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RESUMO

Este trabalho tem como intuito demonstrar como a área de segurança contra

incêndio é desconhecida e ignorada dentre os profissionais da construção civil e da

população em geral, o que acarreta em perdas de vidas e de edificações - comuns

e patrimoniais. Quando ocorrem sinistros em bens imóveis, como na Escola de

Minas- prédio tombado -, a perda é irreversível para a humanidade, visto que tal

edificação tem valor simbólico e historiográfico. Nesse cenário, precisa-se de uma

cultura preventiva com várias medidas de proteção contra incêndio a fim de diminuir

o fator de risco de um sinistro em determinada região ou edifício. Em vista disso,

essa pesquisa tem como objetivo refletir e estudar sobre incêndio em edificações

antigas e sobre a importância da preservação, a fim de definir medidas preventivas

para adequar os espaços aos tipos de usos existentes do prédio para suas

respectivas funções, gerando uma maior segurança contra incêndio, além de induzir

a uma atividade cotidiana mais efetiva que dará mais vitalidade ao objeto de estudo.

Palavras-chave: segurança contra incêndio; bem patrimonial; Escola de Minas;

medidas de prevenção; combate à incêndio; adequação do espaço para o uso;



ABSTRACT

This work aims to demonstrate how the area of security against fire is

unknown and ignored among the professionals from civil construction and the

population in general. When a claim happens on built heritage, as in the Escola de

Minas listed Building - the loss is irreversible for humanity since such Building has

symbolic and historical value. In this case, a preventine culture with protective

measures against fire is necessary to reduce the risk factor of claim in specific

regions or construction. Therefore, this research expects to reflect and study fire in

ancient structures and about the importance of preservation, to define preventive

measures to adequate the types in the existing use in the Building for their

respective functions, generating security Against fire, beyond to induce a daily

activity more affective that will bring more vitality to the object of study.

Keywords: security against fire; built heritage; School of Minas; preventive

measures; fire-fighting; adapt the space to use.
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1. Introdução

Para a realização desta pesquisa foi escolhido como objeto de estudo a atual

Escola de Minas, localizada na Praça Tiradentes, no Centro Histórico da cidade de

Ouro Preto, Minas Gerais - prédio que compreende o antigo Palácio dos

Governadores. Esse edifício foi escolhido para se pensar a importância da

preservação de um bem tombado, além de medidas preventivas que incluem o

projeto de combate a incêndio em edificações patrimoniais. Além disso, tal

edificação foi escolhida por ter importância histórica, cultural e social e possuir um

imenso potencial para atender diversas atividades que incluem diferentes grupos

sociais. Ademais, é um edifício em que já há um levantamento de dados realizado

para um projeto, com orientação do professor Edezio Alves de Souza, da

Universidade Federal de Ouro Preto, que também tem como foco o estudo do risco

de incêndio em edificações antigas e a realização de um projeto de incêndio na

Escola de Minas.

A legislação brasileira a respeito de incêndio surgiu em meados da década

de 1970, após grandes sinistros ocorridos no país - edifício Joelma e Andraus,

ambos em São Paulo. Segundo uma notícia do site da Escola Politécnica, chamada

“Legislação brasileira surgiu após incêndios de grandes proporções em SP”, da

Universidade de São Paulo, no final do século XX, o Corpo de Bombeiros da Polícia

Militar do Estado de São Paulo outorgou uma instrução técnica exigindo que fossem

avaliados a resistência e a segurança de projetos de estruturas de edifícios contra o

incêndio. Contudo, não existiam referências brasileiras sobre o assunto, assim a

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ficou com o encargo de criar

uma norma nacional sobre projetos estruturais. Tais normas federais vêm sendo

constantemente modernizadas, mas cada estado brasileiro tem sua própria

legislação, fato que opõe o que é aplicado em outros locais, como no Reino Unido,

onde tem-se apenas normas nacionais, como dito por Silva (2018).

Essa área de segurança contra incêndio em edificações é muito pouco

reconhecida ainda hoje, até mesmo entre profissionais da construção civil. Na

graduação de Arquitetura e Urbanismo, por exemplo, Negrisolo (2011) relata que de

192 cursos identificados no Brasil, somente obteve resposta de 28 sobre o conteúdo
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ensinado durante a graduação relativo ao ensino de Segurança Contra Incêndio,

sendo que cinco instituições disseram que não abordam a respeito do tema

pesquisado, e em outras o assunto era apenas introduzido.

O ensino específico do tema ocorre apenas em uma instituição dentre as

pesquisadas, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de

São Paulo, em disciplina optativa, desenvolvida conjuntamente com os

temas acessibilidade e segurança física (AUT-579 – Acessibilidade e

Segurança em Edificações). (NEGRISOLO, 2011, p. 34)

Em 2016, o autor verificou novamente a matriz curricular dos cursos de

Arquitetura e de Engenharia Civil - graduações que formam profissionais voltados

para a construção e manutenção das edificações. Nesta pesquisa, Negrisolo (2011)

constatou que nenhuma instituição continha conteúdos diretos e específicos de risco

de incêndio e suas ações de prevenção.

Em vista disso, observa-se que no território brasileiro falta mão-de-obra

especializada na área de projeto de incêndio em edificações, uma vez que durante a

graduação, os profissionais qualificados para tal, não aprendem sobre o tema e

entram no mercado de trabalho despreparados para este tipo de situação.

Segundo Silva (2018), acreditava-se que com a aprovação e entrada em

vigor da Lei 13.425/2017 - que estabeleceu medidas gerais de proteção contra

incêndio - isso pudesse mudar, mas perdemos uma oportunidade de preparar

melhor o futuro. O autor argumenta sobre a lei negativamente, já que a lei de

combate a incêndio e a desastres em locais se restringiu aos estabelecimentos de

reunião de público, ela não englobou suficientemente muitas atividades que também

estão sujeitas aos sinistros. Silva (2018), em seu artigo, destaca ainda que parece

ser “letra morta” o artigo oitavo, quanto à obrigatoriedade do ensino sobre

prevenção de incêndio e desastre. Ficou para cada instituição definir o currículo,

mas até o momento o ensino sobre segurança, prevenção e proteção contra

incêndios para os futuros engenheiros e arquitetos, quando existe, ainda continuam

de forma transversal.

Art. 8o Os cursos de graduação em Engenharia e Arquitetura em

funcionamento no País, em universidades e organizações de ensino

públicas e privadas, bem como os cursos de tecnologia e de ensino médio
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correlatos, incluirão nas disciplinas ministradas conteúdo relativo à

prevenção e ao combate a incêndio e a desastres. Parágrafo único. Os

responsáveis pelos cursos referidos no caput deste artigo terão o prazo de

seis meses, contados da entrada em vigor desta Lei, para promover as

complementações necessárias no conteúdo das disciplinas ministradas,

visando a atender o disposto no caput deste artigo. (BRASIL, Lei 13.425,

2017)

Essa carência de qualificação profissional e a falta de educação sobre a

segurança contra incêndio pela população acentua ainda mais, já que o brasileiro

não tem uma cultura de manutenção, o que ocasiona degradação dos materiais da

edificação e, consequentemente, aumenta o risco de incêndio. Interessante,

também, que essa falha sobre o conhecimento do fogo em edificações faz com que

as pessoas não se atentem a pequenos detalhes que implicam em sinistro; por

exemplo, sobrecarga de tomadas e alta quantidade de material combustível nos

espaços.

Quando o assunto é bens de interesse patrimonial - como é o caso do objeto

de estudo deste trabalho-, a importância de um estudo de risco de incêndio

aumenta, uma vez que trata-se de patrimônio cultural que podem ser perdidos em

decorrência de um sinistro.

Entretanto, o projeto de incêndio não é o único que irá diminuir a chance de

sinistro nos edifícios tombados, visto que ele deve ser elaborado mediante

conhecimento da edificação (aspectos construtivos, materiais), mas também de

projetos de requalificação, intervenção e conservação, ou seja, precisa-se de um

conjunto de projetos (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, SPDA, incêndio,

entre outros) e de uma equipe interdisciplinar. Assim, a compatibilização entre os

projetos é uma etapa executiva de suma importância que deve ocorrer entre todos

os projetos para melhor funcionalidade dos espaços e para não possuir conflitos

entre eles, como, os de requalificação, conservação e intervenção com o de

incêndio, neste caso. O estudo da execução desses projetos e a compatibilização

correta deles acarreta em medidas preventivas conjuntas que poderão oferecer

atividades aos usuários com segurança e conforto ao longo da visitação, trazendo

vida a essas edificações.

Em suma, o objetivo geral deste presente trabalho busca debater a

importância de estudos de preservação e projetos que visem a diminuição do risco
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de incêndio em edificações patrimoniais, a fim de realizar um diagnóstico dos

fatores de risco que acometem o prédio da Escola de Minas e poderiam ser

minimizados com medidas preventivas, que adequariam o espaço ao uso e sua

respectiva função, gerando segurança contra incêndio, além de induzir a uma

atividade cotidiana mais efetiva que dará mais vitalidade ao objeto de estudo

através dessas ações de proteção. Dessa maneira, também irá abordar sobre a

notoriedade da compatibilização de projetos e a manutenção das construções ao

longo da sua vida útil.

Para chegar nesse propósito final, foram estabelecidos os seguintes objetivos

específicos: a realização de uma pesquisa histórico-documental e análise dos

aspectos construtivos da edificação estudada, o estudo sobre incêndio e

preservação do patrimônio, a avaliação das normas brasileiras e as instruções

técnicas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais relacionadas ao risco de incêndio,

além de realização um diagnóstico dos fatores de risco que possa direcionar o

estabelecimento de medidas preventivas

Desse modo, para alcançar essas metas, serão utilizadas as seguintes

metodologias: análise e atualização do levantamento realizado em 2019, do projeto

“Incêndio em edificações antigas”, coordenado pelo Prof. Edézio, como subsídio

para o trabalho, na Escola de Minas, plantas de usos, de elementos construtivos e

o mapeamento de grau de risco de todos os blocos do objeto de estudo - divisão de

blocos feita pela empresa Século 30-, além do mapeamento da evolução construtiva

de todo o prédio estudado. Esse material produzido subsidiaram as análises dos

fatores de risco.

2. Preservação

2.1 O conceito de preservação

O desenvolvimento deste trabalho está diretamente ligado com o ato de

preservar um imóvel patrimonial, uma vez que o objeto de estudo e a cidade onde

ele está localizado carregam valores patrimoniais, como será discutido no capítulo

posterior. Desse modo, é imprescindível estudar sobre o conceito da preservação.
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O termo preservação, de acordo com a teoria contemporânea do restauro,

está correlacionado com o fato de resguardar e proteger o bem patrimonial para a

geração presente que se importa com o monumento, estendendo-se desde os

estudos preliminares, como o estudo do histórico, dos elementos construtivos, do

mapeamento de danos, entre outros, até alcançar condutas assertivas para a

ocorrência de uma manutenção preventiva ou mesmo uma intervenção de maior

escala neste objeto estudado, sem que ocorra ações que interfiram negativamente

no patrimônio. A arquiteta Beatriz Kuhl define rigorosamente o conceito:

A preservação é um legítimo ato de respeito pelo passado, que, alicerçado

no reconhecimento da obra de arte e de seu transformar no decorrer do

tempo, insere-se no tempo presente. Deve sempre ser ato de

reinterpretação do presente, em que se propõe, de maneira socialmente e

culturalmente responsável, uma renovada forma de se relacionar com um

monumento histórico(…)( KUHL, 2005, p. 33)

Outra definição interessante do termo preservação é de Salvador Muñoz, que

é um estudioso da teoria contemporânea do restauro. Tal autor define que a

preservação está dentro das três categorias da restauração, podendo ser definida

também como conservação ambiental, visto que não irá interferir na materialidade

do bem patrimonial. É esse tipo de medida preventiva que essa pesquisa irá seguir.

Preservação, ou conservação ambiental (ou indireta, ou periférica), que é a

atividade que consiste em adequar as condições ambientais em que

encontra um bem para que este se mantenha em seu estado presente.

(MUÑOZ, 1963, p. 28)

A diferença entre conservação direta e a indireta (ambiental ou periférica), de

acordo com Salvador Muñoz, é que a primeira “ consiste em preparar um bem

determinado para que experimente a menor quantidade possível de alterações

intervindo diretamente sobre ele, inclusive alterando ou melhorando suas

características” (MUÑOZ, 1963, p. 28). Já a segunda, como visto acima, não altera

as características da edificação patrimonial.

Segundo Soares e Oliveira (2013), o conceito de preservação é muito amplo

e multidisciplinar, além de sempre “carregar os significados próprios das teorias de

restauro”, uma vez que estas guiarão o profissional durante as diretrizes projetuais
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de como intervir no bem patrimonial, respeitando o valor cultural e histórico dele, o

que é fundamental. Um documento que também é pertinente para a discussão

sobre preservação é a Carta de Veneza, visto que traz o objetivo dos termos de

conservação e restauração em edifícios com valor histórico reforçando essa ideia de

respeito ao patrimônio, além de citar sobre a apropriação do espaço ao uso - fator

abordado nessa pesquisa.

(...) manter a sua autenticidade e integridade, incluindo os espaços

interiores, o mobiliário e a decoração, de acordo com o seu aspecto

original. Tal conservação requer um “projecto de restauro” apropriado, que

defina os métodos e os objectivos. Em muitos casos, requer-se ainda um

uso apropriado, compatível com os espaços existentes e o seu significado.

As obras em edifícios com valor histórico devem analisar e respeitar todos

os períodos construtivos identificáveis. (CARTA DE CRACÓVIA, Princípios

para a conservação e o Restauro do Património Construído, 2000)

A Carta de Burra, desenvolvida na Austrália, é outro documento importante,

uma vez que traz aspectos relativos à gestão dos bens patrimoniais, dizendo que a

conservação é uma parte integral dessa condução. Ademais, tal carta “reconhece a

necessidade de se envolverem as pessoas nos processos de formação das

decisões, particularmente aquelas que tiverem fortes associações com um sítio”

(Carta de Burra, 1999, p.2). Esse tipo de aspecto teria que acontecer devido ao

significado cultural (ou significado patrimonial, ou valor cultural) desse sítio - termo

definido pelo documento como “valor estético, histórico, científico, social ou

espiritual para as gerações passadas, atuais ou futuras”. Nesse cenário, a Carta de

Burra  descreve que se deve conservar um bem patrimonial, visto que:

Os sítios com significado cultural enriquecem a vida das pessoas,

proporcionando, muitas vezes, um profundo e inspirador sentido de ligação

à comunidade e à paisagem, ao passado e às experiências vividas. São

registos históricos que se tornam importantes como expressões tangíveis

da identidade e da experiência da Austrália. Os sítios com significado

cultural reflectem a diversidade das nossas comunidades, dizendo-nos

quem somos e qual foi o passado que nos formou, assim como se formou a

paisagem Australiana. Eles são insubstituíveis e preciosos.(CARTA DE

BURRA, 1999, p.4)
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2.2 A importância do cadastramento de dados para a preservação

Em vista das definições sobre preservação nota-se sua importância para o

patrimônio, uma vez que o termo está intimamente ligado ao fato de se respeitar e

salvaguardar o bem patrimonial, pensamento que já se manifesta desde

Viollet-le-Duc e também por meio do restaurador Camilo Boito que já advertia que

para realizar um bom projeto de restauro é preciso amar e entender esse objeto.

A atividade de se preservar implica em todos os tipos de projeto de todas as

áreas atuantes em bens patrimoniais, como já dito, envolve questões

multidisciplinares, sendo uma delas a área de segurança contra incêndio. Antes de

qualquer ato prático, o profissional precisa entender a importância histórica, cultural

e social daquele monumento, como no caso da edificação da Escola de Minas,

objeto de pesquisa deste trabalho. Fato notório na Carta de Veneza, escrita em

1964, a qual estabelece que a preservação se destina “ não mais às obras de

excepcional importância histórica e qualidade artística, (...) mas também a todos os

bens que (...) com o tempo adquirem significação cultural”.

Dessa maneira, o estudo minucioso, ou seja, um cadastramento de dados do

objeto estudado é de extrema importância para se obter uma preservação eficiente

nas edificações patrimoniais, visto que ele será um dos alicerces para uma vida útil

prolongada do monumento patrimonial e um subsídio para elaboração de projetos e

tomadas de decisão - entre elas procedimentos e medidas preventivas de combate

a incêndio- para uma manutenção preventiva sem perdas ao bem, uma vez que

essas coleta de dados deixará exposto o histórico, os elementos construtivos, as

alterações ocorridas ao longo do tempo, a relação com entorno, o levantamento

fotográfico, um levantamento de exigências de órgãos de preservação, entre outros,

ou seja, subsídio para tomadas de decisão para os responsáveis técnicos

projetarem, facilitando a execução e a compatibilização de todos os projetos,

visando a preservação do bem patrimonial. Vale ressaltar, mais uma vez, que a área

de segurança contra incêndio está dentro dessa multidisciplinaridade da

preservação.

Tal relevância do cadastramento de dados de uma edificação fica explícita

com o artigo “Instruções técnicas: uma ferramenta para conservação de edifícios

históricos”, uma vez que o texto discorre sobre o resultado da pesquisa do “Plano de

Conservação Preventiva do Museu Casa de Rui Barbosa: documentação para

7



preservação”. Tal estudo desenvolveu um instrumento, chamado pelos autores de

instruções técnicas, que guia a gestão, conservação e uso da Casa Rui Barbosa e

outros edifícios similares. Os escritores desse texto concluíram que as instruções

técnicas são uma estratégia necessária para orientar o trabalho dos profissionais

envolvidos na preservação de um bem tombado.

As Instruções Técnicas se constituem numa ferramenta simples e acessível

para consulta e se apresentam como uma estratégia necessária a ser

incorporada na gestão do patrimônio auxiliando a traçar um plano de

trabalho. Além de destacar a documentação como forma de preservação do

Patrimônio, este trabalho buscou mostrar a importância da elaboração de

uma documentação sistematizada acerca dos processos de conservação e

restauração executados em um bem e em como este poderá auxiliar a

outros de mesma tipologia. (CARVALHO, PASSOS E FONSECA. 2019, p.

13.)

Em suma, depois de ter discorrido a importância do conceito de preservação

e de observar todas as referências utilizadas neste capítulo, é de suma notabilidade

conhecer o bem patrimonial estudado - próximo capítulo.

3. A Escola de Minas e a cidade de Ouro Preto

3.1 Ouro Preto

A cidade de Ouro Preto está localizada na região central do estado de Minas

Gerais e destaca-se por sua valiosa arquitetura e arte do período colonial brasileiro.

Por esse motivo é reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Mundial pelo

conjunto arquitetônico e artístico.

Situado em terreno muito acidentado e montanhoso, o município de Ouro

Preto tem sua origem na descoberta do ouro no final do século XVII com a fundação

do arraial do Padre Faria, pelo bandeirante Antônio Dias de Oliveira , pelo Padre

João de Faria e pelo Coronel Tomás Lopes. Tal época o Brasil vivia seu período

colonial e o chamado “ciclo do ouro” na economia.
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A ocupação humana sobre o terreno existente proporcionou a Ouro Preto

especificidades interessantes (figura 2). De acordo com o site do Governo de Minas

Gerais, a evolução histórico-urbana dos núcleos de povoamento pode ser estudada

por dois vieses: a ocupação gradual de determinadas áreas, segundo o relevo, e a

formação de caminhos-eixo que condicionariam a feição atual da cidade. Fica nítido

que o primeiro tipo de ocupação é relativo ao adensamento dos morros e encostas

- locais onde o ouro era extraído. Já o segundo esquema diz respeito a teatralidade

das ruas devido ao barroco brasileiro.

A natureza persuasiva do Barroco, a sua ênfase nos sentidos e na

teatralização das emoções, é incorporada e recriada no Brasil, levando e

orientando a sociedade nascente a experimentar modos especiais de

fenomenização de sentidos coletivos e de relações sociais, hierárquicas ou

não. ( BARBOZA FILHO, 2018, p. 36)

Esse adensamento populacional acarretado pela exploração mineral foi

agente definidor do traçado urbano que formou arraiais ao longo do chamado

“caminho do tronco” - termo empregado nos estudos do Sylvio de Vasconcellos. A

junção desses povoamentos elevou a atual cidade de Ouro Preto como vila (Vila

Rica), no ano de 1711.

Durante o século XVIII foi o apogeu econômico do ciclo do ouro, período em

que a Vila Rica se tornou capital de Minas Gerais e foi palco de revoltas; por

exemplo, a Inconfidência Mineira. Ganhou o título de cidade, em 1823, mudando

seu nome para Ouro Preto, ademais foram criadas instituições de ensino, nos anos

de 1839 e 1876, são elas respectivamente: Escola de Farmácia e Escola de Minas.

O município continuou com o status de capital mineira até o final do século XIX,

quando este título foi transferido para a cidade de Belo Horizonte. Tal acontecimento

ocorreu devido ao fato de Ouro Preto não apresentar alternativas cabíveis para seu

desenvolvimento urbano - fato atribuído a topografia acidentada -, além de fatores

políticos e econômicos com a queda da extração mineral.

Com a transferência da capital, Ouro Preto entrou em estado de abandono

que só voltou ao seu crescimento demográfico e expansão urbana com a “corrida do

alumínio”, no meio do século XX, com a chegada da empresa Elquisa para extração

mineral.
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No início do século XX, Ouro Preto sentiu o efeito da transferência da

capital para Belo Horizonte e amargou um período de abandono:

percebemos uma queda drástica no número de edificações e uma retração

populacional. Quando a cidade foi tombada pelo Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1938, este era o panorama do

núcleo urbano. (VIEIRA, 2016,p. 149)

Segundo o Arquivo Noronha Santos, nos meados do século XX, Ouro Preto

apresentou perdas significativas de seu patrimônio edificado e conservou seu

traçado urbano inalterado em função de esvaziamento e decadência econômica. No

ano de 1933 que a cidade foi elevada a Patrimônio Nacional, no governo de Getúlio

Vargas, presidente o qual concedeu ao município o título de Cidade Monumento. No

ano de 1938, foi tombada pelo IPHAN ( Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional) e em 1980 foi a primeira cidade brasileira declarada Patrimônio Cultural

da Humanidade pela UNESCO ( United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization) por causa do seu belíssimo conjunto arquitetônico e urbanístico.

Tal região tombada é conhecida como Centro Histórico e é o antigo “caminho

do tronco” , englobando bairros como Cabeças, Rosário, Pilar, Centro, Antônio Dias

e Padre Faria. Essa região de núcleo histórico tombada conjuntamente é enorme e

compreende quase todo o distrito sede de Ouro Preto, como nota-se na figura 1.

Também tem inúmeros bens imóveis tombados isoladamente; por exemplo, o antigo

Palácio dos Governadores - a atual Escola de Minas -, o Museu da Inconfidência, a

Casa dos Contos, Igreja Matriz da Nossa Senhora do Pilar, Igreja de São Francisco

de Assis, entre outros. Enfim, a cidade de Ouro Preto é um palco de sensações e

memórias inesquecíveis para conhecer um pouco sobre a vivência nos períodos

colonial e imperial brasileiro.

Figura 01: Planta da delimitação de tombamento do Conjunto arquitetônico e urbanístico de Ouro

Preto (MG).

10



Fonte: Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro.

Figura 02: Vista do centro histórico a partir do Morro da Forca

Fonte autoral (2021)

3.2 A história e o memorial construtivo da Escola de Minas

3.2.1 O Palácio dos Governadores

Os palácios dos governadores eram edificações encontradas nos centros

administrativos do Brasil colônia, representando um símbolo do poder real
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português. Desse modo, a antiga Vila Rica, como um local administrativo, também

possuía tal tipo de edifício.

O antigo Palácio dos Governadores, de Vila Rica, apresenta características

da arquitetura militar, e corresponde ao bloco principal do conjunto de edificações da

Escola de Minas na Praça Tiradentes. Tal edifício foi tombado isoladamente, em 13

de março de 1950, e possui nível de proteção federal, além de estar localizado no

perímetro tombado da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, ou seja, é uma

edificação também tombada no conjunto. A tabela 01 nos mostra melhor algumas

informações sobre o tombamento do prédio, além do anexo 01, retirado do arquivo

do DPHAN - documento que comprova esse tombamento.

Tabela 01: Pequena parte da tabela de relação de bens tombados e registrados em Ouro Preto, MG.

Fonte: Governo de Minas Gerais.

Segundo Fritz Teixeira de Sales (1999), o objeto de estudo está localizado

onde era a antiga Casa de Fundição e Moeda - que passou a funcionar onde hoje é

a Casa dos Contos, na rua São José, também localizada no núcleo histórico da

cidade. Tais casas foram criadas, na época, pela coroa portuguesa a fim de fundir o

ouro extraído na região. A edificação da Casa de Fundição e Moeda, onde hoje é a

Escola de Minas, estava em ruínas.

A Casa de Fundição e Moeda estava localizada onde era o clímax urbano

daquela época - a atual praça Tiradentes - e ponto ideal para obter um maior

controle sobre o que acontecia na região com uma grande construção de fortaleza,
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visto que é “um terreno em declive e dominante” (RODRIGUES, p. 30), além de

alojar os governadores em suas visitas a Ouro Preto, os quais residiam na cidade

de Mariana.

Segundo o site do IPHAN, na publicação do antigo Palácio dos

Governadores, antes dessa alteração de local da fundição dos minérios, em 1735, o

governador Gomes Freire de Andrade, o Conde de Bobadela, mandou adaptar a

edificação para sua nova função que seria o novo Palácio dos Governadores.

Assim, foram realizadas apenas obras provisórias para essa adaptação do antigo

edifício, construído no sistema de pau-a-pique. Ademais, tal publicação descreve

que o administrador instalou a Casa de Fundição na parte térrea do prédio, além da

Contadoria e Junta da Fazenda, Casa do Corpo da Guarda e Secretaria do

Governo.

Em 1736, segundo Suzy Mello (1985), o projeto do novo palácio de Minas foi

aprovado por Carta Régia. Mas, apenas no ano de 1738 que foi expedida a ordem

por Gomes Freire de Andrade a qual deu origem à obra do futuro Palácio dos

Governadores que seria em forma de fortaleza e símbolo do poder real. Tal

construção foi projetada pelo engenheiro-militar José Fernandes Pinto Alpoim e

arrematada nas peças de madeira e no telhado por Manuel Francisco Lisboa, o pai

de “Aleijadinho” e o “carpinteiro e mestre de obras reais”. A execução do projeto

começou em 1741 quando Alpoim apresentou as plantas do projeto que contavam

como elemento construtivo a alvenaria de pedra e a cal - não tinha o aproveitamento

da construção primitiva (Casa de Fundição).

As técnicas construtivas eram geralmente primitivas. (...) nas residências

mais importantes empregava-se nas paredes pedra e barro, mais

raramente tijolos ou ainda pedra e cal. (REIS FILHO, p. 25, 2019)

Além disso, seria a primeira obra com características fortes da tipologia

arquitetônica militar na região, visto que tal estilo arquitetônico era inexistente em

Minas Gerais, existiam apenas no litoral - local fácil de ataque ao território.

Sua pesada volumetria, resolvida à feição de fortaleza, representava bem a

opressão portuguesa e, até hoje, é um símbolo claro do despotismo que

caracterizou  o poder colonial naquela época. (MELLO, 1985, p.192)

13



De acordo com Sales (1999), a parte de cantaria foi concluída por Manoel

Ferreira Poças e as armas reais foram concluídas em 1746, fato que indica a fase

conclusiva das obras principais. Segundo o documento IPHAN sobre a Escola de

Minas, não se sabe o destino dado a essas esculturas de armas reais. Abaixo

tem-se comentários de escritores sobre a obra do antigo Palácio dos Governadores

e a figura 3 que registra o antigo aspecto da fachada frontal.

O aspecto do palácio é de verdadeira fortaleza, com baluartes, revelins,

atalaias, enfim todos os elementos capazes de dar aos governadores, na

época, inteira segurança no caso de repetir-se uma rebelião como a de

1720. (BOLTHAUSERS, 1969, p. 2980)

Sólida construção assobrada com cunhais e vãos em cantaria do Itacolomi,

num terreno em declive e dominante, formando na frente terraço e rampa

de acesso reforçados por sólidos paredões em talude, e tendo, nos quatro

ângulos, baluartes com guaritas, cordão e parapeito; mais duas guaritas

guarnecem o terraço. ( RODRIGUES, 1990, p.30)

Figura 03: Aspecto antigo da fachada frontal do Palácio

Fonte: RODRIGUES. 1990.

Segundo Bolthausers (1969), o terreno acentuado permitiu a fachada

principal com pórtico dórico no eixo dela e o autor descreve ainda que em 1766, os

pavimentos superiores foram contemplados pelos dois baluartes laterais, destinados

a uma capela em uma lateral de extrema importância para o palácio e com acesso a

uma escada lateral. Além disso, a imagem 4 mostra os acréscimos realizados ainda
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na época colonial com os corpos e a capela construídos sobre o terraço dos

baluartes - fachada com o aspecto atual da edificação na figura 5.

Figura 04: Acréscimo dos corpos e a capela sobre os terraços dos baluartes e o detalhe da porta

Fonte: BOLTSHAUSER. 1969.

Figura 05: Fachada Escola de Minas atual

Fonte: RODRIGUES. 1990.

Uma observação interessante sobre a construção do Palácio dos

Governadores é que o pórtico é de mármore, o que não era comum entre os prédios

coloniais. Então, Fritz conclui que este material foi retirado de alguma jazida da

vizinhança. Ademais, o mesmo autor cita que praticamente toda a madeira utilizada

na obra era de jacarandá e que as últimas obras foram realizadas em torno de 1781,

quando se concluiu a capela , ocupando um dos baluartes da frente.
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Depois da construção finalizada, a parte térrea continuou com a mesma

função até o ano de 1803 quando houve a mudança dos serviços da Casa de

Fundição e da Contadoria e a Junta da Fazenda para o atual Museu da Casa dos

Contos.

Em suma, a edificação do Palácio dos Governadores não serviu apenas para

obter melhor o controle dos acontecimentos da região e mostrar a autoridade da

coroa portuguesa, mas proporcionou também moradia oficial aos governantes da

época, principalmente aqueles da capitania e província de Minas Gerais, até 1898

quando a capital foi transferida para Belo Horizonte. Interessante dizer que os

imperadores brasileiros, Dom Pedro I e Dom Pedro II, também se hospedaram

neste prédio.

3.2.2 A edificação da Escola de Minas

3.2.2.1 A história da Escola de Minas

Segundo o Arquivo Nacional (2018), durante o período do Brasil Colônia

havia um alvará, de 1785, que proibia as instalações industriais no território

nacional. A única liberada era a de manufaturas de tecidos grosseiros para

vestimentas dos escravos. Contudo, como o século XVIII foi marcado com grande

exploração mineral, os governantes avaliaram a necessidade de aumentar a

produção das minas da região, além da urgência da realização das lavras de jazidas

subterrâneas. Assim, houve um estímulo às atividades ligadas à agricultura,

comércio e indústria.

Em vista disso, no documento do MAPA (Memória de Administração Pública

Brasileira), o alvará de 13 de maio de 1803, o qual foi promulgado por D. João VI,

até então príncipe regente, permitiu o ensino de mineralogia e metalurgia.

Entretanto, ficou apenas na teoria. Tal assunto voltou a ser recorrente após a

independência brasileira, em 1823, visto que José Bonifácio - membro da Comissão

de Instrução Pública da Assembleia Constituinte - desenvolveu um projeto para criar

universidades em São Paulo e em Olinda. A emenda deste trabalho, realizada por

Antônio Luiz Pereira da Cunha, aderiu à criação de faculdade em Minas Gerais, na

Vila Rica.
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De acordo com o livro do Bicentenário de Ouro Preto (2011), a Lei de 3 de

Outubro de 1832, votada pela Assembleia Legislativa, a qual criava cursos de

exploração das minas e da metalurgia, foi sancionada, em nome do imperador Dom

Pedro II, pelo poder executivo, representado pelos 3 regentes. Contudo, por conta

da inquietação política e do decrescimento da produção das minas depois da

retirada dos capitais em direção a cultura do café, essa lei não aconteceu na

prática, foi mais uma que terminou no papel para a realização de um ensino em

Ouro Preto.

O imperador Dom Pedro II sabia da importância do desenvolvimento das

ciências como legitimador da civilização e para aspectos econômicos. Ele era

membro da Academia de Ciências em Paris, desse modo tinha contato com muitos

intelectuais e resolveu entrar em contato com um deles, na década de 1870, para

checar a maneira mais eficiente de chegar ao entendimento do solo brasileiro e de

garantir a melhor forma de exploração de suas riquezas minerais. O governante

entrou em contato com o professor Auguste Daubreé para aceitar essa pesquisa e

vir visitar o território brasileiro, porém o docente tinha muitos afazeres e não aceitou

o pedido.

Contudo, Daubreé indicou um professor de sua confiança, chamado

Claude-Henri Gorceix, o qual aceitou o contrato provisório a serviço do Governo

imperial para organizar o ensino das áreas de Mineralogia e de Geologia. A vinda de

Gorceix para o Brasil, em 1874, era para decidir, principalmente, a localização da

nova escola.

Segundo o Bicentenário de Ouro Preto (2011), o docente escolheu Ouro

Preto para ser sede dessa criação intelectual do império, uma vez que a cidade tem

uma boa parte das rochas metamórficas que integram o território brasileiro e todos

os arredores se prestam a excursões mineralógicas. Assim, Gorceix ganhou

extrema relevância dentro da futura escola: passou a ser professor e diretor na nova

escola que seria criada. Tal fato é notório através da análise da imagem 6, a qual

mostra a estátua de homenagem a Claude-Henri Gorceix, no principal pátio interno

da edificação atual da Escola de Minas, em Ouro Preto - espaço pertencente ao

antigo Palácio dos Governadores.

Figura 06: Estátua de homenagem a Claude-Henri Gorceix na Escola de Minas
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Fonte autoral (2019)

Com a escolha do local definida, o Decreto nº 6.026 de 1875 determina a

criação de uma Escola de Minas na Província de Minas Gerais e autoriza seu

regulamento. Tal documento colocou como objetivo “preparar engenheiros para a

exploração das minas e para os estabelecimentos metalúrgicos” (BRASIL, 1876, p.

701).

A Escola de Minas, de Ouro Preto, foi inaugurada no dia 12 de outubro de

1876, na casa da Rua dos Mercês, atual Padre Rolim, número 167. Tal localização

aconteceu até a transferência da capital para Belo Horizonte, quando, em 1898, a

Escola foi transferida para o prédio do, até então, Palácio dos Governadores.

Interessante falar que neste período os cursos oferecidos pela Escola de Minas

foram melhorando e ampliando os conhecimentos gerais, como na área da

construção civil.

3.2.2.2 A evolução da edificação da Escola de Minas

Na mesma época da transferência da capital para Belo Horizonte, o andar

térreo do antigo Palácio dos Governadores era ocupado pela Imprensa Oficial do

Estado, a qual ficou ali até o ano seguinte, pois também se transferiu para a nova

capital de Minas Gerais quando houve a mudança de endereço da Escola de Minas.
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Dessa maneira, nota-se que o tipo de ocupação da edificação foi alterado em pouco

tempo, o que potencializa modificações no edifício original para adaptação dos

diferentes usos em um curto período - fato que pode não ter sido registrado. No item

anterior, pode-se notar que a fachada frontal sofreu modificações ainda durante o

uso do antigo palácio.

Contudo, segundo o documento do IPHAN sobre o objeto de estudo, no

momento da mudança de local da Escola de Minas para a edificação do antigo

Palácio dos Governadores, o edifício era composto por um quadrilátero central,

cercado pelas muralhas, com terraços para artilharia, guaritas, saguão e outros

complementos militares, à feição de uma fortaleza. Entretanto, depois da mudança

de função deste edifício houve uma série de modificações em que foram

acrescentadas várias obras anexas, as quais podem ser retratadas nas imagens 7 e

8.

Boltshauser (1969) destaca que o prédio foi ampliado sem alteração das

fachadas principais e das muralhas de arrimo (imagens 22, 23 e 24), mas o jardim

pagão e a capela foram destruídos. Além disso, Rodrigues (1990) revela que houve

baluarte coberto pelas novas dependências para uso da Escola de Minas - vale

ressaltar que seus desenhos foram feitos no ano de 1931. Tal fato é observado nas

plantas de evolução construtiva do objeto de estudo deste trabalho ( figuras 20 e

21).

Figura 07: Planta das primeiras ampliações da Escola de Minas

Fonte: Boltshauser. 1969
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Figura 08: Planta mostrando as novas construções

Fonte: Rodrigues.1990.

Acrescenta-se a essas plantas, as figuras 09, 10 e 11 que são registros

fotográficos tirados nos últimos anos do século XIX, meados da década de 1920 e

no ano de 1948, respectivamente, onde observa-se a evolução das construções na

fachada lateral direita do objeto de estudo, a qual está localizada na Rua Barão de

Camargos - localidade também do Corpo de Bombeiro. Ademais, na imagem 10,

retirada do Banco Nacional Digital, pode-se notar as construções ecléticas, do

objeto de estudo, foram construídas na primeira década do século XX, projetadas

por Clodomiro de Oliveira - que foi diretor e professor da Escola de Minas. Na figura

11 mostra-se o início da construção dessa fachada .

Figura 09, 10 e 11 : Vista lateral direita
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Fonte: Arquivo Público Mineiro, Banco Nacional Digital e acervo do Luiz Fontana

Uma outra modificação interessante do antigo prédio do Palácio dos

Governadores, citada no livro de José Wasth Rodrigues (1990), foi a construção de

uma varanda na parte nobre no início do século XIX - onde é localizada a estátua de

Gorceix -, visto que essa obra facilitaria a circulação e o acesso às diversas salas de

aula. Essa mudança pode ser vista nas imagens 12 e 13. Contudo, houveram

mudanças estéticas nesse mesmo pátio, as quais foram propostas na reforma de

Clodomiro de Oliveira; por exemplo, antes da homenagem ao Gorceix, havia uma

fonte central, a qual foi remontada no jardim frontal da entrada principal do objeto

de estudo ( figuras 14 e 15).

Figuras 12 e 13: Pátio interno antes  e depois da construção da varanda
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Fontes: Rodrigues (1990) e MCT.

Figuras 14 e 15: Pátio interno e o jardim frontal com a mesma fonte

Fonte: Acervo Luiz Fontana (1940)  e arquivo pessoal (2019).

O historiador Diogo de Vasconcelos(2011) relata que essas construções

mudaram toda a edificação e 41 salões, de todos os pavimentos, foram destinados

aos laboratórios e máquinas. Além disso, onde eram localizados os locais de lazer

também foram colocados equipamentos para as aulas práticas. No texto do

Bicentenário de Ouro Preto pode-se notar essas alterações:

Grandes modificações foram feitas no velho edifício com o fim de

apropriá-lo ao seu novo destino. Hoje, a Escola acha-se perfeitamente

instalada nele, dispondo de vastos salões para aulas e gabinetes; no andar

térreo estão os vários laboratórios de Química.

Vê-se, na parte posterior, a usina de Eletrossiderurgia aparelhada de todos

os meios necessários.. (LIMA,2011, p. 122)

Com tantas modificações é perceptível que o edifício principal e seus

elementos tenham sofrido alterações, como já observado. Tal fato também é
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percebido no texto extraído da fundação João Pinheiro no site do IPHAN sobre o

objeto de estudo :

Os dois chafarizes de cantaria do Itacolomi, ainda existentes na

área interna do antigo Palácio, foram contratados por Manoel Francisco

Lisboa, em 1752, sendo autor do risco Antônio Francisco Lisboa. A obra

caracteriza-se pela solidez das obras de cantaria rústica do norte de

Portugal, mas, segundo Lúcio Costa, esses chafarizes pouco guardam do

desenho original. A capela do Palácio foi construída em época posterior a

1766, no terraço do baluarte direito, sabendo-se que naquele ano foi feito o

desaterro do mesmo e que em 1781, Manoel Francisco de Araújo recebeu

pagamento pela confecção do retábulo da capela. Para se ter acesso direto

da rua para a capela, foi construído, em época não identificada, uma

escadaria sobre arco. Com a instalação da Escola de Minas, a capela

passou a servir de gabinete de mineralogia e seu altar e paramentos foram

transferidos para o Colégio D. Bosco, de Cachoeira do Campo, retornando,

entretanto, para o seu lugar de origem, em 1974, quando foram

empreendidas pelo IPHAN as obras de reconstituição da capela. ( SITE DO

IPHAN, 1975)

Na ornamentação de um desses chafarizes, indicado no documento do

IPHAN acima, tinha uma pedra votiva com inscrição em latim e uma figura pagã.

Ambos estão expostos atualmente no Museu da Inconfidência, localizado também

na Praça Tiradentes. Pode-se citar também como mudança significativa do antigo

Palácio dos Governadores para a Escola de Minas, a eliminação do antigo jardim

para a construção do observatório astronômico (figuras 16 e 17), nas primeiras

décadas do século XX - ainda existente-, além do desaparecimento de uma escada

de granito que dava acesso à sala de entrada. Interessante dizer que nos dias

atuais só existem dois quadros de toda a ornamentação da edificação do antigo

palácio, que são retratos do Dom Pedro II E D. Maria Cristina, os quais

encontram-se também no Museu da Inconfidência.

Figuras 16 e 17: Observatório da Escola de Minas
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Fontes: Trip Advisor e Vaz Tolentino

Outro período de construção que foi observado através de imagens satélites

do Serviço geográfico do Exército e do Ministério da Aeronáutica foi possivelmente

na década de 1960, visto que em um dos registros há uma mancha branca sem

construção e anos depois não há essa demarcação mais, como pode-se notar

abaixo na ampliação dessas imagens satélites que estão demarcando o perímetro

da Escola de Minas e a provável expansão do edifício - imagens 18 e 19.

Figuras 18 e 19: Imagens satélites tiradas respectivamente nos anos de 1950 e 1978.

( ampliadas e modificadas pela autora mostrando o perímetro da Escola de Minas)
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Fontes: Serviço geográfico do Exército e Ministério da Aeronáutica

No ano de 1969, por meio do Decreto-Lei nº 778 do Governo Federal, a

Escola de Minas junto com a Escola de Farmácia foram incorporadas no campus

Morro do Cruzeiro, na cidade de Ouro Preto, que deu origem à UFOP (Universidade

Federal de Ouro Preto). Desse modo, acredita-se que depois da criação da UFOP,

não houve mais nenhuma obra de acréscimo do objeto de estudo, fato que acarreta

na conclusão das plantas de evolução construtiva da edificação da Escola de Minas

- figuras 20 e 21.

Figura 20: Planta de evolução do objeto de estudo - primeiro pavimento

Fonte autoral (2021)
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Figura 21: Planta de evolução da edificação -  segundo pavimento

Fonte autoral (2021)

Em 1995, os cursos que eram oferecidos pela Escola de Minas se

transferiram para o campus da faculdade e apenas algumas disciplinas continuaram

ofertadas na edificação que contempla o antigo Palácio dos Governadores.

A edificação do antigo Palácio dos Governadores e os anexos construídos de

acordo com a demanda da Escola de Minas compreendem o conjunto tombado,

onde se encontram alguns acervos; por exemplo, da história natural, de pedras

preciosas, maquinários utilizados na época, biblioteca de obras raras, além dos

restos mortais de Claude-Henri Gorceix. Ademais, ainda que bem pouco utilizadas,

tem algumas salas de aula que servem para a funcionalidade da UFOP.

A quadra do antigo prédio da Escola de Minas foi densamente ocupado do

século XVIII até a década de 70 do século XX. Segundo a Século 30 - empresa

responsável pelo projeto de intervenção na Escola de Minas, em 2007 - , o terreno

da edificação tem uma área total de 7.818,47 m² e tem uma ocupação de 5.393,67

m² , o que equivale a 68,09% da área, fato que nitidamente resulta em uma

ocupação excessiva no interior da quadra, “conturbando e desvalorizando o

conjunto” do prédio, de acordo com a empresa. O conjunto compreende edificações

coloniais, ecléticas, entre outras.
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Figura 22: Entrada principal da Escola de  Minas

Fonte: Fonte: Museu da Ciência e Técnica da Escola de Minas (MCT)

Figura 23: Fachada principal da Escola de Minas vista da Praça Tiradentes (1922)

Fonte: Arquivo Público Mineiro

Figura 24: Fachada principal da Escola de Minas mais atual.

Fonte: Museu da Ciência e Técnica da Escola de Minas (MCT)
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3.3 A relação da Escola de Minas com seu entorno

Os centros antigos possuem características únicas que deslumbram os

visitantes; por exemplo, na cidade de Ouro Preto em que o caminho das ruas é para

garantir a teatralidade do espaço. Desse modo, o tombamento de um determinado

perímetro urbano é essencial para preservação desse conjunto e para que as

pessoas tenham uma vivência única nestes ambientes, já que é percorrendo eles

que o indivíduo poderá sentir como era o modo de vida da sociedade naquele

período em que esses centros foram construídos.

O restaurador Gustavo Giovannoni (século XX) foi o primeiro estudioso a

utilizar a expressão “patrimônio urbano”, uma vez que acreditava na conservação

das cidades antigas como fator primordial da urbanização. Segundo Manoela

Rufinoni (2012), o percurso investigativo por ele traçado abriria caminho para a

apreensão dos valores essenciais de história e de arte associados à “vida

arquitetônica” desses espaços e conjuntos, considerando-os em sua inteireza

compositiva e não somente como somatório de edifícios exemplares.

Percebe-se que uma edificação inserida no conjunto urbano é parte daquele

todo e, consequentemente, é uma porção de cultura e de história, ela é indissociada

desse grupo; por exemplo, a Escola de Minas “completa e enfatiza o belo cenário

barroco” (MELLO, 1985, p. 196). Dessa maneira, quando se estuda uma edificação

é essencial analisar a influência que esta tem no seu entorno e a relação dela com

esse contexto.

Figura 25: Imagem satélite localizando o objeto de estudo em seu entorno

Fonte: Google maps modificada
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Como já dito, a Escola de Minas está inserido na Praça Tiradentes, em Ouro

Preto, Minas Gerais. Tal edificação possui como endereço a Rua Henri Gorceix,

número 20, Centro.  A imagem 25 identifica o  prédio em seu entorno.

Observando a imagem satélite e estudando o espaço da cidade de Ouro

Preto, nota-se que a edificação da Escola de Minas está bem inserida no núcleo

urbano tombado, que recebeu título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela

UNESCO, visto que a Praça Tiradentes é o ponto central do conjunto arquitetônico e

urbanístico, especialmente marcado por monumentos religiosos. Neste ambiente, as

pessoas podem sentir um pouco como era a época colonial; por exemplo, o atual

Museu da Inconfidência , antiga Câmara e Cadeia, relembra o sofrimento dos

homens, já o atual Museu da Escola de Minas remete a opressão até no estilo

arquitetônico de fortaleza, como percebe-se no livro “História da Arquitetura”, de

João Boltshauser.

Então, é de suma importância a edificação continuar dialogando com esse

entorno e ter um uso contínuo para visitação mostrando o potencial de sua

arquitetura e de seu acervo. Dessa maneira, o funcionamento deste edifício é aberto

à visitação de todos, porém não são todos os cômodos que possuem acesso ao

público geral. Pode-se dizer que a parcela aberta aos visitantes é onde tem-se os

espaços pertencentes aos museus - majoritariamente localizados na parte do antigo

Palácio dos Governadores. Outra parte que permite visitação são as salas de aulas

para estudantes e professores da UFOP.

Acredita-se que uma das demandas do prédio, para melhor inserção com sua

circunjacência, é contar com um espaço físico de contemplação e sociabilidade

onde as pessoas possam se socializar e aproveitar todo o bem material e imaterial

da cidade - a parte frontal do prédio está em um platô elevado com vista para a

praça e poderia muito bem realizar essa função de lazer (imagem 16).

Interessante, também, que o prédio da Escola de Minas não está só no

contexto da Praça Tiradentes. Ele está localizado em ruas de acessos para outras

cidades, como para Mariana e para Belo Horizonte, respectivamente rua Barão de

Camargos e rua Padre Rolim, reforçando o potencial físico que essa edificação tem

sobre a vivência urbana de Ouro Preto, uma vez que o fluxo entre esses municípios

é muito grande.

Figura 26: Vista para a Praça Tiradentes do jardim frontal do Museu.
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Fonte: Trip Advisor

4. A segurança contra incêndio em edificações

4.1 A história e a formação do fogo

A Era Paleolítica é um período da Pré-história em que foi marcado pela

descoberta do fogo através da utilização do atrito entre pedras ou madeiras pelo

homem. Com o domínio desse elemento da natureza, a sobrevivência humana

melhorou, visto que o homem conseguiu afastar os animais, passou a cozinhar seus

alimentos, obteve uma fonte de calor para aquecer seu corpo, entre outros.

A partir desse período, o homem foi aprimorando o uso do fogo para uso

próprio. Na Revolução Industrial, no século XVIII, tal elemento passou a ser utilizado

para a produção e modelagem de novos materiais, como o ferro, além da introdução

de locomotivas a vapor que mudou o transporte de carga - antes efetivado pela

tração animal -, entre várias outras contribuições . Percebe-se ainda na sociedade

contemporânea a extrema importância do fogo, como fonte de calor, para a

existência humana.

Este elemento é tão relevante para os seres humanos que foi criado um mito

grego em que o fogo é um bem tão precioso que só pode ter sido criado pelos

deuses. De acordo com essa mitologia, quem é o detentor do fogo é Prometeu, filho

de Titã e rival de Zeus.
A divindade helénica detentora do fogo era Hefesto, o deus-artífice que, na

Ilíada, forja o escudo de Aquiles e que, tanto no Hino Homérico que lhe é
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dedicado, como na chamada Elegia às Musas de Sólon, é cantado como

aquele que, juntamente com Atena, ensinou aos mortais a sua arte...e, ao

contrário do que se poderia esperar, não foi das suas mãos que os Homens

receberam o fogo. Essa tarefa coube a Prometeu, o Titã filantropo que

arrebatou do céu o fogo para o dar de presente aos mortais.

(SOTTOMAYOR,2001, p. 134)

Segundo o livro “ A segurança contra incêndio no Brasil” (2008), depois da

Grande Guerra -a Segunda Guerra Mundial -, o fogo começou a ser encarado como

ciência complexa, pois envolvia conhecimentos de física, de química, do

comportamento humano, da toxicologia, da engenharia, etc.

Atualmente sabe-se que o fogo é formado a partir de uma transformação

química a qual pode ser representada pelo famoso modelo chamado “triângulo do

fogo” - representado na figura 27. Tal geometria tem cada um dos seus vértices

representado por três elementos essenciais para a execução dessa fonte de calor e

nela observa-se, que só formará este elemento da natureza, se houver presença

simultânea de material combustível, oxigênio (comburente) e calor. Esses

componentes exercem a seguinte função para a formação do fogo:

● Combustível: pode ser qualquer substância capaz de queimar e sustentar a

combustão. Tais elementos podem ser sólidos (madeira e papel), líquidos

(gasolina) e  gasosos (monóxido de carbono);

● Comburente: é o ingrediente que dará vida à combustão. O comburente mais

comum é o oxigênio, visto que ele intensifica a reação química. Por isso ele é

o representado no vértice da imagem abaixo;

● Calor: é a energia térmica que aumentará a temperatura a qual é gerada a

partir de transformações de outras energias. É a energia de ativação que

acarretará na ocorrência do fogo;

Figura 27: Representação do triângulo do fogo
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Fonte:Antônio Maria Claret Gouveia (2006)

Analisando o triângulo do fogo fica explícito que sem um desses vértices não

ocorrerá a ignição, ou seja, o material combustível não irá inflamar. Tal modelo

precisou ser atualizado depois da descoberta da “halon” (agente extintor), fato que

acarretou na mudança dessa teoria do triângulo, para “tetraedro do fogo” -

geometria espacial onde cada uma das faces deve coexistir ligados para que o fogo

se mantenha (figura 28).

Figura 28: Tetraedro do fogo

Fonte:A segurança contra incêndio no Brasil (2008)

Interessante, também, é o caso do “incêndio sem chamas” que ocorre

quando há insuficiência de oxigênio, contudo transcorre pela quantidade de calor

suficiente. Segundo Gouveia (2001), a combustão sem chamas se caracteriza pela

grande produção de gases combustíveis, que enchem o compartimento e podem

causar explosão, se houver uma rápida injeção de oxigênio no ambiente.
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4.2 O fogo na construção civil

O fogo foi tratado como elemento beneficiador para a vida humana.

Entretanto, tal elemento proporciona perdas de vidas, do meio ambiente e de

edificações, inclusive tombadas, por ocasião de incêndio.

Antigamente um dos problemas mais frequentes era combater o incêndio em

edifícios, uma vez que estes se tornavam arrasadores e a população não conseguia

controlá-los. Porém, com o avanço da civilidade, os grupos passaram a se organizar

da melhor maneira para prevenir e combater esses sinistros. Dessa maneira,

pode-se dizer que a preocupação com a segurança contra incêndio em edificações

surgiu com a necessidade do homem de controlar o fogo nessas ocasiões para

tentar não arruinar o que existia no local de início e na sua vizinhança.

Uma das primeiras organizações de combate ao fogo de que se tem notícia

foi criada na Roma antiga, em 27 A.C. Um grupo conhecido como vigiles

patrulhava as ruas para impedir incêndios e policiar a cidade. Nessa época,

o fogo era um grande problema para os vigiles, que não possuíam métodos

eficientes para sua extinção. (ARAÚJO, p. 287, 2008)

Após vários sinistros grandiosos, na Inglaterra, durante o século XVII,

também temos relatos que haviam brigadas de seguros contra incêndio, as quais se

constituíam por companhias de seguro. Tais grupos foram criados para proteger as

edificações de seus clientes para estes não ficarem desabrigados.

Mas, foi só no século XX (pós Segunda Guerra Mundial) que começou a

criação de instituições de pesquisas e laboratórios. Tais investigações possuem

infraestrutura para testes em materiais de resistência e reação ao fogo, o que

permite o desenvolvimento e qualidade dos produtos para melhor aproveitamento

da execução na construção civil contra incêndios. Esses estudos estão evoluindo

pelo mundo cada vez mais.

Na década de 1970, na França, com a reconstrução do país pós-guerra,

observou-se uma inadequação das técnicas tradicionais com a tecnologia vigente

na época, além das novas necessidades do homem moderno. Assim, iniciou-se o

desenvolvimento da ciência relacionada ao fogo, no CSTB - Centre Scientifique et

Techinique du Batiment- com orientação de Gerard Blachere, visto que este

segmento do conhecimento apareceu como item para estabilidade das edificações.

33



Nesse cenário, vários cientistas de todas as áreas da construção civil se juntaram.

De acordo com Ualfrido Del Carlo (2008) - o qual teve a oportunidade de participar

dessa pesquisa -, no CSTB, montou-se um sistema de avaliação por desempenho,

com base em ensaios de materiais, componentes e sistemas construtivos.

Essa pesquisa redundou, na década de oitenta, na norma ISO- 6241 que é

uma norma internacional para desempenho de edifícios. Além disso, o CSTB

desempenha a liderança da CE ( Comunidade Européia na pesquisa desempenho),

consequentemente, da SCI ( Segurança contra incêndios) nas construções.

Vale ressaltar que o CSTB foi citado neste presente trabalho graças a sua

importância, mas ele é apenas um dos grandes laboratórios que existem

atualmente, além das associações internacionais; por exemplo, a NFPA - National

Fire Protection Association - que tem como objetivo reduzir as perdas na ocorrência

de sinistros e a IAFSS - The International Association for Fire Safety Science - a

qual tem como missão principal estimular o estudo sobre prevenção e minimização

dos efeitos de incêndios.

Em suma, a sociedade atual caminha para um dinamismo internacional de

exigência para todos os tipos de materiais, de sistemas construtivos, de utensílios,

entre outros usados nas edificações sejam analisados e testados do ponto de vista

da SCI. Segundo o livro “A segurança contra incêndio no Brasil” (2008), as perdas

com incêndios nos países que adotam uma postura severa na questão da

prevenção têm diminuído significativamente em relação ao PIB. Contudo, nota-se

uma falta de mão-de-obra especializada neste ramo no mercado internacional.

4.2.1 O fogo como alarmante na construção civil no Brasil

Em território brasileiro, os primeiros ordenamentos de combates a sinistros

também só começaram a se formar após grandes incêndios destruidores de bens

materiais e imateriais, além de perdas de vida; por exemplo, no ano de 1732, no

Mosteiro de São Bento, na cidade do Rio de Janeiro, como é citado no livro “ A

segurança contra incêndio no Brasil”. Tal prédio construído em 1633 teve seu prédio

principal destruído com o sinistro.

Neste período em que a edificação do Mosteiro de São Bento foi

parcialmente destruída, não haviam muitos recursos de combate à incêndio.

Pode-se citar como causas os tipos de sistemas construtivos das antigas
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edificações, visto que eram feitas em madeiras e a parede de uma casa servia

como estrutura para a outra, ou seja, formavam casas geminadas, além disso, as

ruas eram muito estreitas e irregulares. Todos esses fatores favorecem a

propagação rápida de incêndio do foco inicial para outros edifícios vizinhos.

Interessante, também, que antigamente, em vários países, incluindo o Brasil,

os incêndios eram alertados através dos sinos das igrejas. Com esse soar, os

grupos de combate à incêndio com suas pipas e a população com baldes de mão

tentavam apagar o fogo. Fato que nos mostra como era complicado abolir o sinistro.

Ademais, a ocasião piorava nos períodos noturnos.

A dificuldade aumentava quando o incêndio ocorria à noite e as vítimas

eram numerosas, em grande parte pela dificuldade de abandono dos locais

em face da precária iluminação existente. (ARAÚJO, 2008, p. 288)

Na segunda metade do século XVIII, foi criado o Arsenal da Marinha. Tal

instituição foi escolhida para eliminar as ocorrências de sinistros, visto que os seus

membros possuíam experiência em apagar o fogo das embarcações.

Durante o século XX, o Brasil sofreu uma urbanização acelerada por causa

da industrialização e teve como consequência o grande crescimento demográfico

dentro das cidades que acarretou em falta de moradia e de infraestrutura nas áreas

urbanas. Dessa maneira, precisou-se construir infraestruturas e edificações com

pouco espaço de tempo, o que desencadeou em falhas em vários setores da

sociedade como sustentabilidade, segurança e saúde que vêm sendo observadas

até os dias atuais. Tais fatores aumentam o risco de incêndio sem dúvida.

Em minha opinião, acho que fizemos o que parecia ser impossível, bem ou

mal construímos em aproximadamente duzentos e trinta anos um País para

cento e oitenta milhões de pessoas, evidentemente com uma qualidade

abaixo do que gostaríamos e que levaremos anos para corrigir. ( DEL

CARLO, 2008, p. 10)

Além dos fatores geográficos citados, para atender essa sociedade

contemporânea nas cidades é necessário possuir depósitos de materiais

combustíveis e alguns bem perigosos, o que redunda em ambientes com alto risco

de incêndio. Portanto, fica nítido, cada vez mais, que os arquitetos e engenheiros

precisam se qualificar na segurança contra incêndio para implementar controle do
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risco de sinistro desde o projeto arquitetônico ou nos projetos de requalificação,

restauro, entre outros.

Segundo Del Carlo (2008), a maioria dos municípios brasileiros não está

preparada para essa enorme tarefa. Aprovações de projetos, inspeções e o

Habite-se no quesito de SCI têm sido insatisfatórios e às vezes calamitosas,

chegando em casos de sinistros com grandes perdas de vidas.

Contudo, não é apenas o perímetro urbano que precisa de auxílio na

segurança contra incêndio. A zona rural brasileira, como umas das mais produtivas

do mundo, demanda grandes espaços de armazenamento e agroindústria, o que

gera preocupação na área do sinistro.

4.3 Incêndios brasileiros e a origem das normas no país

O Brasil sofreu com grandes incêndios durante o século XX os quais

acarretaram em perdas materiais e, principalmente, de vidas. Antes desses

acontecimentos, a segurança contra incêndio era negligenciada, o assunto dizia

respeito apenas aos corpos de bombeiros. Tal instituição continha poucas normas

sobre medidas de prevenção de incêndio, para se ter noção, não havia

regulamentação para saídas de emergência. Nesse período, todo pouco cuidado

que se tinha era sobre risco de sinistro em patrimônio realizado pela Tarifa Seguro

Incêndio do Brasil (TSIB).

A regulamentação relativa ao tema era esparsa, contida nos Códigos de

Obras dos municípios, sem quaisquer incorporações do aprendizado dos

incêndios ocorridos no exterior, salvo quanto ao dimensionamento da

largura das saídas e escadas e da incombustibilidade de escadas e da

estrutura de prédios elevados.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) tratava do assunto por

intermédio do Comitê Brasileiro da Construção Civil, pela Comissão

Brasileira de Proteção Contra Incêndio, regulamentando mais os assuntos

ligados à produção de extintores de incêndio. (NEGRISOLO, GILL e

OLIVEIRA, 2008, p. 22)

4.3.1 Dois dos grandes incêndios do século XX no Brasil
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4.3.1.1 Edifício Andraus

Em fevereiro de 1972, na região central da cidade de São Paulo, o sinistro do

edifício Andraus foi a primeira ocorrência em um prédio de grandiosa verticalização

em território brasileiro, deixando 16 mortos e mais de 300 feridos.

Figuras 29, 30 e 31: Registros do incêndio do Edifício Andraus

Fonte: São Paulo Antiga (2008)

O edifício Andraus é uma construção, do ano de 1962, de esquina com

fachada principal localizada na Avenida São José e uma fachada lateral na Rua

Pedro Américo. Tal prédio, com estrutura em concreto armado e acabamento em

pele de vidro, possuía 31 andares e funcionava para comércios e serviços, uma das

lojas era a Casas Pirani, como pode-se notar em uma das figuras acima.

O sinistro do Andraus foi causado por causa de uma sobrecarga elétrica no

terceiro andar que tinha propagandas com placas luminosas. Segundo Gill,

Negrisolo e Oliveira (2008) - que fazem parte do Corpo de Bombeiros do Estado de
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São Paulo -, acredita-se que o fogo tenha começado nos cartazes de publicidade

das Casas Pirani que estavam colocados sobre as marquises do prédio.

Como nessa época não existia medidas de prevenção contra incêndio

efetivas, como as saídas de emergência, o local do heliponto foi fundamental para a

retirada de vítimas da edificação.

Apesar de o edifício não possuir escada de segurança e a pele de vidro

haver proporcionado uma fácil propagação vertical do incêndio pela

fachada, mais pessoas não pereceram pela existência de instalações de

um heliponto na cobertura, o que permitiu que as pessoas que para lá se

deslocaram, permanecem protegidas pela laje e pelos beirais desse

equipamento. ( NEGRISOLO, GILL E OLIVEIRA, 2008, p. 24)

Figuras 32 e 33: Fotos após a abolição do fogo

Fonte: São Paulo Antiga (2008)

Com esse acontecimento na cidade de São Paulo - fotografias 32 e 33-, o

Corpo de Bombeiros do Estado sofreu alterações, visto que tal órgão era orgânico à

Polícia Militar, apenas no Rio de Janeiro e em Brasília que estes eram

desvinculados. Ademais, revisaram o Código de Obras. Contudo, pouco foi feito na

prática, o que levou a mais um grande incêndio em prédio alto na cidade por conta

da sobrecarga elétrica, dois anos depois, no Edifício Joelma.

4.3.1.2 Indústria Volkswagen
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Para mostrar que a segurança contra incêndio está em todas edificações,

este presente trabalho traz também o grande incêndio ocorrido na indústria da

Volkswagen, em São Bernardo do Campo, cidade localizada no Estado de São

Paulo.

O sinistro aconteceu na ala 13, onde aconteciam três linhas de montagem da

fábrica, em dezembro de 1970, e demorou 12 horas para ser contido. Tal incêndio

teve uma morte, além da perda total da edificação. Essa grande destruição de

parcela da fábrica da Volkswagen foi manchete em vários canais de comunicação,

como na Folha de São Paulo (imagem 34), que publicou errado o número de

mortes, antes da empresa informar o dado certo.

Figura 34: Manchete da Folha de São Paulo

Fonte: Folha de São Paulo (1970)

De acordo com Negrisolo, Gill e Oliveira, após essa destruição da ala 13 da

fábrica, começaram os estudos para a implantação de sistemas de controle de

fumaça, os quais eram ausentes nas instalações da Volkswagen. Mas, somente

começaram a ser realmente exigidos no Brasil a partir de 2001, na regulamentação

do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

4.3.2 Consequências dos grandes incêndios na regulamentação

Depois desses incêndios complexos dentro de um período curto, na cidade

de São Paulo, a prefeitura criou o Decreto Municipal nº 10.878, ainda em 1974 - ano

do sinistro do edifício Joelma. Tal lei instituiu algumas normas para a segurança
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contra incêndio que seriam observadas na elaboração dos projetos e durante sua

execução; por exemplo, classificação dos materiais utilizados na obra, lotação dos

edifícios, acesso e escoamento das edificações, exigências de localização de

escadas e saídas, entre outros.

Após essa série de normatizações, São Paulo aprova o seu novo Código de

Edificações, através da Lei nº 8266 (1975). Dessa maneira, o art. 24, do capítulo II,

regulamenta que “as edificações deverão apresentar os requisitos e dispor dos

equipamentos indispensáveis para garantir as condições mínimas de circulação e

de segurança na sua utilização”. O art. 25 acrescenta que “a destinação e a área,

consequentemente a lotação da edificação, a altura do andar mais elevado, bem

como a natureza dos materiais manipulados, utilizados ou depositados, definem os

riscos de uso e correspondentes exigências de circulação e segurança para a

edificação.” Além desses requisitos, a lei reforça o grau de riscos de uso das

edificações e dos materiais que nela são empregados, comercializados ou

manipulados e classificando-os conforme o grau de combustão.

Algumas cidades também apresentaram melhorias em suas regulamentações

a respeito de incêndios em edificações. No Rio de Janeiro e em Brasília após os

simpósios contra incêndio em edificações, em 1974.

A primeira manifestação técnica ocorreu de 18 a 21 de março de 1974,

quando o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro realizou Simpósio de

Segurança Contra Incêndio, buscando o desenvolvimento de três linhas

mestras de raciocínio: 1. Como evitar incêndios; 2. Como combatê-los; 3.

Como minimizar os efeitos. Apresentaram-se 13 especialistas, tendo as

palestras sido transcritas na “Revista do Clube de Engenharia” (RJ) de

maio/junho de 1974.

Em Brasília, na Câmara dos Deputados, a Comissão Especial de Poluição

Ambiental, de 3 a 7 de julho de 1974, promoveu o Simpósio de Sistemas de

Prevenção contra Incêndios em Edificações Urbanas. Ao final, foram

apresentadas proposições, recomendações e solicitações. ( GILL,

NEGRISOLO E OLIVEIRA, 2008, p.25)

Com todas essas manifestações contra incêndio, em cidades e até mesmo

em estados brasileiros, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

publicou a NB 208, no ano de 1974. A norma que ganhou o título de “ Saídas de

emergência em edifícios altos” foi substituída, no final de 1985, pela ABNT NBR
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9077, cuja objetivo é fixar condições mínimas em edifícios verticalizados a fim de

manter a edificação em integridade física e, principalmente, garantir o abandono da

população no prédio e o acesso externo fácil para o corpo de bombeiros em

ocasiões de sinistros.

Portanto, pode-se observar que o Brasil não levou em consideração os

acontecimentos mundiais importantes contra incêndio pós Segunda Guerra Mundial.

Foi preciso ocorrer sinistros de grandes proporções em território nacional para os

órgãos responsáveis ficarem em alerta e adotarem posturas significativas.

4.4 Incêndios em edificações tombadas : casos brasileiros

Segundo Gouveia (2006), a severidade de um incêndio traz uma convicção

dos danos que ele causa a uma edificação, a seus usuários e, em alguns casos, ao

meio ambiente. Por conseguinte, pode-se concluir que a severidade indicará o grau

da intensidade de destruição do sinistro e está associada às altas temperaturas.

Entretanto, o estudo dos centros históricos mostra que na ocasião de sinistro

nesse perímetro tombado, a temperatura pode ser baixa e promover grandes danos,

uma vez que as edificações são geminadas e as ruas estreitas, o que propaga

rapidamente o fogo, além dos materiais utilizados na construção não possuírem

comprovação de resistência à incêndio, porque naquela época não havia essa

ciência. Ademais, tem-se a falta de gestão de manutenção nas edificações, no caso

brasileiro, já que os usuários esperam, na maioria das vezes, a deterioração dos

elementos construtivos para procurarem ajuda de um profissional, ou seja, não tem

uma preservação efetiva do edifício.

Ressalta-se o fato que a humanidade pode ter perda irreversível com tal tipo

de sinistro, já que são bens imóveis histórico-culturais e muitos possuem acervos

museológicos importantíssimos, como é o caso da Escola de Minas. Ou seja, um

incêndio em edificação tombada pode se tornar fatal para a história, para a memória

e para a identidade cultural que este monumento representa para determinados

grupos sociais.

Dois exemplos de severidades diferentes de incêndio em edificações

tombadas, citados por Gouveia, no Caderno Técnico do IPHAN, são o Hotel de

Pilão, no ano de 2003, na cidade de Ouro Preto - figura 35-, e o da Igreja do Carmo,

em 1999, em Mariana - figura 36-, ambos no estado de Minas Gerais. No primeiro
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modelo, o grau de intensidade foi muito alto, pois houve toda a destruição da

edificação e dos materiais do interior, o que acarretou na total reconstrução do

prédio. Já o segundo exemplo, o fogo destruiu o teto completamente, entre outras

partes, mas foi controlado mais rápido, então tem uma severidade intermediária -

não precisou de uma reconstrução. Tal fato de ser um grau de intensidade médio,

não tira a aniquilação inconvertível do que foi queimado. Abaixo um trecho do

arquiteto do IPHAN que estava responsável pela restauração da igreja na época do

sinistro.

As imagens que estavam nos altares, o mobiliário da nave, e mesmo as

paredes de pedra, cujos acabamentos literalmente explodiram, sofreram

perdas irreversíveis. Sobre o piso da nave, de um monte de carvão em

brasa continuou a sair fumaça por vários dias. Os bens móveis que

puderam ser resgatados foram levados para a rua e guardados nas casas

próximas por pessoas corajosas que socorreram a parte posterior do

imóvel, onde o fogo não chegou. Uma multidão consternada, naquela tarde,

vagava em torno da igreja incendiada. (CALDEIRA, 2002)

Figuras 35 e 36: Hotel do Pilão e Igreja do Carmo

Fonte: Análise de Risco de Incêndios em Sítios Históricos (Caderno técnico do IPHAN)

Analisando os casos de sinistros em museus os quais são espaços de

grande importância social e cultural, além de ser um tipo de uso do objeto de estudo

deste trabalho, no ano de 1978, na cidade do Rio de Janeiro, o Museu de Arte

Moderna (MAM) incendiou-se - imagem 37. Em menos de uma hora, o fogo

destruiu boa parte do acervo, contudo, segundo a descrição do Rio Memórias a
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estrutura do prédio moderna ficou ilesa “com seus pórticos de concreto aparente à

beira-mar, um dos emblemas da cidade”.

Na madrugada de 8 de julho de 1978, a cidade viveu uma das mais terríveis

tragédias artísticas e culturais de sua história. Bastou cerca de uma hora

para que um incêndio destruisse 90% do acervo do Museu de Arte Moderna

do Rio, fazendo desaparecerem, por exemplo, trabalhos de Salvador Dali,

Joan Miró, Picasso, Henri Matisse, Rene Magritte, Portinari e Di Cavalcanti.

(RIO MEMÓRIAS, 2020)

Figura 37: Incêndio no MAM

Fonte: BBC news

Apesar desses incêndios citados acima serem relativamente antigos e em

uma época em que se iniciaram maiores pesquisas sobre a área do incêndio nas

construções civis, os casos de sinistros no Patrimônio Cultural Brasileiro

continuaram e de forma avassaladora - foram arruinados diversos acervos. Uma

manchete do BBC News chama bastante atenção para este fato depois do sinistro

no Museu Nacional, em 2018.

Figura  38: Manchete do BBC News

Fonte: BBC News
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Dentre esses sinistros que acarretaram pelo menos algum tipo de destruição

do bem imóvel estão o Museu da Língua Portuguesa (figura 39), em São Paulo, o

qual foi tomado pelas chamas no final de 2015, e o Museu Nacional (figura 40), no

Rio de Janeiro, em 2018, que indagou a manchete.

No primeiro caso, houve uma destruição de dois andares de estruturas, mas

seu acervo foi preservado. O segundo, que é o museu mais antigo do Brasil -

fundado no início do século XIX por Dom João XI -, sofreu perda de acervo

histórico-cultural irreparável e danificações brutais em seu interior. Ambos os

sinistros foram ocasionados em horários sem público e possuem como laudo

técnico que o início foi a partir de instalações elétricas, respectivamente, holofote e

ar condicionado.

Figura 39: Incêndio no Museu da Língua Portuguesa

Fonte: CNN Brasil

Figura 40: Incêndio no Museu Nacional

Fonte: BBC news
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Interessante mencionar que o Museu da Língua Portuguesa terminou sua

reconstrução em 2021. Tal obra foi acompanhada pelos seguintes órgãos que

possuem influência federal, estadual e municipal: Instituto do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional (IPHAN), Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,

Arqueológico e Turístico (Condephaat) e o Conselho Municipal de Preservação do

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).

Segundo a notícia do governo de São Paulo, a reconstrução pensou bravamente

nos quesitos de segurança contra incêndio.

A reconstrução incorpora melhorias de infraestrutura e segurança,

especialmente contra incêndios, que superam as exigências do Corpo de

Bombeiros. Entre as novas medidas, está a instalação de sprinklers

(chuveiros automáticos) para reforçar o sistema de segurança contra

incêndio. No caso do Museu, os sprinklers não são uma exigência legal,

mas foi uma recomendação dos bombeiros acatada para trazer mais

segurança para o projeto. O museu também será reaberto com certificação

ambiental e atenderá de forma mais ampla a acessibilidade universal.

(GOVERNO DE SÃO PAULO, 2019)

5. Medidas de proteção contra incêndio em edificações

Agir preventivamente para garantir a segurança contra incêndio,

antecipando-se aos riscos potenciais, implica adotar um conjunto de

medidas ativas e passivas em que se busca o equilíbrio entre a proteção e

o risco potencial. O incêndio deve ser combatido ainda no início. Para tanto,

a edificação deve estar dotada de recursos adequados, compatíveis e

funcionais para atender a tais exigências.  ( SILVA, 2018, p.98)

As medidas de proteção contra incêndio são adotadas para diminuir o risco e

a severidade do sinistro, não é para aniquilar toda a possibilidade de um princípio de

incêndio, pois isso é impossível, sempre há perigo. Elas são uma forma de

prevenção para garantir primeiramente a segurança dos usuários em qualquer

edificação. Porém, quando se trata de um bem patrimonial temos uma importância a

mais que é salvaguardar toda a estrutura desse patrimônio cultural - que é o caso

da edificação da Escola de Minas.

Uma cautela de proteção sem dúvidas são as legislações de níveis federais

até os municipais, visto que cada região tem diferentes intempéries e cultura, ainda
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mais se formos avaliar um país de grandeza territorial e cultural igual o Brasil.

Ademais, em uma área de estudo de pouco conhecimento, é bom avaliar também

as normas internacionais, adequando-as à realidade de cada território.

Interessante deixar exposto que, aqui no Brasil, apesar de existirem normas

internacionais e nacionais que dão diretrizes para medidas de proteção contra

incêndio nas edificações, quem são os responsáveis por essa questão são os

corpos de bombeiros de cada estado através das instruções técnicas (ITS). Então,

cada um desses órgãos tem uma autonomia e uma cultura para tratar a questão de

sinistros. Sendo assim, este presente trabalho irá abordar medidas preventivas

gerais focadas nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais,

onde está localizado o objeto de estudo. Desse modo, fica evidente que as

instruções técnicas são fundamentais para a execução de um projeto na construção

civil que seja resistente ao fogo, assim algumas dessas condutas serão citadas ao

longo deste capítulo.

A IT- 5 chamada de “Separação entre as edificações (isolamento de risco)”

tem como objetivo isolar o risco de incêndio entre os edifícios vizinhos ou, pelo

menos, garantir a saída de fuga dos usuários dessas construções, como no

esquema da figura 41.

Esta Instrução Técnica aplica-se a todas as edificações,

independentemente de sua ocupação, altura, número de pavimentos,

volume, área total e área específica de pavimento, para considerar-se uma

edificação como risco isolado em relação à (s) outra (s) adjacente (s) na

mesma propriedade. - (CBMMG, IT 5, 2005, p.2)

Figura 41: Esquema de isolamento de risco

Fonte: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
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Essa regulamentação segue as diretrizes das seguintes normas: NBR 14432-

Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações - e da

NFPA 80A – Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior Fire

Exposures. Ed. Eletrônica, USA, 1996 edition. Além de seguir as leis: Lei Estadual

nº 14.130 (2001) - Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado de

Minas Gerais - e o Decreto Estadual n. 44.270/2006 – Regulamento de Segurança

Contra Incêndio e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado de Minas

Gerais.

Tal incisão recorrente nesta IT pode ocorrer através de fachadas, de

coberturas e entre fachadas e coberturas. Dessa maneira, pode-se isolar o risco

através de distância entre as edificações e paredes corta-fogo quando as

construções forem geminadas. Esses isolamentos são todos analisados a partir do

uso da edificação e seu grau de severidade caso ocorra o sinistro.

Durante os exemplos de sinistros desse trabalho, deu para vislumbrar que as

saídas de emergência são de grande notoriedade. Então, esse assunto é

regulamentado na IT-8, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tal norma

desenvolve critérios mínimos de dimensionamento para as saídas de emergência a

fim dos usuários escaparem protegidos caso houver sinistro na edificação. Ademais,

classifica os edifícios quanto à ocupação, a altura total, às características

construtivas e a dimensão dos espaços. Importante, também, observar as larguras

mínimas de corredores, passagens e escadas e o sentido das aberturas das portas

dessas saídas, como nas imagens 42 e 43, visto que as pessoas precisam ter

espaço de escape e aberturas favoráveis ao fluxo para não se apavorarem mais em

incêndios.

Figura 42: Medida da largura em corredores e passagens

Fonte: CBMMG
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Figura 43: Sentido da abertura de portas em vista do fluxo

Fonte: CBMMG

Como já foi dito, na história de sinistro sempre houve formação de grupos

responsáveis por acabar com o fogo e até os dias atuais isso é de suma

importância, além de estar abrangido em leis federais brasileiras. Então, a IT-12 que

é conhecida como “Brigada de Incêndio”, reconhece os requisitos mínimos que esse

agrupamento precisa apresentar para o combate ao incêndio. Vale ressaltar que

arquitetos e engenheiros que atendem esse regulamento podem participar da

brigada.
...engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ou arquiteto

com especialização em segurança do trabalho com qualificação e

habilitação compatível com o treinamento a ser oferecido; (CBMMG, IT 12,

2019, p.7)

A IT-13 (Iluminação de emergência) regulamenta os requisitos de um projeto

para implantação do sistema de iluminação de emergência nas edificações que

exigem tal condição. Ela tem como diretriz a NBR 10898 - Sistema de iluminação

de emergência - e solicita como procedimento, no item 5, que “os componentes da

fonte de energia centralizada de alimentação de iluminação de emergência, bem

como seus comandos, devem ser instalados em local não acessível ao público, sem

risco de incêndio, ventilado e que não ofereça risco de acidentes aos usuários.”

Além disso, esta instrução técnica impõe o tipo de material quando a tubulação for

aparente (metal ou PVC rígido) e a distância entre as fontes de iluminação que é de

no máximo 15 metros. A imagem 44 mostra um exemplo de iluminação de

emergência.
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Figura 44: Exemplo de iluminação de emergência

Fonte: Leroy Merlin

Outro tipo de complexo que deu origem a IT-14 é o sistema de detecção e

alarme de incêndio. Esta norma tem como objetivo o dimensionamento desses

conjuntos para proteção e segurança de uma edificação nas construções que

requerem esse sistema. Um dos seus vários procedimentos de instalação está

descrito a seguir:

Todo sistema deve ter duas fontes de alimentação. A principal é a rede de

tensão alternada e a auxiliar é constituída por baterias ou “no-break”.

Quando a fonte de alimentação auxiliar for constituída por bateria de

acumuladores ou “no-break”, esta deve ter autonomia mínima de 24 (vinte e

quatro) horas em regime de supervisão, sendo que no regime de alarme

deve ser de no mínimo 15 (quinze) minutos, para suprimento das

indicações sonoras e/ou visuais ou o tempo necessário para a evacuação

da edificação. Quando a alimentação auxiliar for por gerador, deverá ter os

mesmos parâmetros de autonomia mínima prevista anteriormente.

(CBMMG, IT-14, p. 3)

Tal sistema deve ser monitorado 24 horas por dia, além de ficar em locais de

fácil acesso e ser instruído por um profissional qualificado. É possível citar alguns

tipos de detectores; por exemplo, os tipos mais comuns de detectores utilizados

são: detectores pontuais de fumaça (figura 45), detectores pontuais de temperatura,

detectores de chama (figura 46), detectores de fumaça por amostragem de ar,

detectores lineares de fumaça, detectores lineares de temperatura.
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Figuras 45 e 46: Detectores de chama e de fumaça respectivamente

Fontes: Abafire e Intelbras

Mais um tipo de sistema que é necessário para diminuir o risco de incêndio

ou sua propagação rápida é o extintor de incêndio. Tal acessório está abordado na

IT-16 que tem como função combater os incêndios em seu início e segue diferentes

normas nacionais e internacionais; por exemplo, a NBR 12.693 (2013) - Sistemas de

proteção por extintor de incêndio - e a NFPA 10 (2013) - Standard for Portable Fire

Extinguishers.

Os extintores de incêndio possuem diferentes generalidades. Desse modo,

eles são escolhidos a partir do tipo de ocupação e de construção, o tamanho de

perda material e imaterial, entre outros, a fim de abranger as classes de fogo do

agente extintor que determinará a distância entre eles. Ademais, a IT-16 estabelece

condições para instalação desse sistema, como: ele precisa estar sinalizado em um

local bem visível e sem intempéries. Fato demonstrado na imagem 47.

Figura 47: Sinalização de extintor

Fonte: Corpo de Bombeiros do Mato Grosso

50



A IT-15 é a responsável por dar diretrizes nas sinalizações de emergência,

como a imagem acima demonstra. Ela não é aplicada apenas em residências

unifamiliares e tem a seguinte finalidade:

A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de

ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que

sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as

ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas

de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

(CBMMG, IT-15, p.2)

A sinalização de emergência traz algumas características básicas, pois ela

faz uso da simbologia - definida na IT-3 (Símbolos gráficos de segurança contra

incêndio) -, de cores chamativas e mensagens para chamar atenção dos usuários

para auxiliar na função e visibilidade dos sistemas discutidos neste tópico. Na figura

48 mostra várias tipologias de indicações.

Figura 48: Sinalizações de orientação e salvamento para saídas de emergência

Fonte: Forthlux

Um outro sistema de suma importância para diminuir o risco de sinistro, que

precisa de reserva de água, é o de hidrantes e mangotinho ( figuras 49 e 50), o qual

está inserido na instrução técnica número 17. Segundo a norma do Corpo de

Bombeiros de Minas Gerais (2005), essa IT fixa as condições necessárias exigíveis

para dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e manuseio, bem como
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as características dos componentes de Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos

para uso exclusivo de Combate a Incêndio.

Imagens 49 e 50: Hidrante e mangotinho

Fonte: GCBrazil

Uma norma estabelecida de grande notabilidade para este trabalho é a IT-35

que trata de Segurança contra incêndio em edificações que compõem o patrimônio

cultural. Ela coloca dimensionamentos das outras ITS acima, mas englobando os

parâmetros mais específicos de edifícios tombados. Ademais, traz como uma das

considerações finais que “ serão consideradas somente as diretrizes de preservação

que possam interferir, interagir ou alterar ações necessárias à garantia da

prevenção e segurança contra incêndio em edificações protegidas”. As diretrizes de

preservação citadas são expedidas pelos órgãos, como o IPHAN.

Além das diversas instruções técnicas que se complementam, outra medida a

qual já foi tema de discussão nos itens anteriores é a qualificação de mão-de-obra.

Um profissional especializado em segurança contra incêndio é capaz de pensar em

uma execução de projeto eficiente para diminuir o risco de uma edificação, visto que

ele vai se atentar nos materiais que serão utilizados na obra, no uso do edifício,

entre outras variantes importantes para redução dos sinistros, seja em um projeto

de arquitetônico novo ou de restauro. Ademais, é considerável tal profissional saber

humanizar as regulamentações para os espaços ficarem confortáveis e

esteticamente agradáveis.

Outro fator de prevenção que implica diretamente no anterior é a criação de

laboratórios para assegurar a qualidade e a certificação dos usos de materiais e de

sistemas. Tais espaços de pesquisas são de extrema importância para avaliar as

estruturas mais comuns dentro de um país, além das avaliações dos sistemas
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anti-incêndio - que ainda serão apresentados -, pois traz a realidade das

construções territoriais. A imagem 51 mostra um ensaio de reação ao fogo de

materiais feita em laboratório.

Figura 51: Ensaio de reação ao fogo de materiais

Fonte:Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões - LSFEx

Mais uma ação prática contra incêndio é o uso adequado e compatível ao

espaço. O tipo de utilização de um espaço pode acarretar em atividades cotidianas

que trazem vida a esse ambiente através de um projeto agradável aos instintos

humanos o qual, consequentemente, fomenta uma gestão de manutenção. Quando

concebe-se reparos nos materiais construtivos já é um indício de diminuição de

risco de sinistro na edificação.

Contudo, não é porque o lugar é bonito e confortável e tem uma manutenção

frequente que é seguro em casos de sinistros para o fluxo de saída dos usuários e

para a edificação se manter intacta - principalmente em imóveis tombados -, por

exemplo. É preciso colocar em prática todos os tópicos anteriores citados neste

item, uma vez que os profissionais da área precisam estar equipados de

conhecimento sobre as ITS que irão oferecer um suporte bem melhor para a

retirada de pessoas e para evitar a menor perda possível da construção em um

possível incêndio.

Dessa maneira, a providência primordial para a adequação do uso é definir o

grau de risco de incêndio no espaço, assegurando as medidas mínimas contra

incêndio, além de garantir a compatibilização do projeto de incêndio com o de
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intervenção, conservação e requalificação , uma vez que nessa execução teremos

um olhar de encontro, o qual irá vislumbrar a situação arquitetônica do ambiente e o

risco de incêndio, não deixando estes projetos entrarem em conflito. Pode-se citar,

exemplificativamente, que este ato de junção irá definir materiais com estética, mas

que tenham resistência ao incêndio, irá estabelecer o uso de acordo com a

ocupação e condições físicas do local, irá designar melhor as compartimentações,

além de humanizar as normas de segurança contra incêndio - vital para a

arquitetura.

6. O risco de incêndio na Escola de Minas

6.1 O grau de risco de incêndio na Escola de Minas

Analisando a área central da cidade de Ouro Preto, que é um centro histórico,

nota-se que o risco de incêndio é bem maior em edificações localizadas nesta

região. Como Nestor Goulart Reis Filho descreve em seu livro “Quadro da

Arquitetura no Brasil”, existia uma tipologia de implantação em lotes estreitos e

compridos, com edificações em parede meia, construídas “sobre o alinhamento das

vias públicas e sobre os limites laterais do terreno” (FILHO, p.21, 2019), uma vez

que a arquitetura padronizada era conservada nas Cartas Régias ou em posturas

municipais a fim de garantir uma estética portuguesa. Ademais, as ruas, na época,

majoritariamente sem calçamento, existiam como “um traço de união desse conjunto

de prédios e por ele eram definidas espacialmente”. (FILHO, p.24, 2019).

A uniformidade dos terrenos correspondia à uniformidade dos partidos
arquitetônicos: as casas eram construídas de modo uniforme e ,em certos
casos, tal padronização era fixada nas Cartas Régias ou em posturas
municipais. Dimensões e números de aberturas, altura dos pavimentos e
alinhamentos com outras edificações foram exigências correntes no século
XIII. (FILHO, p. 24, 2019)

Nessa época ainda eram desconhecidos os equipamentos de precisão
topográfica e os traçados das ruas eram praticados por meio de cordas e
estacas e não havia portanto possibilidade de serem mantidos, por muito
tempo, traçados rígidos, sem que fossem erigidos os edifícios
correspondentes. ( FILHO, p.24, 2019)
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Desse modo, a uniformidade dos lotes fazia com que as edificações
coloniais fossem interfaceadas, além de acarretar em vias curtas e não possuírem
padrões de resistência ao fogo nos materiais construtivos, já que na época que
foram construídos não existiam normas construtivas de resistência ao fogo, de
distanciamento, entre outras. Todos fatores que aumentam o grau de risco e a
propagação de incêndio.

O prédio da Escola de Minas enquadra-se em alguns parâmetros de risco de
incêndio citados acima; por exemplo, por não possuir elementos construtivos com
padrões de resistência ao fogo, além de ser um imóvel patrimonial em que um
incêndio pode acarretar em perdas irreparáveis, como discutido anteriormente neste
trabalho. Entretanto, o objeto de estudo se apresenta em posição de destaque na
paisagem histórica da cidade de Ouro Preto em relação à propagação de sinistro
por estar mais isolado, seu terreno é o único na quadra. Mas, se enquadra nas
edificações justapostas, visto que seus acréscimos foram construídos interfaceados,
o que oferece maior vulnerabilidade na edificação como um todo.

Além dos fatores listados acima, Gouveia (2006) descreve que a presença
de alguns elementos que tornam o ambiente mais vulnerável ao risco de incêndio,
como: a geometria, a ocupação -fator determinante para este trabalho-, a
localização do compartimento, alguns objetos com maior característica constitutiva
de iniciar um incêndio, o conjunto de situações favoráveis para a propagação da
chama e o comportamento de usuários.

Tabela 02: Parâmetros favoráveis ao incêndio

Fonte: Gouveia (2006)

Um ponto favorável para a localização da Escola de Minas é a proximidade

com o corpo de bombeiros da cidade de Ouro Preto. Contudo, como se trata de uma

edificação muito grande e complexa - terreno excessivamente ocupado -, o fator de

risco dependerá muito da posição do bloco estudado, pois há muitos lugares de

acesso dificultado, além do município e do edifício não possuírem ou portarem

sistemas de hidrantes pouco eficazes. Ademais, a carga de incêndio também
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depende muito da utilização do espaço e dos elementos construtivos existentes

nele: problemáticas que ainda serão discutidas nesta pesquisa.

Em vista de todas informações disponibilizadas nesta pesquisa, é notório que

definir o risco de incêndio em uma edificação é muito complexo, visto que envolve

muitas questões pontuais, como descrito no livro “A segurança contra incêndio no

Brasil” (2008, p.43): “não existem dois incêndios iguais, pois são vários os fatores

que concorrem para seu início e desenvolvimento”.

Nesse cenário, para alcançar o objetivo geral deste trabalho, que é garantir a

preservação da edificação da Escola de Minas e adequar os espaços internos para

suas respectivas funções a partir da definição de medidas preventivas, as quais

incluem ações práticas contra incêndio, foram elaboradas plantas de uso, de

elementos construtivos, além do mapeamento do grau de risco de todos os blocos

do edifício estudado, os quais estão nos apêndices deste trabalho e estão

organizados de acordo com o levantamento realizado pela empresa Século 30,

divisão a qual também foi utilizada para o projeto “Incêndio em edificações antigas”

com a orientação do professor Edezio Souza. Ou seja, será mapeado o grau de

risco de incêndio na edificação inteira.

Os dois primeiros desenhos de cada bloco foram possíveis graças ao

levantamento fotográfico e aos relatórios realizados em 2019 para o projeto de

incêndio, já que essas fotografias permitiram a observação dos materiais de cada

espaço e os textos descrevem o uso e os elementos construtivos. Além disso, tais

dados foram analisados para o mapeamento da evolução do objeto de estudo a fim

determinar o tipo de sistema construtivo predominante no Brasil no período

indicado. Entretanto, o bloco H não está incluído no levantamento de dados deste

trabalho, uma vez que não foi levantado nada sobre o espaço durante o projeto

orientado pelo professor Edézio, pois essa pesquisa foi parada com o início das

férias do calendário letivo da universidade e depois houve o início da pandemia do

Coronavírus com a suspensão do período presencial.

O tipo de ocupação de cada bloco da Escola de Minas acarretará em outro

mapeamento, o de grau de risco - exemplo nas figuras 52 e 53 - , uma vez que

pode-se definir esse fator por meio das tabelas apresentadas na Instrução Técnica

9, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (recorde na tabela 03). Nestas listas são

apresentados diversos usos e suas respectivas cargas de incêndio média (anexo

02), além da classificação do risco quanto a carga de incêndio, apresentada na
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tabela 04 . Quando não houver determinada classe de ocupação, considerará algum

uso próximo. Abaixo tem-se um bloco exemplo da Escola de Minas representando

esse passo-a-passo dessa metodologia utilizada. Ademais, vale ressaltar que o uso

e a constância dele é uma ação prática de preservação. Também é relevante dizer

que esse método não é a forma ideal para obter o grau de risco, visto que

precisa-se de um projeto meticuloso para isso.

Figura 52: Planta de uso do Bloco A1

Fonte autoral.2021.

Tabela 03: Recorte da tabela de usos do bloco A1 com suas respectivas cargas de incêndio média

OCUPAÇÃO/USO - CORRESPONDENTE CARGA DE INCÊNDIO (MJ/m²)

Museu 300

Biblioteca: Biblioteca e Arquivo Permanente 2000

Restaurante: Cozinha 300

Lavanderia: Banheiro 300

Laboratório(outros): Depósito 300

Instalação elétrica: caixa de energia +1200

Fonte: CBMMG (adaptada)
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Tabela 04: Classificação de risco quanto a carga de incêndio

Fonte: CBMMG.2021.

Figura 53 : Mapeamento do grau de risco de incêndio de acordo com o uso

Fonte autoral.2021.

Já a planta que analisará os elementos construtivos, figura 54, - parede, piso

e forro-, é indispensável para um maior conhecimento técnico da Escola de Minas

que acarreta em ações práticas de prevenção sem interferência negativa para o

bem patrimonial e também importante para obtenção de tempo de evacuação dos

usuários em caso de sinistro, visto que tal desenho está associado a dois fatores

importantíssimos para a preocupação com o grau de risco de incêndio : a carga de

incêndio e a facilidade ou dificuldade de se propagar o fogo a partir desses

elementos.

A União Europeia, em vista disso, criou uma norma, a EN 13501, do início do

século XXI, a qual separa os materiais e produtos em sete classes. De acordo com

o artigo do Archdaily intitulado “Reação e resistência ao fogo: Como os materiais

são classificados em caso de incêndio?”, escrito por José Tomás Franco, esses

grupos determinarão as propriedades anti-fogo dos materiais de uma construção.

Ademais, tal lei é referência em vários outros países. Por exemplo, o tijolo e a
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cerâmica estão na classe A1, a qual apresenta elementos não combustíveis que

não contribuem para o fogo, já a madeira sem proteção, que é a maioria dos casos

dentro da Escola de Minas, está no grupo D, o qual compreende materiais

combustíveis que causam flashover em dez minutos, variando a reação ao fogo

desses elementos segundo suas características de densidade e espessura.

Segundo o livro “ A segurança contra incêndio no Brasil” (2008, p. 144), flashover ou

inflamação generalizada “ocorre quando toda a carga combustível presente no

ambiente entra em ignição”.

Acrescenta-se que essa planta de elementos construtivos (figura 54)

associada com a classificação do grau de risco, geram subsídios para determinar a

exposição ao risco de incêndio, que está definida na tabela 05, retirada da

Instrução Técnica 35 - norma específica para edificações tombadas. A edificação

da Escola de Minas se encontra no tipo V da tabela abaixo.

“A edificação poderá apresentar características construtivas, que não

permite, ou pelo menos dificulta significativamente a propagação do

incêndio nas direções horizontal e vertical, ou que não apresenta nenhuma

das características sendo associado um fator de risco específico.”

(CBMMG, Instrução Técnica 09. 2020)

Tabela 05: Fatores de risco associados às características construtivas

Fonte: CBMMG.2020.

Figura 54: Planta dos elementos constitutivos do Bloco A1
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Fonte autoral.2021.

O bloco referenciado aqui como exemplo deste item, para explicar a

metodologia desta pesquisa, faz parte do perímetro do pavimento térreo pertencente

ao antigo Palácio dos Governadores, com modificações e ampliações conforme a

evolução construtiva do edifício já referenciada nesta pesquisa. Tal edifício está

localizado na fachada frontal da Escola de Minas, além de estar localizado perto da

saída lateral, que atualmente é a portaria.

Nesse cenário é um bloco bem implantado no terreno perante a entrada das

equipes de resgates e saída de usuários, é de fácil acesso do corpo de bombeiro,

além de facilitar a saída de emergência, em caso de sinistro. Contudo, por ser a

primeira construção da Escola de Minas, pelos seus valores patrimoniais, por ter um

acervo de suma importância, como na Biblioteca de Obras Raras, e por ter

diferentes usos, sendo alguns de alto grau de risco de incêndio, é uma parte que

precisa de medidas preventivas efetivas para assegurar a preservação deste bem

patrimonial. Tais ações práticas adequam o espaço aos usos existentes para os

espaços ficarem mais seguros em relação a incêndio, além de garantirem, junto

com outros projetos, uma maior vitalidade para o edifício.

6.2 Diagnóstico de risco de incêndio na Escola de Minas

A seguir será apresentado um diagnóstico dos fatores de risco que

acometem o prédio da Escola de Minas. A condição atual indica aspectos de
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vulnerabilidade a que se encontra a edificação e a ausência da aplicabilidade de

medidas preventivas obrigatórias e determinadas pelo Corpo de Bombeiro,

conforme descrito no Capítulo 5.

A primeira ação de proteção contra sinistro é a segurança estrutural contra

incêndio, a qual está prevista na Instrução Técnica 06, de 2005. Tal medida pode

evitar abalo na estrutura e até mesmo um possível colapso, além de garantir a

resistência dos materiais estruturais por tempo suficiente para escape dos usuários

da edificação. Esse período do rompimento da estrutura dependerá do tipo de

material utilizado na estrutura, contudo é imprescindível que qualquer tipo de

elemento usado esteja em boas condições de uso. No caso da objeto do estudo,

temos localidades que está visível este descuido, como mostra a figura 55 - a

estrutura de concreto armado está com a armação de aço aparente por falta de

manutenção.

Figura 55: Estrutura visível na sala de aula pertencente ao bloco F

Fonte autoral.2019.

Nenhum ambiente do prédio da Escola de Minas possui iluminação de

emergência, medida preventiva indicada na Instrução Técnica nº13. Esse sistema

de proteção garante a luminosidade da edificação em caso de queda de energia

sendo acionado automaticamente. Dessa maneira, ajuda na continuação de

atividades cotidianas, além de, em casos de sinistros, permitir a entrada das
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equipes de resgates e o encontro de alguma rota de fuga realizada pelos usuários ,

visto que em situações de incêndios é comum o corte de energia.

Outras ações preventivas necessárias são a detecção de incêndio e alarme

de incêndio, as quais estão descritas na Instrução Técnica 14. O primeiro sistema

tem como objetivo detectar o início imediato das chamas a fim de alertar as pessoas

para realizarem a evacuação do local e os responsáveis de resgate para extinção

do fogo. Já o segundo tipo também é uma medida exigida em norma que tem como

intuito avisar os usuários para se retirarem imediatamente. Essas medidas de

proteção também inexistem na edificação no prédio da Escola de Minas.

A sinalização de emergência, determinada pela Instrução Técnica nº 15, tem

como objetivo indicar, através de simbologias, a localização dos equipamentos de

combate a incêndio, os riscos existentes e as saídas de emergência em ocasiões de

sinistro. Tal medida é verificada na Escola de Minas apenas para localizar os

equipamentos, entretanto quando sinalizados, a indicação é feita de maneira

incorreta. Nota-se esse fato observando as imagens 56 e 57, além da descrição da

norma no capítulo 5.

Figura 56: Extintor sem sinalização de emergência na Biblioteca de Obras Raras (Bloco A2)

Fonte autoral.2019.

Figura 57: Extintor com sinalização incorreta no pátio principal (Bloco A1)
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Fonte autoral.2019.

Interessante ressaltar que, durante o projeto “ Incêndio em edificações

antigas” sob orientação do professor Edézio, foi desenvolvido um primeiro estudo

para elaboração de um projeto de incêndio do bloco principal pertencente ao antigo

Palácio dos Governadores através da sinalização de rota de fuga. Entretanto, o

material produzido é ainda incipiente e para elaboração de um projeto de incêndio

completo demandaria de tempo e equipe.

Em relação as saídas de emergência, como medida preventiva indicada na

Instrução Técnica nº 8, a edificação da Escola de Minas tem várias irregularidades,

como corredores muito estreitos, escada estreitas e sem corrimão. Ademais,

pode-se citar que muitas destas rotas de fuga não possuem um piso adequado e

são escorregadios, como se pode notar nas imagens das figuras 58, 59, 60 e 61.

Figuras 58 e 59: Exemplos de escadas sem guarda-corpo localizada nos blocos E e O1

Fonte autoral
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Figuras 60 e 61: Exemplos de corredores estreitos nos Blocos K e M

Fonte autoral.2019.

O sistema de proteção por extintores de incêndio, previsto na Instrução

Técnica nº 16, tem função fundamental para evitar que o incêndio se espalhe,

protegendo a vida das pessoas e o bem imóvel. Contudo, na época do

levantamento fotográfico da edificação da Escola de Minas, no final de 2019, os

extintores existentes estavam atrasados com a inspeção periódica ou não tinham

nenhuma anotação a respeito dessa manutenção, como pode-se analisar nas

figuras 62 e 63. Ademais, esse tipo de sistema estava equivocado em relação à

distância entre eles que a norma estabelece.

Figuras 62 e 63: Extintores sem inspeção periódica nos Blocos C e F respectivamente
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Fonte autoral.2019.

O sistemas de hidrantes e de mangotinhos é mais uma medida preventiva

necessária para o objeto de estudo deste trabalho que está descrito na instrução

técnica 17. Tal agrupamento é acionado logo que o incêndio se inicia para apagar o

fogo com o uso de água. Essa estrutura é inexistente na Escola de Minas e pouco

significativa, ou mesmo inoperante, na cidade de Ouro Preto- problema sério de

infraestrutura urbana em uma cidade com centro histórico. Contudo, esse sistema

não se torna adequado para todos os ambientes; por exemplo, na Biblioteca de

Obras Raras que tem um acervo incrível o qual não pode ser destruído com a água.

Sendo assim, os espaços destinados a esse uso já possuem o sistema de extinção
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por gases - sistema o qual estava sem manutenção na época do levantamento

fotográfico realizado no final de 2019, conforme pode ser visto na Figura 64.

Figura 64: Cilindros do sistema de extinção por gases sem inspeção periódica (Bloco A1)

Fonte autoral.2019.

Outra medida preventiva exigida é o controle de materiais de acabamento e

de revestimento que precisaria de uma visita de campo para confirmar se esses

itens estão de acordo com os requisitos da norma . Porém, pelas imagens abaixo

(fotos 65 e 66) percebe-se que há deterioração desses materiais. Ademais,

conforme já discutido, esse tópico demandaria a elaboração de um projeto de

intervenção, conservação e requalificação arquitetônica, devidamente

compatibilizado com o projeto de incêndio, entre outros, assim como a relação do

mobiliário com o espaço, em que há uma falha comunicacional dos cômodos com o

acervo, o que desestimula a visitação do público, consequentemente, a preservação

da edificação.

Figuras 65 e 66: Forro pertencente a sala do bloco F e pintura desgastada de sala do bloco G
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Fonte autoral.2019.

A brigada de incêndio é uma ação preventiva de grande importância, visto

que é formada por pessoas capacitadas que irão agir durante o incêndio e também

prestará socorro aos usuários que necessitaram de atendimento. Tal medida

favorece o conhecimento das pessoas em relação ao perigo de sinistro. Contudo, é

mais um fator inexistente no objeto de estudo.

Outro fator importante para esse diagnóstico, que não está descrito nas

medidas mínimas, é a quantidade de carga combustível desnecessária em muitos

espaços da Escola de Minas, o que aumenta o risco e a exposição de incêndio. São

muitos cômodos usados para jogar entulho - lixo ou equipamentos que não são

utilizados, por exemplo. Esse fato pode ser notado nas figuras 67,68 e 69.

Figuras 67,68 e 69: Espaços utilizados como depósitos de entulhos (Blocos E, A1 e O1

respectivamente)
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Fonte autoral.2019.

Por fim, a última análise deste diagnóstico da Escola de Minas é de suma

notabilidade, já que foi o motivo do início de grande parcela dos incêndios em

edificações: as instalações elétricas. O objeto de estudo contém várias negligências

a respeito desse ponto. Pode-se citar a sobrecarga de pontos elétricos, cabos

enrolados e tomadas sem tampa de proteção da caixa, fiação exposta em locais

cuja carga de incêndio mostra-se notória, entre outras - indicados nas imagens

70,71 e 72. Desta maneira, percebe-se a importância de um levantamento

atualizado das condições das instalações elétricas em toda a Escola de Minas, uma

vez que se misturam elementos novos e antigos, mas não há um registro efetivo

disto, e mesmo os locais que foram reformados mais recentes estão, devido ao

fechamento pela pandemia, sem manutenção. Há ainda a situação de maquinário

antigo e fiação de difícil acesso, como é o caso dos forros em diversos pontos.
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Figuras 70, 71 e 72: Fiação elétrica negligenciada nos blocos F, I e O2

Fonte autoral.2019.

6.3 A importância de se estabelecer medidas preventivas contra incêndio na
Escola de Minas

A partir da determinação do grau de risco de incêndio de todos os blocos do

levantamento arquitetônico da edificação da Escola de Minas, dos tipos de uso

essenciais para a vitalidade cotidiana do edifício e dos elementos construtivos, além

de levar em conta a importância da preservação de um monumento tombado,

destaca-se a importância de se estabelecer medidas preventivas contra incêndio.

As medidas iniciais a serem tomadas, por responsáveis técnicos e população

em geral, são a conscientização sobre o valor histórico, cultural e social da Escola

de Minas e a noção de como um sinistro pode destruir esse bem imóvel. Em

seguida, os profissionais precisam conciliar as necessidades de todos os projetos

para todas as partes funcionarem adequadamente, o que ocorreria através de uma
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compatibilização, uma vez que, por exemplo, talvez uma medida preventiva de

incêndio poderia interferir em uma pintura de valor simbólico da edificação que

precisa ser preservada ou o revestimento utilizado em um projeto influenciaria

negativamente na propagação do fogo. Sendo assim, isso seria discutido com o ato

de compatibilizar os projetos de restauro ou mesmo o de requalificação com o de

incêndio.

A importância de se estabelecer medidas preventivas necessárias, além de

vislumbrar a preservação, como já visto, atenderia as instruções técnicas de acordo

com o mapeamento do grau de risco de incêndio da edificação como um todo da

Escola de Minas, já que os blocos possuem muitas interfaces entre eles ou estão

nas mediações bem próximas - fato que permite um alastramento mais rápido do

fogo. Observando as fotografias abaixo ( figuras 73 e 74) nota-se a possibilidade

rápida da propagação do fogo entre os blocos a partir dos telhados. A primeira

imagem é um ângulo do espaço da Biblioteca de Obras Raras mostrando

claramente a aproximação com o telhado do bloco A1 e a segunda foto é do bloco B

destacando a proximidade com os telhados dos blocos C e E.

Figuras 73 e 74: Fotografias evidenciando a proximidade entre os blocos construídos da Escola de

Minas

Fonte autoral.2019.

Em vista dessas imagens, sabendo do adensamento excessivo das

construções dentro do terreno, refletindo mais uma vez sobre preservação dos

imóveis e dos acervos tombados e analisando os apêndices desta pesquisa, os

quais percebe-se que a maioria dos blocos possuem espaços de alto risco de
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acordo com o uso, fica evidente a necessidade de medidas preventivas contra

incêndio severas.

Desse modo, de acordo com a instrução técnica 1, do Corpo de Bombeiros

de Minas Gerais, a qual denomina-se “ Procedimentos administrativos”, a Escola de

Minas encontra-se, majoritariamente, no grupo F1 que diz respeito aos

agrupamentos com usos de local de reunião de público. De acordo com a tabela 6,

na página 28, desta norma técnica, prevê-se que tal grupo possui as seguintes

medidas de proteção mínimas contra sinistro para adequação de seus usos

internos: segurança estrutural contra incêndio, saídas de emergência, iluminação de

emergência, detecção de incêndio, alarme de incêndio, sinalização de emergência,

extintores, hidrantes e mangotinhos - no caso da Biblioteca de Obras Raras, seria o

sistema de extinção por gases por conta do tipo de acervo existente no local-,

brigada de incêndio, além do controle de materiais de acabamento e de

revestimento. Esse último quesito é um exemplificador do que será avaliado a partir

de uma compatibilização do projeto de incêndio com um projeto de intervenção,

conservação e requalificação, como discutido.

Para finalizar, uma última medida seria a manutenção preventiva. Soares e

Oliveira (2013) definem que a manutenção designa as ações cotidianas e periódicas

que têm por objetivo resolver os problemas assim que surgem. Tendo esse método

efetivo, os materiais não entrariam em deterioração, as medidas preventivas contra

incêndio seriam testadas periodicamente, a estética estimularia a visitação, ou seja,

tudo acarretaria em uma preservação da Escola de Minas.

7. Conclusão

Neste trabalho foi possível conhecer a respeito da história e da evolução

construtiva do objeto de estudo e o tanto que esse cadastramento de dados é

essencial como subsídio para ações de preservação do edifício. Ademais, foi

analisada a importância da Escola de Minas como patrimônio cultural, além da

notabilidade no perímetro tombado de Ouro Preto. Fala-se de bem patrimonial, já

que o edifício tem uma série de valores e o tombamento é um instrumento

administrativo de proteção, que acaba por legitimar a importância deste patrimônio.
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Sendo assim, conclui-se que a Escola de Minas é um bem imóvel precioso

com valor simbólico e historiográfico, conforme apresentado por Muñoz Viñas.

Desse modo, sua preservação é de enorme importância, logo faz-se necessário dar

uma atenção especial à segurança contra incêndio - área negligenciada na

construção civil -, visto que o fogo pode acarretar em um dano irreparável para

qualquer edificação e seu acervo. Contudo, a segurança contra incêndio é apenas

uma das áreas que garante a preservação (ou conservação ambiental) nas

definições de Muñoz viñas.

Dessa maneira, foi discorrido sobre a notoriedade da elaboração e da

compatibilização de projetos. No caso da Escola de Minas e deste trabalho, tal ato

de compatibilizar recorre aos projetos de incêndio com o de intervenção,

conservação e requalificação, já que tais projetos também são de suma importância

para garantir atividades cotidianas que darão vida aos ambientes internos e

externos, visto que a comunicação do espaço com acervo, ou seja, a estética

podem garantir sensações positivas nos seres humanos que estimulam a visitação

do público. Tal estímulo assegura uma gestão de manutenção mais eficiente dos

elementos construtivos o que também é de grande notabilidade para a segurança

contra incêndio da edificação, procurando garantir a preservação da edificação da

Escola de Minas, uma vez que a deterioração desses materiais aumenta o perigo de

sinistro e a propagação do fogo.

A partir desse estudo geral, foram mapeados o grau e a exposição de risco
ao incêndio, demonstrando a importância em se estabelecer medidas preventivas
mínimas no prédio da Escola de Minas, a fim de adequar os espaços aos usos
existentes, proporcionar maior segurança, além de garantir mais vitalidade ao
edifício.

Em suma, o resultado desta pesquisa é que a edificação da Escola de Minas,

da Praça Tiradentes, da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, está em condições de

risco iminente de incêndio por falta de medidas de conservação e de preservação.

O diagnóstico revela como a ausência de medidas mínimas de proteção revelam a

vulnerabilidade a qual se encontra a edificação. Assim, não precisaria propor novos

usos para segurança contra incêndio, apenas adequar os espaços para eles, uma

vez que o prédio possui alguns tipos de ocupação relevantes para um bem

patrimonial, pois usufrui de um acervo magnífico, como no caso dos museus e da

biblioteca de Obras Raras. Contudo, é notório que há uma falha comunicacional
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entre o espaço e o acervo, então é necessário um projeto arquitetônico de

intervenção e conservação.
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