este um cenário provável, uma vez que na maioria dos casos não 

existe esta preocupação direta com a segurança contra incêndio nas edificações históricas. 

Destaca-se que a edificação nunca apresentou hidrantes ou instalação semelhante que pudesse 

ser contabilizada inicialmente. 

Considerou-se como medidas de segurança os seguintes itens e fatores: alarme de incêndio 

com acionamento manual (s1 = 1,5), aparelhos extintores portáteis (s4 = 1,00) e sinalização das 

saídas de emergência e rotas de fuga (s19 = 1,00). Portanto, o cálculo da segurança contra incêndio 

(S) é dado pela seguinte equação (Eq 2): 

   S = s1 . s4 . s19 
S = 1,50 . 1,00 . 1,00 

S = 1,50 
(Eq 2) 

c) Risco de ativação 

Para o risco de ativação os dois fatores considerados foram o uso (Escritórios ou similares 

– A1 = 1,50), recomendado pela norma que sempre seja considerado, e a presença de usuários 

não treinados (A2 = 1,75), sendo este o segundo fator mais propenso a gerar uma ativação de um 

incêndio. 

   A = A1 . Ak 
A = 1,50 . 1,75 

A = 2,625 
(Eq 3) 

d) Risco global de incêndio 

O risco do global de incêndio é obtido multiplicando a exposição ao risco de incêndio pelo 

risco de ativação, portanto: 

   R = E . A 
R = 10,01 . 2,625  

R = 26,27 
(Eq 4) 

O risco global de incêndio (R) da edificação é igual a 26,27, logo, deve-se comparar este 

valor com o da segurança contra incêndio (S) para se obter o coeficiente de segurança (Ɣ). 

e) Coeficiente de segurança 

O coeficiente de segurança é obtido através da seguinte equação (Eq 5): 
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   (Ɣ) = S / R 
(Ɣ) = 1,50 / 26,27  

(Ɣ) = 0,057 
(Eq 5) 

Como já exposto anteriormente, é considerando como um nível de segurança mínimo a 

situação em que o coeficiente de segurança for igual ou muito próximo a 1,00, pois esta situação 

indica que as medidas de segurança se equipararam ao risco de incêndio global. Destaca-se ainda 

a necessidade da utilização do método da não-exclusão proposto por Gouveia (2006) onde deverá 

ser usado pelo projetista pelo menos um item de segurança de cada classe apresentada em sua 

metodologia (sinalizadoras, extintivas, infraestrutura, estruturais e políticas), uma vez que estas 

classes apresentam desempenho diferentes em uma situação de incêndio. 

5.3 DIRETRIZES BÁSICAS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 

Considerando a análise de risco apresentada nos itens anteriores, foi elaborada uma lista 

de diretrizes a serem observadas no projeto, buscando demonstrar que estas medidas 

proporcionam um coeficiente de segurança dentro do mínimo estipulado, de acordo com a 

metodologia usada. Observando as recomendações legais mínimas do Corpo de Bombeiros do RN, 

a edificação deverá apresentar os seguintes itens e respectivos fatores de segurança: 

 Prevenção fixa por hidrantes (s10 = 6,00). 

 Prevenção móvel por extintores portáteis (já considerado). 

 Sinalização de emergência (já considerado). 

 Escada convencional (não apresenta peso na metodologia do Monumenta) 

 Instalação de hidrante público (não apresenta classificação na metodologia do 

Monumenta) 

O novo coeficiente de segurança chegaria a 0,342 quando aplicados os itens ainda não 

considerados e listados anteriormente. 

   (Ɣ) = S / R 
(Ɣ) = (1,50 . 1,00 . 6,00) / 26,27 

(Ɣ) = 9,00 / 26,27 
(Ɣ) = 0,342 

(Ɣ) = 0,057 - 1º Coeficiente encontrado  

(Eq 5) 
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Fazendo-se valer do princípio da não-exclusão foi elencado de acordo com as 

características da edificação no mínimo uma medida de segurança para cada classe apresentada 

na metodologia do Programa Monumenta. 

 Detector de calor e fumaça (s2 = 2,00) – Medidas sinalizadoras 

 Elaboração de um plano de escape e emergência (s18 = 1,20) – Medidas políticas 

Com a adoção destas medidas o coeficiente de segurança ficará da seguinte forma: 

   (Ɣ) = S / R 
(Ɣ) = (1,50 . 1,00 . 6,00 . 2,00 . 1,20) / 26,27 

(Ɣ) = 21,60 / 26,27 
(Ɣ) = 0,822 

(Ɣ) = 0,342 – 2º Coeficiente encontrado 
(Ɣ) = 0,057 - 1º Coeficiente encontrado  

(Eq 5) 

O novo coeficiente de segurança se aproxima do valor considerado como aceitável (1,00) e 

neste ponto já foram adicionadas medidas de segurança todas as classes. Considera-se necessário 

ainda a adição do sistema de alarme manual de incêndio17, pois devido ao fato da edificação ser 

relativamente compartimentada, com várias salas de atendimento individual, esta medida é 

particularmente útil, e ainda acrescenta um fator de segurança de 1,5. Por fim, observa-se uma 

medida em particular que ainda não foi adotada porém propiciaria um ganho razoável neste 

coeficiente que é o treinamento e operação de uma brigada de incêndio (s7 = 8,00). De acordo 

com a NBR 14.276/2006 a brigada de incêndio é um grupo de funcionários da edificação treinados 

e responsáveis por atuar na prevenção, combate ao princípio de incêndio, abandono da área e 

primeiros socorros, objetivando proteger a vida dos ocupantes e o patrimônio da instituição. 

Destaca-se que estes funcionários desempenham suas funções diárias normais (qualquer que seja 

a função), porém em paralelo estarão sempre alertas para situações de emergência. 

A edificação equipada com os meios de combate e extinção citados acima e constituída de 

uma brigada de incêndio apresentaria todos os meios para evitar grandes danos em caso de um 

sinistro, uma vez que estes brigadistas teriam condições de identificar e combater princípios de 

incêndio, além de, como dito, auxiliar no abandono da edificação. Esta constatação do aumento 

da segurança também é observada quando calculado o novo coeficiente de segurança: 

  

                                                        
17 Considerado no primeiro coeficiente encontrado, porém descartado temporariamente em seguida uma vez que o 
código estadual não exigia a instalação do mesmo. 
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   (Ɣ) = S / R 
(Ɣ) = (1,50 . 1,00 . 6,00 . 2,00 . 1,20 . 1,50 . 8,00) / 26,27 

(Ɣ) = 259,20 / 26,27 
(Ɣ) = 9,86 

(Ɣ) = 0,822 – 2º Coeficiente encontrado 
(Ɣ) = 0,342 – 2º Coeficiente encontrado 
(Ɣ) = 0,057 - 1º Coeficiente encontrado  

(Eq 5) 

Portanto, de maneira a atender ao nível mínimo de segurança, bem como atender aos 

requisitos legais para o funcionamento da edificação, o projeto de combate contra incêndio deve 

contemplar os seguintes itens: 

 Prevenção fixa por hidrantes; 

 Prevenção móvel por extintores portáteis; 

 Sinalização de emergência; 

 Escada convencional; 

 Instalação de hidrante público; 

 Detector de calor e fumaça; 

 Alarme manual de incêndio; 

 Plano de escape e emergência e brigada de incêndio. 

Estes itens deverão ser abordados e discutidos no PCI elaborado, bem como atender a 

todas as normas vigentes. Destaca-se como pontos críticos em relação a intervenção no 

patrimônio as questões que envolvem a mudanças estruturais, como a instalação da rede de 

hidrantes (com reservatório d’água) e a adaptação das saídas de emergência da edificação. 

6. PROPOSTA ARQUITETÔNICA E DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO 

6.1 PROPOSIÇÕES VOLUMÉTRICAS 

Com o intuito de atender a demanda projetual, e após a reflexão sobre o histórico da 

edificação e a busca pelo entendimento das diversas fases que a mesma passou, identificaram-se 

duas demandas: a necessidade de maior valorização do trecho de 1908, visto que atualmente o 

mesmo encontra-se sufocado visualmente por outras fases da edificação, não tão claras como esta, 

além de ter se perdido uma de suas fachadas e parte das aberturas devido as ampliações; e como 
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segunda demanda verificou-se a necessidade de requalificação do espaço interno da edificação de 

1960, entendendo por requalificação o ato de repensar os espaços, reorganizando de maneira que 

o mesmo ganhe novo significado. 

Dentro destas duas demandas iniciou-se estudos do que poderia ser feito neste sentido. A 

opção inicial parecia clara quando foi iniciado o desenvolvimento da proposta, que era a retirada 

de parte dos trechos contínuos a edificação de 1908, de maneira a deixar a mesma mais livre e 

permeável visualmente, além de retomar a sua fachada posterior. Parte da valorização almejada 

seria obtida pela integração interior/exterior, incitando não só os usuários da edificação, como 

também os pedestres a descobrirem este trecho até então suprimido pelas ampliações. Porém, 

esta decisão apresentava um dilema: a estratégia de valorização da edificação de 1908 apresenta 

como efeito negativo a modificação substancial da edificação, apagando parte do que foi sua 

história, independente da maneira de como a mesma foi feita. Esta questão passa pelo direito de 

permitir as gerações futuras conhecer os traços passados do que foi esta edificação, constituída 

ao longo de diversas fases e conformações. 

Figura 62 – Croquis de desenvolvimento da proposição volumétrica 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Diante destes questionamentos, optou-se ainda por demolir o trecho citado, porém 

criando no lugar do mesmo um elemento permeável visualmente que permita a manutenção da 

ideia do que foi a edificação, porém ainda retomando a proposta de valorização do trecho de 1908, 

conforme premissas apresentadas anteriormente.  
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Figura 63 – Demarcação em preto e branco do 
trecho a ser demolido 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 64 – Escada e marquise a ser conservada 
para ligação entre as diferentes épocas 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Optou-se também, ao longo do amadurecimento da ideia desta intervenção, em manter a 

escadaria lateral existente, bem como criar um acesso para este “novo vazio” através desse local, 

retomando a sua função inicial que hoje encontrava-se sem uso devido ao fechamento com 

alvenaria observado na Figura 64. O elemento de marcação da preexistência, apresentado como 

resposta à necessidade de permeabilidade visual, foi proposto inicialmente em vidro, delimitando 

externamente o trecho demolido e deixando transparecer a fachada que outrora encontrava-se 

oculta. 

Figura 65 – Primeira proposta da marcação da preexistência 

  

 Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Esta primeira proposta, apesar de completamente permeável visualmente, apresentava 

como fato negativo o fato de não permitir a ventilação do local, como também apesar de manter 

o conceito de permeabilidade almejado, pouco se integra com o restante da edificação, 

configurando-se como um elemento estéril. Outra demanda surgiu em relação a esta marcação, 

foi a necessidade de destacar o trecho construído (e não datado) após 1960, o qual veio a 

descaracterizar a construção eclética da 2ª fase do prédio, de 1910. A necessidade de demarcação 
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é interessante por ajudar a contar a história do edifício, já feita em parte com a marcação do trecho 

demolido. 

Figura 66 – Diferentes fases construtivas da edificação 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

A segunda versão desta marcação, apesar de manter o vidro com principal material, 

procurou criar elementos vazios em meio a estrutura metálica de sustentação, e estendeu-se por 

toda a lateral da edificação, realizando a marcação da fase após 1960. 

Figura 67 – Segunda proposta da marcação da preexistência 

  

Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Prosseguindo com o desenvolvimento da questão, buscou-se que este elemento 

apresentasse uma maior ligação com o edifício. Diante deste questionamento, chegou-se a uma 

terceira versão desta marcação da preexistência, por meio de uma simplificação das formas 

desenhadas no piso do salão principal, criando um gradil completamente vazado e permeável 

visualmente.   
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Figura 68 – Piso existente no salão principal da 
edificação 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 69 – Detalhe da terceira proposta de 
marcação da preexistência 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Figura 70 – Vista geral da terceira proposta de marcação da preexistência 

  

Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Apresentada a terceira versão deste fechamento, a qual se configurava com um desenho 

mais satisfatório, observou-se ainda uma questão pertinente: existe a intenção de marcar não só 

o que foi a edificação, como também parte de suas diferentes fases, porém a solução encontrada 

se apresenta de maneira uniforme, sem diferenciar que tratam-se de épocas distintas. Desta forma, 

foi necessário continuar o desenvolvimento da ideia de marcação da preexistência, chegando 

enfim a quarta e definitiva proposta. Esta versão apesar de manter o tratamento uniforme do gradil, 

remetendo ao piso do salão principal, procurou marcar claramente através das arestas as duas 

fases existentes, apresentando ao seguinte resultado (Figura 71). 
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Figura 71 – Quarta e definitiva proposta de marcação da preexistência 

  

Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Observa-se ainda que além da questão da valorização do conjunto edificado, a proposição 

de demolir um trecho da edificação apresentava outro fator que contribuiu para a decisão: a 

segurança contra incêndio. Gouveia (2006) afirma que um dos principais fatores de risco em 

edificações históricas é a proximidade das edificações e a pouca compartimentação que as mesmas 

apresentam. No caso específico da edificação em estudo ocorre a existência de trechos construídos 

em épocas diferentes, com comportamentos estruturais diferentes, além da existência do setor 

principal do conjunto edificado (1908) com maior valor patrimonial, e que merece uma atenção 

redobrada quanto a salvaguarda do mesmo. A solução dada pode evitar, caso um incêndio ocorra 

no salão “A”, que o mesmo se propague para o salão “B” por convecção, radiação térmica ou 

condução, conforme apresentado na Figura 72. 

Figura 72 – Planta baixa do pavimento térreo antes e depois das proposições 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Esta proposição tem como respaldo a Instrução Técnica (IT) nº 07 – Separação entre 

edificações (isolamento de risco) – do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a qual o CBM/RN também, 

A 

B 

C 
D 
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através da portaria 003/2010, adota. Considerando os fatores apresentados nesta IT, o 

afastamento mínimo que garante a segurança entre a fachada do setor “A” até a do setor “B” é de 

6,12m, que após modificado aumentará para 6,40m. Observa-se ainda que como será erguida uma 

nova parede no setor “A”, a mesma apresentará resistência ao fogo de acordo com as normas 

atuais, tornando-se um eficiente elemento de compartimentação. Esta mesma proposição é válida 

entre os trechos “C” e “D”, porém sem a elevação de uma nova parede. 

Considerando a segunda demanda apresentada, a de requalificação dos espaços internos, 

é proposta a remoção das construções adicionadas após 1960 que comprometem a fluidez e 

permeabilidade visual do pilotis. Com esta proposição é esperado que o pilotis volte a ser um dos 

protagonistas do espaço edificado, tornando-se espaço para o desenvolvimento de diversas 

atividades ligada ao setor de artes que a edificação acomodará, fazendo com que o mesmo volte 

a ser um espaço de convívio para os usuários da edificação.  

Figura 73 – Antes e depois dos volumes externos da edificação 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

As duas proposições principais apresentam clara intenção de ganho de visibilidade, tanto 

da fachada posterior e consequentemente da edificação de 1908, como da área do pilotis. Com o 

intuito de validar tais proposições foi desenvolvido um estudo de visibilidade baseado na teoria da 

análise sintática do espaço. Desenvolvida por Bill Hillier, Julienne Hanson e seus colaboradores no 

começo da década de 80, a teoria da sintaxe espacial busca entender a configuração espacial de 

um dado espaço urbano (ou edilício) e suas relações de interdependência entre os diversos 
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elementos constituintes do sistema, tais como ruas, quadras, espaços convexos, sendo então 

apresentado esta interpretação através de dados quantitativos (MEDEIROS, 2012). 

A sintaxe espacial parte da premissa de que o espaço é uma variável independente e que 

ele por si só influencia no movimento das pessoas. A análise realizada para validar as proposições 

volumétricas feitas na edificação foi a de visibilidade, que que revela os diferentes potenciais de 

diversos pontos traçados em um espaço aberto. O software utilizado para análise foi o Depthmap®, 

o qual define uma malha de pontos no espaço a ser analisado e calcula as relações entre esses 

pontos, obtendo a variável de interesse chamada de conectividade, que nada mais é do que 

quantas vezes cada ponto da malha é visto por todos os outros pontos dentro de uma perspectiva 

de ligação através de uma linha reta. Após o cálculo, o software gera o grafo de visibilidade, onde 

as cores mais quentes representam locais com maior conectividade do sistema, e 

consequentemente, que são mais visíveis pelo resto do espaço analisado. 

O primeiro local analisado foi a área do pilotis, local que sofreu as maiores intervenções 

com a retirada de uma parte substancial da edificação. A planta antes da intervenção demonstra 

que a área mais conectada, e consequentemente com maior visibilidade, se localiza 

aproximadamente na área central do pilotis, onde é possível ver que o pouco que restou da 

fachada posterior da edificação de 1908 (circulado em vermelho na Figura 74) trata-se de uma das 

áreas menos conectadas do sistema. Já o grafo de visibilidade gerado após a reforma demonstra 

que o setor com maior visibilidade do sistema foi deslocado exatamente para a fachada posterior 

da edificação de 1908 (Figura 75), o que ratifica a intenção de valorizar este trecho com as 

demolições propostas.  

Outro dado relevante que demonstra que a intenção de recuperar o pilotis deixando o 

mesmo mais fluido é alcançada, foi o aumento da conectividade média do sistema, ou seja, em 

média após as proposições cada ponto é visto por mais outros pontos do que no primeiro sistema. 

A conectividade média passou de 3.318 para 5.179, representando um ganho de 56%. Nota-se 

também que foram criadas visuais para a rua, proporcionando a ligação interior/exterior que 

também era pretendido com as proposições. 
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Figura 74 – Grafo de visibilidade (conectividade) do 
pilotis antes da reforma 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Figura 75 – Grafo de visibilidade (conectividade) do 
pilotis depois da reforma 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

A mesma análise foi feita na região oposta ao pilotis, onde foi verificado se a subtração do 

volume existente representava um ganho de visibilidade no sistema. Observou-se que antes das 

proposições, a edificação de 1908 já apresentava uma boa visibilidade, porém devido ao anexo 

existente, uma região desta fachada (circulada em vermelho na Figura 76) apresentou pontos com 

menor visibilidade para as pessoas que transitavam neste local.  

Figura 76 – Grafo de visibilidade (conectividade) da 
região oposta ao pilotis antes da reforma 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Figura 77 – Grafo de visibilidade (conectividade) da 
região oposta ao pilotis depois da reforma 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Diante desta constatação, é possível observar que, após as proposições, a visual de toda a 

fachada posterior foi ampliada, distribuindo melhor as áreas mais conectadas. Apesar de ter 

acontecido em menor grau do que a situação do pilotis, o ganho de visibilidade também justifica a 

intervenção, aliado a questão do valor patrimonial deste trecho removido, já apresentada 
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anteriormente. No caso deste subsistema a conectividade média também foi elevada, passando 

de 1.930 para 2.400, representando um ganho de 24%. 

Apresentadas as intervenções mais densas da proposta, ainda existe uma questão a ser 

tratada, que provocará modificações também substanciais: as circulações verticais. Atualmente a 

edificação apresenta apenas uma escada, com 1,70m de largura, para acessar o segundo 

pavimento. De acordo com o dimensionamento apresentado no capítulo 5.1, a escada usada para 

saída de emergência deverá apresentar no mínimo 3,00m de largura, podendo ser configurada por 

uma única escada, desde que atendida a largura mínima apresentada acima, bem como a distância 

máxima a ser percorrida. Como dito, a escada existente apresenta 1,70m de largura, o que por si 

só indica a necessidade de uma segunda escada, porém analisando a questão da distância máxima 

a ser percorrida, que no caso da edificação em estudo seria de 20,00m (saída única sem chuveiros 

automáticos), remete também a necessidade uma segunda escada. A distância apresentada na 

Figura 78, marcada com uma linha vermelha e considerada a partir do ponto mais desfavorável do 

pavimento, apresenta cerca de 35,00m, o que inviabilizaria a existência de apenas uma escada. 

Figura 78 – Pavimento superior existente e marcação da distância máxima a ser percorrida 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Analisando a escada existente, observou-se que a mesma apresenta um pé-direito de 

aproximadamente 1,80m no seu patamar, o que o inviabilizaria o uso da mesma, pois se configura 

um risco de acidente para as pessoas que fizeram uso da escada, principalmente em situações de 

pânico. Esta necessidade de adequação fez surgir reflexões em três direções distintas: segurança 

contra incêndio, questões relativas à preservação do bem e questões estruturais. A reflexão 

relacionada com a proteção contra incêndio se mostrava de maneira clara: a escada existente, com 
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este pé-direito no patamar, não deveria ser usada em nenhuma situação, uma vez que se configura 

um risco de acidente para os ocupantes. A pergunta de como adequar a mesma suscitava 

questionamentos relacionados a proteção do bem patrimonial, tais como: modificar a laje 

existente? demolir a escada? Mantê-la como registro histórico, porém sem uso? E por fim, também 

relacionada com a ação de adequação, questões estruturais surgiam principalmente quando a 

decisão tendia para a modificação da laje, pois seria necessário uma avalição detalhada da 

estrutura e seu comportamento. 

Considerando que parte do patamar passa por baixo do futuro auditório, e ainda 

considerando a existência de vigas invertidas naquele trecho, que poderiam inviabilizar a 

possibilidade de alterar a laje elevando sua altura, esta opção foi descartada. A possibilidade de 

manter a escada como registro histórico mesmo que sem uso não foi considerada como a melhor 

escolha, uma vez que existia a necessidade de uma escada com no mínimo 3,00m de largura, o 

que poderia gerar duas novas escadas nos espaços vazios que foram criados com as demolições, o 

que acabaria gerando barreiras visuais que iriam de encontro com um dos objetivos iniciais das 

proposições (permeabilidade visual). Diante disto, foi visto como inevitável a modificação da 

escada existente com fins de adequá-la e mantê-la em uso.  

Figura 79 – Escada existente 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 80 – Planta baixa da escada existente  

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

A escada existente apresentava 23 degraus, pé-esquerdo de 3,48m e altura de cada espelho 

de 15,13cm. Com estes dados foi possível avaliar que uma nova escada poderia ocupar o mesmo 

espaço e apresentar menos degraus com altura maiores de espelho, o que permitiria que o 

primeiro lanço fosse mais curto, proporcionando um aumento da altura do pé direito no patamar. 

Esta solução implica na demolição da escada existente, porém, avaliando as possibilidades, mesmo 
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existindo a perda de parte da história da edificação, optou-se pela demolição e instalação de uma 

nova escada, permitindo a manutenção apenas do mesmo uso para o local. Nesta decisão, a 

questão da segurança dos ocupantes pesou mais diante dos demais condicionantes. 

A nova escada, com a redução de três degraus, apresentaria no patamar um pé-direito de 

2,15m, ficando com 20 degraus e altura do espelho de 17,4cm. Com intuito de evitar a 

possibilidade do usuário confundir a mesma como original da edificação, é proposta que a mesma 

seja construída em estrutura metálica aparente, com guarda-corpo em vidro laminado de 

segurança. Esta proposição também facilitará sua instalação, uma vez que a escada metálica é pré-

fabricada, chegando apenas para montagem no local. 

Figura 81 – Nova escada proposta para o local da 
antiga 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

Figura 82 – Planta baixa da nova escada proposta 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Mesmo com a solução dada para escada existente, ainda sim se faz necessário a proposição 

de uma escada adicional, tanto pelo dimensionamento apresentado, como também, apesar da 

NBR 9077/2001 permitir a existência de uma única escada, é avaliado como elevação do fator 

segurança possibilitar aos ocupantes a opção de uma segunda escada para abandono do segundo 

pavimento, caso a primeira esteja impossibilitada por algum motivo. Considerando os princípios 

de re-trabalhabilidade e permeabilidade visual já apresentados, a opção em locar a escada no átrio 

criado com as demolições próximas aos pilotis, preferencialmente junto a testada do 

empreendimento, pareceu a mais sensata, uma vez que livraria a visual criada para a fachada 

posterior da edificação de 1908. 

A escada adicional foi projetada com o intuito de, além de complementar as rotas de 

abandono da edificação, ser um elemento novo e de referência na edificação, um marco de 
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contemporaneidade em meio ao prédio histórico, adicionando a fase atual, o espírito do nosso 

tempo nesta edificação já tão cheia de tempos. 

A locação da escada junto do gradil que faz a marcação da preexistência, por já se encontrar 

junto a um novo elemento, facilitou a inserção da mesma com características mais 

contemporâneas. A conformação da escada, com um trajeto mais longo, intercalando patamares 

entre os três lanços, foi pensada com o intuito de criar um percurso para os usuários, onde quando 

se deslocassem para o 2º pavimento fosse possível contemplar parte da lateral do Teatro Alberto 

Maranhão e o trecho modernista do Grupo Escolar. Já o percurso contrário propiciará a 

visualização da edificação de 1908 e suas fachadas, que foram retomadas com as proposições do 

anteprojeto. Desta maneira junto com as marcações da preexistência, é procurado instigar as 

pessoas que por ali passarem a se perguntar sobre a edificação, sua história e fases. 

Figura 83 – Infográfico com a locação da escada adicional e a questão das visuais do percurso 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Assim como a primeira escada comentada, a escada locada no átrio próximo ao pilotis 

também será pré-moldada com estrutura metálica, marcando a sua presença como nova e 
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permitindo a re-trabalhabilidade do espaço, se necessário. A viga curva da escada adicional seria 

configurada como uma peça única, sem soldas ou emendas aparente, transmitindo a sensação de 

continuidade que é procurada. Serão instaladas na base da escada duas sapatas que servirão como 

fundação para as vigas que a sustentarão, vigas estas que serão compostas por dois perfis em “U” 

que resultarão em uma seção retangular. Os pisos e espelhos serão formados por chapas metálicas 

perfuradas parafusada na viga e na nova parede erguida após a demolição (ver mais detalhes na 

Figura 84). É importante destacar ainda que a largura da escada, apesar de variável, é mantida 

sempre superior ao mínimo estabelecido por norma, e as reduções de larguras, decorrentes da 

sua forma, acontecem de forma suave, o que tende a reduzir o efeito “gargalo”, sendo verificado 

esta solução nas simulações de abandono realizadas e apresentadas ao final deste trabalho. 

Figura 84 – Infográfico com indicação de detalhes da estrutura da escada locada no átrio dos pilotis 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Ainda tratando das circulações verticais, resta apresentar a solução para a plataforma 

elevatória destinada a pessoas com mobilidade reduzida. Não foi previsto nas diversas ampliações 

que o prédio sofreu um local para uma plataforma elevatória que permitisse o acesso de pessoas 

com dificuldade de locomoção ao pavimento superior. 

O presente anteprojeto propõe usos diversos no segundo pavimento, tais como salas de 

aula, auditório, sala de exposição, administração, portanto, é necessário a locação deste 

equipamento. Retomando uma das justificativas das reformas apresentadas, que era o ganho de 
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visibilidade, a implantação da plataforma poderia impactar nestes objetivos, portanto o local de 

implantação da mesma e os materiais influenciariam diretamente nos resultados até agora obtidos. 

De maneira a manter o ganho de visibilidade alcançado, optou-se em dispor a plataforma no átrio 

oposto ao pilotis junto a edificação modernista de 1960. Desta forma a coluna da plataforma, o 

único elemento que serviria de barreira visual, ficaria junto da parede, interferindo o mínimo 

possível nas visuais criadas. 

Figura 85 – Infográfico apresentando a plataforma elevatória de pessoas 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Por fim, como última intervenção externa, é apresentada a rampa de acesso ao salão 

principal, o qual é encontrado elevado 1,00m da cota de entrada da edificação. De forma a permitir 

que a pessoa com mobilidade reduzida apresentasse o mesmo direito de entrada pelo salão 

principal da edificação, optou-se por utilizar parte do jardim lateral esquerdo do prédio para locar 

uma rampa, que procurará seguir a linguagem das demais intervenções propostas: estrutura 

metálica, pré-moldada e aparente, pouco contato com o solo, re-trabalhabilidade e maior 

permeabilidade visual possível. A rampa proposta resultou em uma subtração de parte dos 

balaústres da entrada lateral da edificação original, porém desta forma foi possível manter o 

máxima da conformação inicial deste setor.  

Coluna 
plataforma 
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Figura 86 – Rampa de acesso ao pavimento térreo 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

6.2 ANTEPROJETO DE ARQUITETURA 

Feita as considerações sobre as proposições volumétricas, cabe prosseguir o 

desenvolvimento da proposta arquitetônica, distribuindo o programa de necessidade na edificação 

de acordo com os espaços disponíveis, uma vez que não foi proposto uma ampliação da edificação. 

O zoneamento funcional realizado para a edificação resultou nas seguintes premissas: 

1. Os memoriais ficaram dispostos no trecho da edificação de 1908, valorizando a 

edificação principal do conjunto, como também sendo o primeiro local que o 

visitante conhecerá entrando na edificação; 

2. As salas de atendimento individualizado ficaram no térreo, como forma de facilitar 

o acesso e também aproveitar o trecho onde é possível realizar mais 

compartimentações; 

3. O café ficou locado próximo à área do pilotis, aproveitando o espaço de convivência 

existente; 

4. O núcleo de artes ficou locado no pavimento superior, pois é o setor da edificação 

com as maiores salas, condizente com a necessidade deste uso.  

Diante disto, é apresentado as plantas dos pavimentos com a divisão dos ambientes e as 

reformas propostas, uma vez que foi necessário subdividir as salas maiores, como também 
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adequar circulações e portas. Foi possível seguir o zoneamento e programa de necessidades sem 

necessidade de ampliação da edificação, conforme visto na Figura 87.   

Figura 87 – Planta baixa de layout e reforma do pavimento térreo 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

No pavimento superior o auditório possibilita tanto o layout com cadeiras, como a opção 

de montar uma exposição no mesmo espaço, ficando parte do lobby com uma divisória central, 

onde é possível usá-lo como depósito para as cadeiras do auditório. Ainda neste pavimento, foi 

possível locar dois banheiros para o público deste andar, o que garante o atendimento da NBR 

9050 – acessibilidade a edificações, que pede que exista no mínimo um banheiro acessível em cada 

pavimento. As reformas neste pavimento também foram reduzidas, uma vez que o uso, como dito, 

solicitava sala com vão maiores, fato este já existente e apontado no zoneamento. 
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Figura 88 - Planta baixa de layout e reforma do pavimento superior 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

As cores escolhidas procuraram seguir, para o caso da edificação de 1908, o usual para 

edificações do estilo eclético, onde a base apresenta um tom mais escuro com detalhes em cores 

mais claras. A edificação moderna não apresenta esta diferenciação entre base e detalhes, 

portanto, utilizou-se apenas cores claras na mesma. 

6.3 PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

O projeto de segurança contra incêndios elaborado para a edificação abordará os seguintes 

itens, já apresentados no capítulo que trata da análise de risco da edificação: prevenção fixa por 

hidrantes, prevenção móvel por extintores portáteis, sinalização de emergência, escada 

convencional, instalação de hidrante público, detector de calor e fumaça, alarme de incêndio, 

plano de escape e emergência e brigada de incêndio. 

Cabe, antes de apresentar item a item do projeto de segurança contra incêndios, um breve 

comentário sobre os tipos de medidas de proteção, que são agrupadas em passivas ou ativas. As 

medidas de proteção passiva, ou preventivas, são aquelas tomadas na concepção do projeto 

arquitetônico ou ainda dos projetos complementares, que buscam evitar a ocorrência do fogo, ou 

caso o mesmo aconteça, minimizar seus efeitos (BRENTANO, 2010). Estas medidas normalmente 
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são de ordem espacial, estrutural, administrativas, e no caso das citadas no parágrafo anterior são: 

sinalização de emergência, escada e saídas de emergência, plano de escape e brigada de incêndio. 

Já as medidas de proteção ativa são as ações tomadas como resposta ao incêndio em 

desenvolvimento, onde serão acionados mecanismos, manualmente ou automaticamente, de 

combate e extinção do princípio de incêndio ou fogo generalizado (BRENTANO, 2010). As medidas 

de proteção ativa utilizadas na edificação serão: extintores portáteis móveis, sistema de hidrantes, 

alarmes e detectores de calor e fumaça. 

6.3.1 Prevenção fixa por hidrantes 

O sistema de prevenção por hidrantes, além de visto como necessário para a edificação 

durante a análise de risco, é solicitado como exigência legal pelo Código Estadual de Proteção 

Contra Incêndio e Pânico. O dimensionamento do mesmo atenderá ao previsto na referida norma, 

detalhado no artigo 24. Os principais pontos a serem observados para o dimensionamento são os 

seguinte: 

 Deve ser garantido o funcionamento simultâneo de dois hidrantes durante no 

mínimo 30 minutos. 

 A reserva técnica de incêndio (RTI) é calculada da seguinte forma: RTI = Q.T.H, 

sendo: 

o Q = vazão mínima de acordo com a ocupação e risco 

o T = Tempo mínimo de utilização do hidrante 

o H = Número de Hidrantes funcionando simultaneamente 

Considerando as tabelas apresentadas no artigo 24, o sistema de hidrantes deve apresentar 

vazão de 180 L/min e pressão mínima no hidrante mais desfavorável de 12 mca. Diante destes 

dados, tem-se a seguinte equação: 

RTI = Q.T.H 
RTI = 180 . 30 . 2 

RTI = 10.800 Litros 

(Eq 7) 

 

Portanto, a reserva técnica de incêndio deverá ser de 10.800L, preferencialmente locada 

em um reservatório superior. De acordo com o levantamento feito pela superintendência de 

infraestrutura, a edificação apresenta um reservatório superior de alvenaria, bipartido, com 

aproximadamente 6.000L, o que não atenderia a necessidade de água para combate contra 

incêndio. 
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Avaliando as possibilidades, observou-se a alternativa da substituição do reservatório atual 

por caixas de fibra, mais leves e de fácil manutenção. Como a capacidade do reservatório será 

aumentada substancialmente, deverá ser feita uma avaliação estrutural mais criteriosa sobre os 

reforços estruturais no local do reservatório. É possível observar na Figura 89 que a projeção da 

laje do reservatório superior existente se encontra apoiada por paredes e pilares claramente 

marcados na planta baixa, e estes, caso necessários, serão os locais de reforço estrutural para a 

instalação do novo reservatório. 

Figura 89 – Infográfico com a posição do reservatório superior 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Considerando a altura do pé direito (3,45m), optou-se por locar a casa de bomba logo 

abaixo da laje do reservatório, criando o barrilete com 1,40m de altura, logo acima da escada 

interna que conduz ao pavimento superior. A escolha do local advém da proximidade dos 

reservatórios e do fato de se encontrar acima da escada, possibilitando a altura de 1,40m citada 

anteriormente sem interferir na circulação de pessoas. 

Solucionada a questão do reservatório superior, partiu-se para a segunda etapa do 

lançamento do sistema, que consiste na locação dos pontos de hidrantes e prumadas de água. 

Partindo da premissa de que toda a edificação deve ser coberta pelo sistema de hidrantes e ainda 

levando em conta que o código estadual estabelece que a distância máxima de alcance de cada 

ponto de hidrante é de 30,00m, considerando para tanto dois lanços de mangueiras de 15,00m 
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cada, foi feito a distribuição da rede de hidrantes. Esta distribuição também procurou observar o 

trajeto das instalações, uma vez que era objetivo do lançamento da rede evitar o máximo possível 

de intervenções na edificação existente, principalmente as que resultem em quebra de piso ou 

revestimentos. 

Na Figura 90 é apresentado com pontos vermelhos os locais onde serão instalados os 

hidrantes (visto também na planta 05, apêndice B), com uma linha tracejada azul as tubulações de 

ligação entre os hidrantes e com uma linha tracejada vermelha o alcance das mangueiras, sempre 

respeitando o máximo de 30,00m a partir do hidrante. 

Figura 90 – Distribuição da rede de hidrantes e alcance das mangueiras de incêndio 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

A disposição dos hidrantes teve como critério, como dito, a intenção de menos interferir 

na edificação, portanto a instalação sai do ponto 01, junto ao barrilete, alimenta o primeiro ponto 

de hidrante (A) no pavimento superior, o primeiro ponto no pavimento térreo (B), indo em seguida, 

pelo próprio pavimento superior para o segundo ponto de hidrante (C). A partir deste, segue para 

o ponto locado imediatamente abaixo (D), para depois, por fora da edificação, seguir para o último 

ponto (E), evitando assim intervenções mais drásticas na edificação de 1908. O local indicado com 

a letra “F” representa onde será feito o ponto de recalque do sistema. 

A casa de bombas, como dito anteriormente, ficará locada logo abaixo dos reservatórios, 

onde será instalada uma estrutura metálica no espaço que fica acima do segundo lanço da escada 

que conduz ao pavimento superior. O acabamento da casa de bombas será feito com estrutura e 

chapas metálicas, de maneira que a permanecer marcada como uma nova estrutura instalada no 

local. 
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Optou-se por instalar shafts nas prumadas verticais, que levam aos pontos de 

abastecimento dos hidrantes, porém, as tubulações que fazem percursos horizontais dentro da 

edificação ficarão expostas, pois não se tem a intenção de criar um forro rebaixando o pé direito 

da edificação, uma vez também que a linguagem da edificação modernista suporta, sem grande 

prejuízo a integridade do conjunto, estas tubulações aparentes. 

Figura 91 – Infográfico ilustrando a casa de bombas 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Como já apresentado, a tubulação que abastecerá o ponto de hidrante localizado na 

edificação de 1908 foi direcionada a partir do “D” (Figura 90) até o local de abastecimento citado 

pela parte externa da edificação. Ao chegar na edificação, optou-se por embutir a instalação na 

própria edificação, o que inevitavelmente resultaria em quebra de parte da alvenaria existente. 

Antes desta decisão procurou-se observar a dimensão desta intervenção, considerada pequena, e 

se o local de apresentava algum detalhe ou material aparente que a possível reforma causasse 

danos irreparáveis. Também foi pesado que as instalações de proteção contra incêndio são um 

ganho permanente para a edificação, independente do uso futuro do edifício. 
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O salão principal, local onde ficará o abrigo e ponto de alimentação do hidrante, apresenta 

o piso original e conservado, então, qualquer intervenção que resultasse em quebra deste piso 

seria vetada. Já a edificação de 1908 apresenta externamente em diversos trechos detalhes, 

ornamentos e marcas características do estilo eclético, porém no trecho em que se propôs a 

reforma foi observado que não existiam estas marcas. A parede, no local de instalação do abrigo, 

apresenta aproximadamente 55cm de espessura, já o abrigo apresenta 17cm de profundidade, o 

que, mediante uma prévia avaliação estrutural, permitirá que o mesmo fique embutido, sem a 

necessidade de criar um shaft (Figura 92). 

Figura 92 – Local de instalação do hidrante e tubulações no salão principal da edificação de 1908 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

6.3.2 Prevenção móvel por extintores portáteis 

A prevenção por extintores portáteis é regulada no estado pelo artigo 23 do Código 

Estadual de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, e apresenta como principais recomendações os 

seguintes aspectos: 

 Deve ser observado o risco a proteger, de acordo com as classes de incêndio; 

 Para as edificações de risco “A” (baixo), caso no qual se enquadra objeto de estudo, 

deve existir um jogo de extintores classes A, B e/ou C para cada 250,00m² de área 

a ser protegida ou pavimento, observando a distância máxima de 20,00m a ser 

percorrida pelo operador até alcançar o extintor. Para edificações protegidas por 

hidrantes deve ser observado apenas o critério da distância máxima a ser percorrida. 

Diante destas informações, é apresentado a planta com a locação dos extintores, ficando 

em vermelho os locais que foram dispostos uma dupla de extintores de água pressurizada e pó 

químico, e em amarelo os locais que foram instalados apenas um tipo de extintor para riscos 

específicos. 
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De acordo com Ono (2011), o acervo de um museu pode estar em pelo menos três 

situações: em exposição, armazenado na reserva técnica ou na área de restauro e manutenção. 

No caso da edificação em estudo coexistem as três possibilidades, seja na área de exposição, área 

de restauro e digitalização (administração) ou na reserva técnica dos memoriais. Sabe-se que a 

água pode danificar seriamente documentos feitos de papel, caso no qual consistirá a maioria do 

acervo dos memoriais da educação e cultura jurídica, porém, ao contrário do senso comum em 

não utilizar água no combate ao fogo neste tipo de acervo, é recomendado exatamente que seja 

usada, uma vez que ela é o agente extintor mais rápido eficiente para conter incêndio em materiais 

sólidos, mesmo tratando-se apenas de um princípio de incêndio, onde o uso dos extintores 

portáteis é indicado. Por fim, destaca-se que um documento encharcado com água ainda é passível 

de ser recuperado, porém este, queimado, não é mais recuperável (ONO, 2011). 

Figura 93 – Planta baixa dos pavimentos com locação dos extintores 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

A distribuição dos extintores considerando os pontos vermelhos apresentados na Figura 93 

(visto também na prancha 05, apêndice B) já atenderia ao disposto no código estadual, porém 

optou-se, como dito, adicionar extintores em locais de maior risco, onde existiam riscos específicos 

a serem protegidos ou ainda em locais onde se encontram os acervos, ficando assim o combate ao 

princípio de incêndio facilitado. Estes locais, marcados em amarelo são: 

 Salas de exposição dos memoriais (extintor de água pressurizada); 

 Sala da administração, digitalização e restauro (extintor de água pressurizada); 

 Reserva técnica dos memoriais (extintor de água pressurizada); 

 Cozinha do café (extintor de pó químico); 

 Circulação abaixo da casa de bombas (extintor de gás carbônico). 
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A norma estadual não trata da capacidade extintora das unidades a serem instaladas, 

portanto, foi utilizado a NBR 12693/2010 (Sistemas de proteção por extintores de incêndio) para 

a definição da capacidade dos extintores portáteis a serem instalados. A referida norma, classifica 

a edificação como de risco baixo, o que resulta que os extintores classe A tenham capacidade 

extintora mínima 2A (que corresponde a de 10 litros de água pressurizada) e os classe B tenham 

capacidade mínima 20B (que corresponde a um extintor de 12kg de pó químico). Estas são 

indicações da norma, porém deve ser visto de acordo com o fabricante a capacidade extintora dos 

produtos escolhidos. 

A NBR 12693/2010 fixa que os extintores devem preferencialmente permanecer fixados na 

parede em uma altura entre 0,10m e 1,60m, apesar do usual ser de fixar os mesmos a uma altura 

de 1,60m. Em projeto é recomendado que o suporte de fixação dos mesmos permaneçam 

distantes 1,00m do piso acabado, pois considera-se a altura aproximada mais fácil do operador 

retirar o extintor do local, considerando que são equipamentos relativamente pesados (um 

extintor de água pode pesar até 15 quilos). A sinalização destes equipamentos será tratada no item 

específico relativo a sinalização de emergência.  

Figura 94 – Exemplo do local de instalação dos extintores: circulação dos auditórios 

 

  Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

6.3.3 Sinalização de emergência e iluminação de emergência  

A sinalização e iluminação de emergência para situações de incêndio, apesar de ter pouca 

atenção nos projetos, é um item de suma importância tanto em situações de combate como de 

abandono da edificação. A sinalização de emergência é orientada pelas NBR 13434-1/2004, 13434-

2/2004 e 13434-3/2004, responsáveis por normatizar e orientar os projetos nesta área. Já a 

iluminação de emergência é orientada pela NBR 10898/1999. 
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De acordo com a NBR 13434-1/2004 a sinalização de segurança contra incêndios é dividida 

em quatro tipos:  

a) Sinalização de proibição, cuja função é proibir ou coibir ações capazes de conduzir ao início 

do incêndio ou ao seu agravamento; 

b) Sinalização de alerta, cuja função é alertar para áreas e materiais com potencial risco; 

c) Sinalização de orientação e salvamento, cuja função é indicar as rotas de saída e ações 

necessárias para o seu acesso; 

d) Sinalização de equipamentos de combate e alarme, cuja função é indicar a localização e os 

tipos de equipamentos de combate a incêndio disponíveis. 

As sinalizações utilizadas no projeto serão em sua maioria as de orientação e salvamento, 

além das indicativas de equipamentos de combate e alarme, apresentadas nas pranchas 06 a 07 

do projeto presente nos apêndices deste volume. Cabe uma observação específica em relação a 

este projeto: a sinalização horizontal dos equipamentos de proteção, feita no piso, deve ser de 

material que não danifique o mesmo, como por exemplo fitas adesivas específicas para pisos que 

não deixam resíduos de cola ao serem removidas. Caso não seja possível a utilização destas fitas, 

é indicado que não seja feita nenhuma sinalização nos pisos históricos, utilizando apenas a 

sinalização vertical. 

A planta com as indicações das luminárias de emergência constam nos apêndices deste 

volume, prancha 05, e seguem as orientações básicas da NBR 10898/1999. Destaca-se como uma 

das recomendações importante a altura de instalação das luminárias, que deve ficar abaixo do 

possível colchão de fumaça que venha a ser formado no ambiente decorrente de um incêndio. 

Para tanto, observou-se a altura da verga das janelas em cada ambiente, que provavelmente será 

o limite onde a fumaça acumulará e começará a sair do local. Considerando ainda que algumas 

salas não possuem janelas e outras que mesmo com janelas serão providas de ar-condicionado 

(principalmente as salas de atendimento e auditório), optou-se por indicar iluminação de 

balizamento no piso e parte inferior das paredes, de acordo com o apresentado em projeto. A 

iluminação de balizamento a ser instalada no piso foi indicada apenas em locais onde o piso, devido 

ao seu estado de conservação, seria removido e instalado um novo, sem prejuízo ao patrimônio 

edificado existente. 
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Figura 95 – Infográfico apresentando a iluminação e sinalização de emergência do auditório 

 
  Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

6.3.4 Alarmes e detectores de incêndio 

O anteprojeto do sistema de detecção e alarme limitou-se a definir o tipo de detector usado 

e realizar a locação dos mesmos de acordo com as recomendações da NBR 17240/2010, que trata 

da execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio. Para a edificação em estudo, a norma 

estadual não aponta o uso de sistemas de detecção, porém considerando a análise de risco 

apresentada no capítulo 5, será desenvolvido este projeto básico. 

Apesar dos possíveis materiais a serem queimados, produzirem fumaça, tais como celulose, 

madeira, espuma de poliuretano de móveis, optou-se pela utilização de sensores combinados, que 

identificam tanto a presença de fumaça, como também a presença de calor, garantindo assim uma 

avaliação mais completa do ambiente, caso o foco de incêndio não produza fumaça de imediato. 

Existe ainda detectores que combinam as duas análises citadas anteriormente com a avaliação do 

nível de monóxido de carbono (CO) no ambiente, o que poderia ser utilizado como uma opção 

adicional de segurança. 

De acordo com a NBR 17240/2010 a área de ação e distância de instalação dos detectores 

de temperatura é menor do que os detectores de fumaça, portanto, será seguido o menor 

espaçamento entre eles, uma vez que os detectores apresentam as duas funções. Para o caso do 

sensores de temperatura, a área de ação corresponde a um círculo com 4,20m de raio e o 

espaçamento entre detectores corresponde ao lado de um quadrado inscrito no círculo de ação 

do mesmo, que no caso dos sensores de temperatura é de 6,00m. 
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Figura 96 – Planta baixa dos pavimentos com a locação dos detectores e área de atuação 

 
  Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

A central de alarme e monitoramento dos detectores ficou locada na recepção principal da 

edificação, onde existirá no mínimo um funcionário durante as 24 horas do dia, cabendo a este, 

após o devido treinamento, acompanhar qualquer alerta que o sistema venha a emitir.  Destaca-

se ainda que o forro de toda edificação é plano, portanto, foi considerado apenas a área de ação 

e as distâncias mínimas apresentadas na NBR 17240/2010 como critérios de distribuição dos 

detectores. Como observação geral em relação a instalação dos detectores, os mesmos não devem 

ficar localizados junto a entradas de ar ou locais com corrente de vento forte, mecânica ou artificial, 

portanto o projeto de ar-condicionado deve ser compatibilizado com o dos detectores. 

A distribuição dos alarmes de incêndio, com acionamento manual e alcance em toda a 

edificação, deve respeitar a distância máxima de 16 metros a ser percorrida pelo operador. Para 

tanto, optou-se também por locar parte das botoeiras de acionamento junto dos hidrantes, ponto 

este já sinalizado e de fácil localização pelos bombeiros. A partir dos hidrantes foi feita a 

distribuição dos demais locais de alarme, conforme apresentado na prancha 08 dos apêndices 

deste volume. 

6.3.5 Plano de emergência local e brigada de incêndio 

O plano de emergência local (PEL) trata-se de um documento orientado pela NBR 

15219/2007 (Plano de Emergência Conta Incêndios – Requisitos) que tem por objetivo estabelecer 

ações administrativas e operacionais com o intuito de prevenir ou minimizar os danos da 

ocorrência de um incêndio ou situação de emergência na edificação em estudo. O referido 

Central de alarme 
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documento deve levar em conta os aspectos físicos da edificação (número de pavimentos, tipo de 

construção, saídas de emergência disponíveis), os recursos humanos e materiais envolvidos e os 

meios de proteção e combate disponíveis para o caso de um incêndio ou emergência. Deve ser 

definida na edificação em estudo uma equipe local para situações de emergência, a qual será 

treinada para tomar as medidas necessárias em tal situação. Caso a edificação possua uma brigada 

de incêndio a mesma deve fazer parte desta equipe. 

Após o levantamento, quantificação e exposição destes dados, o plano deve trabalhar com 

a perspectiva de cenários de emergência e ações a serem tomadas. Para o caso da edificação em 

estudo, levanta-se três cenários a serem trabalhados: incêndio com vítima, incêndio sem vítima e 

pânico generalizado (decorrente de outro evento, como um usuário armado, que não um incêndio). 

De posse dos cenários citados são elencadas uma séries de perguntas que ajudarão no 

desenvolvimento do PEL: O que fazer? Quem faz? Como fazer? Quando fazer? Onde fazer? 

Estas cinco perguntas quando respondidas em vista do cenário apresentado, trazem um 

panorama mais geral de como proceder em situações de emergência. Para tanto, será ilustrada 

neste trabalho a situação de um incêndio com vítima, de forma a melhor entender como deve 

funcionar o PEL. Não é objetivo deste trabalho detalhar o referido documento, e sim apresentar e 

fornecer diretrizes que permitam o entendimento do funcionamento do mesmo. 

Quadro 23 – Cenário de Incêndio com vítima no auditório (pavimento superior) 

O que fazer? Quem faz? Como fazer? Quando fazer? Onde fazer? 

Após a identificação 
do ocorrido, acionar 

o coordenador do 
PEL 

Funcionário ligado 
ao PEL que primeiro 
identificar o evento 

(1) 

Através dos meios 
de comunicação 

disponíveis (rádio, 
telefones ou 
verbalmente) 

Imediatamente após 
a constatação do 

evento 

No próprio local do 
evento (se possível) 

Após avaliar a 
situação, acionar o 

alarme de 
abandono do prédio 

(2) 

Coordenador do PEL 
ou por ele delegado 

(2) 

Sistema de alarme 
da edificação 

Imediatamente após 
a avaliação do 

evento 

No local com o 
alarme mais 

próximo 

Acionar socorro 
médico e corpo de 
bombeiros militar 

Coordenador do PEL 
ou por ele delegado 

Através dos meios 
de comunicação 

disponíveis 

Imediatamente após 
a avaliação do 

evento 

Na central de 
segurança 
(recepção) 

Se possível, remover 
a vítima para um 

local seguro 

Brigadistas 
treinados 

Utilizando os 
recursos de 

primeiros socorros 
disponíveis 

Após ter acesso a 
vítima e uma rota 

segura de acesso e 
abandono do local 

No próprio local do 
evento 
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O que fazer? Quem faz? Como fazer? Quando fazer? Onde fazer? 

Iniciar combate ao 
incêndio 

Brigadistas 
treinados 

Utilizando os meios 
de combate contra 

incêndios existentes 

Imediatamente após 
a avaliação do 

evento 

No próprio local do 
evento 

Auxiliar a brigada de 
incêndio 

Grupo de apoio do 
PEL 

Isolando a área, 
auxiliando e 
orientando o 
abandono do 

prédio, desligando 
sistemas elétricos 

Imediatamente após 
a avaliação do 

evento 

Em toda a 
edificação 

Auxiliar a equipe 
médica e corpo de 
bombeiros militar 

Coordenador e 
grupo de apoio do 

PEL 

Orientando e 
explicando a 

situação, e tomando 
as medidas 

solicitadas pelo 
corpo de bombeiros 

militar 

Após a chegada da 
equipe médica e 

corpo de bombeiros 
militar 

Em toda a 
edificação 

(1) Como a edificação apresenta detectores de incêndio, esta identificação pode acontecer diretamente na 
central de segurança locada na recepção da edificação, e não necessariamente no local do evento. 

(2) No caso de uma situação evidente de incêndio, e não de um princípio de incêndio controlável por 
extintores, onde é necessário o abandono da edificação, o alarme deve ser acionado imediatamente. 

  Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

O Quadro 23 apresenta um resumo destas ações, em resposta ao cenário apresentado, o 

que no PEL deve ser alvo de um maior detalhamento, com a apresentação de plantas, documentos 

e ações indicativas, além de ser alvo de treinamento constante. Deve ser estabelecido um 

cronograma de treinamento que contemple desde a apresentação do PEL até a efetiva 

implantação e realização de simulados periódicos, com o intuito de manter a população fixa da 

edificação preparada para situações de emergência. É lembrado que no caso específico desta 

edificação, devem ser avaliados também cenários que envolvam riscos ao acervo do museu, como 

também para a edificação, de caráter histórico, onde devem ser tomadas medidas específicas de 

proteção aos mesmos. 

Intrinsicamente ligada à implementação do plano de emergência, é a necessidade da 

criação, treinamento e operacionalização de uma brigada de incêndio. Definida, segundo a NBR 

14276/2006, como o grupo organizado de pessoas, preferencialmente voluntárias, treinadas e 

capacitadas para atuar nas ações de prevenção e combate contra incêndio, abandono de área e 

primeiros socorros. Não existe exigência local quanto à necessidade tanto da elaboração do PEL 

como da presença de uma brigada de incêndio na edificação, porém foi indicado na avaliação de 

risco feita no capítulo 5 a presença de ambos como fator de aumento da segurança. Sabe-se que 

a presença de usuários treinados e capacitados na edificação pode fazer a diferença entre o 

sucesso e o fracasso na proteção de vidas e bens materiais em caso de incêndio ou emergência, 
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portanto, este é um item fundamental na composição do fator de segurança apresentado na 

análise de risco do Grupo Escolar Augusto Severo. 

Considerando o anexo “A” da referida norma, que leva em consideração o uso, grau de 

risco da edificação e a população fixa por pavimento. No caso da edifício em estudo foi feito uma 

estimativa, baseado no layout apresentado, da existência de 20 funcionários no pavimento térreo 

e cinco no pavimento superior. Considerando os dados apresentados e o referido anexo, a 

composição da brigada de incêndio deve ser de três brigadistas no pavimento térreo e dois no 

pavimento superior, totalizando cinco pessoas. 

O nível de treinamento da brigada é considerado como básico, que inclui além de noções 

de combate contra incêndio e primeiro socorros, aulas práticas de combate contra incêndio 

utilizando extintores portáteis móveis. A norma não indica, para o nível de treinamento desta 

brigada, a capacitação para o uso de hidrantes, porém é recomendável que os brigadistas também 

apresentem esta qualificação, caso exista a necessidade de um combate mais efetivo enquanto os 

bombeiros militares não chegam ao local. Esta questão é vista como relevante, considerando o 

acervo do museu a ser protegido, composto principalmente por documentos e fotografias, 

altamente sensíveis a um incêndio e passíveis de danos irreparáveis. O efetivo combate contra 

incêndio, evitando que o mesmo aumente de escala, pode contribuir para a preservação deste 

acervo. 

6.3.6 Compartimentação da reserva técnica 

O local da reserva técnica é o ambiente destinado a guardar o acervo da instituição que 

não está sendo exposto, sendo portanto, um local de grande importância em museus e edificações 

de uso semelhante. No caso do anteprojeto em questão a reserva técnica ficou disposta próxima 

à administração dos memoriais, na parte central da edificação. Considerando a possibilidade que 

um incêndio ocorra na edificação, é necessário a correta compartimentação deste ambiente com 

vistas a proteger o acervo da edificação. Não se sabe ao certo a resistência ao fogo da construção 

atual, uma vez que a mesma foi construída com técnicas e materiais desconhecidos pelo projetista, 

desta forma, é proposto a construção de uma “câmara corta-fogo”, constituída por paredes, teto 

e portas instaladas no interior do ambiente destinado à reserva técnica, resistentes ao fogo e que 

possam promover a correta compartimentação vertical e horizontal do ambiente. É possível 

verificar no projeto as indicações desta construção.  
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6.3.7 A edificação em caso de abandono de sua população 

Das diversas estratégias de proteção e combate contra incêndio, Gouveia (2002) elenca o 

abandono do prédio de forma rápida como a principal e mais e eficiente maneira de salvar vidas. 

Além do dimensionamento apresentado no capítulo 5 (Análise de risco da edificação) e das 

soluções apresentadas no capítulo 6, outro fator que reforça a importância da verificação das 

condições de abandono do edifício é o fato da fumaça produzida pela queima de materiais no 

incêndio, segundo dados estatísticos, ser a maior causadora de mortes em eventos desta natureza, 

portanto, o quanto antes os ocupantes se retirarem do local, mais chances tem de sobreviver ao 

incêndio.  

Figura 97 – Gráfico com o número e as causas de mortes em incêndio no Reino Unido entre 1955-1997 

 
DINENNO et al., 2002. 

Destaca-se ainda que o tempo de abandono máximo varia de acordo com as condições 

limites à vida humana em uma situação de incêndio, e esta última também é variável de acordo 

com a severidade do incêndio, materiais queimados, ventilação do compartimento, entre outras 

questões envolvidas no evento. Diante destas variáveis não é comum ser estimado um tempo 

padrão mínimo de abandono aplicável em qualquer situação, embora algumas normas, como a 

britânica NBS Building Regulations, 2006 (ONO, 2010) estabeleça que qualquer pessoa deve atingir 

um local seguro da edificação, longe dos efeitos do fogo e fumaça, em no máximo 2,5 minutos. 

O dimensionamento das saídas de emergência no projeto em estudo foi feito utilizando a 

NBR 9077/2001 – Saídas de emergência em edificações e código local. A primeira versão da NBR 

9077/2001 é de 1985, passando por revisão e 1993, emenda complementadora em 2001, e ainda 
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todas estas são precedidas por outra norma chamada de NB-ABNT 208/1974, documento este que 

deu início a normatização específica das saídas de emergência no Brasil (ONO, 2010). A NBR 

9077/2001 é baseada no conceito de unidade de passagem, que corresponde ao espaço necessário 

para uma pessoa se deslocar, e que origina a largura dos corredores, portas e escadas a partir de 

um número “x” de unidades de passagens. Não é estabelecido pela presente norma um tempo 

mínimo de evacuação do prédio, embora o dimensionamento apresentado seja resultado de 

ensaios e pesquisas baseadas em velocidade de deslocamento e tempo de abandono ideais, 

orientado por normas internacionais, e acabam resultando nas proposições geométricas 

apresentadas no referido documento. 

Não é objetivo deste trabalho discutir a fundo a questão do abandono em edificações, mas 

sim verificar se alguma das proposições apresentadas, inclusive com mudanças substanciais no 

patrimônio edificado, representam um ganho no tempo e dinâmica de abandono da edificação. 

Para tanto, optou-se por realizar simulações computacionais com softwares específicos para 

avaliar o tempo de abandono em edificações. 

De acordo com Kuligowski (2003, apud ONO, 2010) existem três grupos básicos de modelos 

computacionais que simulam abandonos de edificações, e variam de acordo com as características 

introduzidas no modelo. São eles: 

 Modelos de movimento: partem da premissa da existência de uma população 

homogênea e consequentemente fluxo e velocidades também homogêneos, o que 

acaba por se assemelhar um modelo de fluxo hidráulico; 

 Modelos de comportamento parcial, assemelham-se aos modelos de movimento, 

porém já introduzem alguns comportamentos menos complexos, tais como tempo 

de pré-movimento e comportamento de ultrapassagem; 

 Modelos de comportamento: são os mais completos e que incorporam além das 

questões citadas no modelo parcial, características individualizadas e reações a 

determinadas situações apresentadas no cenário, como por exemplo a presença de 

fumaça e fogo no ambiente, podendo chegar a simular desmaios e até a morte do 

ocupante. 

O software utilizado para avaliar as condições de abandono foi o Pathfinder® do fabricante 

americano Thunderhead Engineering®. A escolha se deve a disponibilidade de utilização por meio 

de uma licença educacional obtida com a anuência do Programa de Pós Graduação em Arquitetura, 
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Projeto e Meio Ambiente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, embora seja de 

conhecimento a existência de modelos mais completos, no desenvolver deste estudo não se teve 

acesso a tais softwares. Também observou-se que para a avaliação do tempo de abandono e 

comparação entre as situações antes e depois das proposições resultantes da adequação da 

edificação, o programa produziu resultados satisfatórios. 

O modelo utilizado assemelha-se ao grupo de comportamento parcial, onde foi possível 

definir de acordo com cenário escolhido o tempo de pré-movimento dos demais ocupantes alheios 

ao evento, introduzir perfis de pessoas variáveis (com variação na idade, altura e velocidade de 

caminhamento) e comportamentos de ultrapassagem.  

O cenário no qual a simulação foi realizada foi a de um evento ocorrido no pavimento térreo, 

onde se faz necessário o abandono do segundo pavimento inteiro, considerando o mesmo com 

lotação máxima. A população calculada para a edificação é a mesma que a NBR 9077 indica para o 

cálculo das saídas de emergência. Levando em conta as limitações do programa, esta simulação 

não considera o efeito de um possível incêndio nos ocupantes e tem como principal objetivo avaliar 

o tempo de abandono do pavimento superior antes e depois da adição da segunda escada. 

As características físicas, velocidade de caminhamento, sexo e idade dos ocupantes foi 

definida de forma aleatória, de acordo com a variação que o algoritmo do programa permite, 

considerando um público adulto (entre 20 e 40 anos). Já o tempo de pré-movimento dos ocupantes 

que não se encontravam no local do evento que gerou a razão do abandono deve ser um pouco 

mais debatido. Para Ono (2010) o tempo inicial antes do abandono propriamente dito tem relação 

direta com o tipo de ocupação da edificação, características dos seus ocupantes e ainda o tipo de 

treinamento mantido no local, apresentando como uma das primeiras publicações a sugerir 

tempos de pré-movimento de maneira mais sistemática o documento chamado Draft for 

Development DD 240 da British Standards Institution (1997). O documento foi discutido e 

aprimorado posteriormente a sua divulgação, resultando na publicação PD 7974-6:2004, da 

mesma instituição (ONO, 2010), a qual será usada como fonte para a definição do tempo de pré-

movimento neste trabalho. 

A norma parte da combinação de um conjunto de cenários para a definição deste tempo, 

tais como: densidade de ocupantes, complexidade da edificação (muito ou pouco 

compartimentada), familiaridade dos ocupantes com a edificação, estado de alerta dos usuários, 
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além de considerar a existência ou não de funcionários treinados e sistema de alarme de incêndio. 

Os critérios elencados para o Grupo Escolar Augusto Severo foram: 

 Sistema de alarme: A2 – Sistema com detecção automática, mas com alarme em 

dois estágios, sendo o primeiro em uma central monitorada; 

 Complexidade do edifício: B1 – Edifício de geometria regular e layout simples, com 

pequenas distâncias até as saídas; 

 Gerenciamento da segurança contra incêndio: M2 – Alguns funcionários treinados 

e sem a presença garantida de brigadista todo o tempo; 

 Estado de alerta dos ocupantes: acordados; 

 Familiaridade dos ocupantes com a edificação: pouca; 

 Densidade de ocupantes: alta 

Conjecturando estes dados e consultando a tabela C.1 da referida norma, é chegado a 

seguinte situação: 

 Tempo de pré-movimento dos primeiros ocupantes: 60 segundos 

 Tempo de pré-movimento dos últimos ocupantes: 180 segundos 

 Tempo total de pré-movimento: 240 segundos 

A norma esclarece que os dados quantitativos do comportamento das pessoas durante as 

fases de um incêndio, particularmente quando relacionadas ao tempo de pré-movimento, foram 

obtidos através de análises e observações do comportamento de ocupantes em incêndios que 

foram monitorados, considerando as principais categorias de ocupações que a norma apresenta. 

Apesar de alguns dados nestas situações serem quantificáveis e aplicáveis em projetos, outros 

fatores, particularmente aqueles que afetam o comportamento humano, são essencialmente 

qualitativos. As variáveis que trazem a resposta dos ocupantes em situações extremas, como um 

incêndio, são extremamente complexas e cada indivíduo tem uma experiência única com tal 

situação, porém quando analisado um dado grupo de ocupantes em situações específicas é 

possível identificar faixas de comportamento que podem ser suficientes para a criação de um 

método mais simples e aplicável em situações de projeto semelhantes (BRITISH STANDARD 

INSTITUTION, 2004, p. 8). 

Feitas estas considerações e apresentado o cenário, realizaram-se duas simulações com o 

intuito de aferir se a adequação das saídas de emergência. A proposição de uma segunda escada, 

resultou em um ganho considerável no tempo de abandono da edificação, conforme será visto a 
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seguir. Outra hipótese respondida pela simulação foi a eficácia da adoção de apenas uma escada, 

verificando se o fluxo de pessoas se manteria constante, sem bloquear a saída ou congestionar os 

ocupantes em um ambiente.  

Figura 98 – Taxa de decaimento de pessoas por ambiente para a 
simulação com uma escada 

 
  Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

 

Figura 99 – Taxa de decaimento de pessoas por ambiente para a 
simulação com duas escadas 

 
  Fonte: Elaboração do autor, 2013. 
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Quando comparada a taxa de decaimento total entre as duas simulações foi possível notar 

o aumento do decaimento na segunda simulação, com duas escadas. Em termos numéricos, o 

tempo total de abandono com somente uma escada foi de 235 segundos (3 minutos e 55 segundo), 

já o tempo de abandono com duas escadas 166 segundo (2 minutos e 46 segundos), o que 

representou um ganho de 69 segundos, ou seja, uma melhoria de 29% neste tempo total. 

Durante a simulação, e no próprio gráfico, é possível notar que apesar das circulações e 

portas permitirem o abandono do auditório sem maiores problemas para os ocupantes, por volta 

dos 105 segundos o baixo fluxo de uma só escada congestionou a saída do auditório, onde foi 

possível notar que a taxa de decaimento passou a cair com menor intensidade, chegando em 

certos momentos a se manter parada, sem decair. 

Figura 100 – Momento em que o congestionamento no corredor se inicia 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

Durante a simulação com duas escadas o fluxo do auditório apesar de ter sofrido, por volta 

dos 120 segundos, uma redução na velocidade do abandono, ele permanece acontecendo de 

forma aproximadamente continua, sem interromper o fluxo de pessoas. Esta questão é validada 

quando observado o tempo total de abandono do auditório, que passou de 210 segundos para 135 

segundos, representando um ganho devido à presença da segunda escada de 75 segundos, ou 35% 

de melhoria. 

Apesar de não ter sido calculado tempo ideal de abandono, foi possível quantificar com a 

simulação o ganho que a instalação da segunda escada, e o consequente atendimento à norma 
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representou para as condições de abandono do prédio, permitindo não só que o mesmo seja feito 

consideravelmente de maneira mais rápida quando comparado com a situação com apenas uma 

escada, como também evitou a formação de “gargalos” e congestionamentos no momento da 

saída. A simulação, por se tratar de um modelo de comportamento parcial, considera a saída 

ordeira das pessoas, embora em uma situação de pânico real esta saída normalmente não 

aconteceria desta maneira, e a existência de gargalos e congestionamentos contribuem para o 

aumento do pânico e desordem durante o processo de abandono. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do projeto de reuso do Grupo Escolar Augusto Severo (GEAS) aliado a 

discussão da segurança contra incêndio em edificações patrimoniais se mostrou desafiador ao 

longo do seu desenvolvimento, decorrente da constante necessidade de relacionar uma questão 

com a outra e desenvolver ao mesmo tempo dois projetos distintos que tendem a dialogar e a 

apresentar divergências entre si. Apenas o atendimento do programa de necessidades já suscitou 

uma série de questionamentos relacionados com a intervenção no patrimônio edificado, e quando 

aliado às questões de segurança contra incêndio aplicadas à edificação, a discussão alcançou maior 

complexidade. 

A escolha do objeto de intervenção, como apresentado ao longo do trabalho, decorreu de 

uma demanda proporcionada pela UFRN, durante o segundo semestre de 2013. Surgindo então a 

oportunidade de debater o tema baseado em uma situação real, embora não se tenha tido acesso 

ou contato com o projeto de arquitetura desenvolvido pela Superintendência de Infraestrutura 

(SIN) da UFRN, cuja a participação no projeto real se restringiu às etapas iniciais de levantamentos 

histórico e arquitetônico, análise do estado de preservação e conservação da edificação, e por fim 

nas discussões sobre a questão de intervenção no patrimônio com foco no GEAS. A opção de não 

participar do projeto real adveio da intenção de não se influenciar com nenhuma solução 

arquitetônica do projeto “oficial”, uma vez que o programa de necessidades era semelhante, o que 

poderia resultar em referências não desejadas. 

Sabe-se que a metodologia do programa Monumenta do IPHAN é direcionada 

principalmente para conjuntos urbanos históricos, onde a situação de risco é mais agravada pela 

pouca compartimentação e a falta de recuo entre as edificações, porém a mesma é aplicável 
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também em edificações isoladas, como igrejas ou edificações de destaque, uma vez que os 

critérios são classificados de maneira individual, por compartimento ou edificação (a depender do 

caso). A mesma mostrou-se mais restritiva do que o Código Estadual, que não apresenta 

tratamento diferenciado para edificações históricas, considerando edificações patrimoniais como 

qualquer edificação contemporânea. A análise de risco apontou para a adição de medidas como a 

instalação de detectores e alarmes de incêndio, formação de uma brigada de incêndio e a 

elaboração de um plano de emergência. Medidas estas de proteção passiva e ativa que vieram a 

aumentar a segurança da edificação, tanto considerando o fator de segurança que a metodologia 

apresenta, como também de forma prevencionista.   

As medidas adicionais citadas acima se apresentam como necessárias quando considerado 

também outro aspecto: parte do uso da edificação abrigará um museu com o registro sobre a 

memória da educação e cultura jurídica do estado. Esta condição enseja a necessidade de um 

maior controle e eficácia dos meios de proteção e combate ao fogo, uma vez que o acervo, 

formado principalmente por documentos, fotografias e livros, que apresentam um alto poder 

calorífico, como também de difícil recuperação, caso seja parcialmente queimado. 

Tido como um dos principais objetivos deste trabalho, optou-se nestas considerações por 

sistematizar as intervenções na edificação que visaram a melhoria da segurança contra incêndio, 

suas interferências no patrimônio edificado e a solução encontrada. Considerando, como visto nos 

estudos de referência, a possibilidade de negociação junto ao CBM/RN de alguns itens aqui 

apresentados, será também exposto se a medida de proteção atendeu ou não a norma. 

Quadro 24 – Resumo com as medidas de proteção e suas consequências na edificação 

Medida de proteção ou 
consequência desta 

Interferência detectada Solução 
Atendimento a 

norma 

Locação do novo 
reservatório 

Necessidade de local 
elevado que comportasse o 
mesmo sem interferência 
visual no conjunto edificado. 

O espaço existente do atual 
reservatório comporta os novos sem 
interferência visual, mesmo estes 
passando da platibanda atual. 

OK 

Sistema de proteção 
por hidrantes - 
instalações 

Instalação das tomadas de 
água na edificação existente 
e interferência visual e 
estrutural. 

Optou-se por criar shafts na 
prumadas verticais, e nos percursos 
horizontais da edificação modernista 
manter as instalações aparentes. Na 
edificação de estilo eclético as 
instalações percorrem de maneira 
subterrânea o máximo possível e por 
fora do edifício, só necessitando 
interferência no local de instalação 
do ponto. 

OK 
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Medida de proteção ou 
consequência desta 

Interferência detectada Solução 
Atendimento a 

norma 

Sistema de proteção 
por hidrantes – abrigos 
das mangueiras 

Interferência visual com o 
conjunto edificado 

Optou-se por deixar os abrigos 
embutidos nos shafts, para o caso da 
edificação modernista, ou embutido 
na alvenaria, na edificação eclética. 

OK 

Sistema de proteção 
por hidrantes – casa de 
bombas 

Local para instalação 
próximo aos reservatórios 

Optou-se por criar uma estrutura 
acima da escada, fazendo-se valer do 
pé direito elevado da edificação 
modernista. Criou-se um elemento 
de interferência visual que deve ser 
trabalhado de maneira a se 
diferenciar do restante do conjunto. 

OK 

Sistema de extintores 
portáveis 

Não geraram interferências --- OK 

Sinalização de 
emergência 

Sinalizações no piso histórico 
Utilização de um material que não 
deixe resíduo no piso, ou não utilizar 
sinalização de piso. 

OK (1) 

Detectores e alarmes 
Interferência visual e 
estrutural na edificação 
existente 

Considerando o fato de que a 
edificação não apresenta mais o forro 
original, como também o existente 
não se encontra conservado, o 
mesmo será substituído por um 
novo, possibilitando assim que seja 
feito o percurso das instalações 
acima do forro. Na edificação 
modernista pode ser instalado um 
forro nos locais onde houver 
necessidade de detectores, uma vez 
que a mesma é composta por uma 
laje plana de concreto armado. 

OK 

Saídas de emergência 
Instalação de uma nova 
escada e adequação da 
escada existente 

As duas questões são necessárias 
para a adequação e melhoria das 
condições de abandono na 
edificação. Foi necessário optar pela 
demolição e substituição da escada 
existente como solução para esta 
adequação. Neste aspecto as 
questões de proteção contra 
incêndio prevaleceram sobre a 
questões de preservação do 
patrimônio edificado. 

OK 

Brigada de incêndio e 
plano de emergência 

Não geraram interferências --- OK 

(1) A sinalização horizontal nos hidrantes e extintores não é obrigatória, de acordo com o código estadual. 

Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

As questões de proteção contra incêndio, quando apresentadas individualmente, foram 

debatidas mais profundamente em relação as interferências, porém o quadro apresentado 

permite um panorama geral dos principais temas tratados. É possível verificar que algumas 
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questões foram minimizadas devido ao estado de conservação da edificação, como por exemplo o 

fato da mesma não apresentar o forro preservado, o que facilitará a execução de diversas 

instalações, entre elas os detectores e alarmes. Outro item facilitador foi o fato do prédio 

apresentar áreas de jardins e recuos, permitindo que parte das instalações percorram de um ponto 

a outro sem interferência no prédio. Tais apontamentos demonstram que as interferências no 

patrimônio edificado, seja do projeto de combate contra incêndio ou outra área, precisam ser 

debatidas e estudas para que se alcance uma solução que menos agrida a edificação. Não se pode 

executar nenhum tipo de projeto em edificações desta natureza sem as devidas considerações 

preservacionistas, tratando tais edificações como nova, sem suas particularidades. 

Acredita-se que o trabalho apresentou como limitação a falta de mais casos de projeto para 

comparação, onde fosse possível estudar diferentes situações e projetar diferentes soluções para 

as questões apresentadas, sendo desta maneira feito a identificação de semelhanças e desvios nas 

questões relativas a intervenção do bem patrimonial e a segurança contra incêndio.  Estas 

comparações poderiam advir de estudos de referências diversos, desde que se tivesse acesso aos 

projetos completos e se possível aos projetistas, ou ainda caso existisse tempo hábil para 

desenvolver por conta própria, assim como feito no GEAS, o projeto de outras edificações.  Devido 

à dificuldade em obter os projetos de arquitetura e de instalações das edificações de interesse 

patrimonial, os estudos de referência ficaram limitados a apenas um, o que é visto como uma 

limitação da pesquisa, como dito. 

Por tratar-se de uma área ainda pouco debatida no país, onde só a recentemente surgem 

normas e métodos de avaliação de risco e concepção de projetos de combate a incêndio para 

edificações patrimoniais, é identificado na aplicação de normas internacionais uma forma de 

ampliar este estudo. Cita-se como exemplo a norma americana da National Fire Protection 

Association (NFPA) 914 – Fire Protection in Historic Structures e a NFPA 909 – Protection of Cultural 

Resources. Ambas as normas tratam do tema e poderiam, junto com outras legislações 

internacionais pertinentes, consistir em uma forma de expandir o tema, aplicando as mesmas no 

caso do projeto em estudo e proporcionando comparações com as normas e metodologias 

nacionais, principalmente quanto à análise de risco e ao nível de proteção indicado por cada uma. 

Por fim, é esperado que a discussão e exemplos apresentados no trabalho fomentem e 

contribuam para o desenvolvimento do tema, e preferencialmente que o mesmo extrapole o meio 

acadêmico, chegando aos profissionais que trabalham com projeto e aos órgãos públicos que 
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regulamentam a proteção contra incêndio e a proteção de edificações patrimoniais, onde 

notoriamente no estado do Rio Grande do Norte pouco é feito ou discutido.  
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APÊNDICES  

Apêndice A – Perspectivas 
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