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RESUMO

Esta pesquisa teve o propósito de conhecer a percepção dos comandantes de
seções de bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceara (CBMCE)
localizadas em Fortaleza quanto à falta de pressão nos hidrantes urbanos
distribuídos na sua área operacional. O incêndio um dos tipos de evento adverso
que pode desencadear situações de riscos, que mal gerenciadas podem dar origem
a um desastre. A defesa civil insere-se neste contexto como órgão minimizador dos
desastres através das ações de prevenção, preparação para emergência e sinistros,
resposta aos desastres e reconstrução. O hidrante urbano é um dos mecanismos
possíveis para redução da vulnerabilidade da comunidade com relação aos
desastres provocados pelos incêndios. Para realização da pesquisa foi utilizado um
questionário aplicado junto a cinco comandantes de quartéis do CBMCE. As
entrevistas ocorreram na segunda quinzena de junho. Conclui-se que os
comandantes de seções realizam as inspeções nos hidrantes pelo menos uma vez
por mês e que não conseguiram estimar o tempo de abastecimento da viatura nas
suas áreas de trabalho; que a falta de pressão nos hidrantes implica na demora nos
abastecimento das viaturas e no deslocamento excessivo para outros pontos de
tomada da água; que os comandantes de seções têm conhecimento da queda de
pressão nos hidrantes, durante o atendimento às ocorrências de incêndio. Com base
nos resultados, ficou evidente a necessidade de ampliação da rede de hidrantes
urbanos, melhoria na formação continuada dos comandantes em vistorias técnicas e
a elaboração de calendários de inspeção nos equipamentos existente em cada área
operacional.
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1 INTRODUÇÃO

A defesa civil está fundamentada no princípio de que nenhum governo
isoladamente tem capacidade para solucionar todos os problemas que possam
afetar a comunidade. Portanto, é imprescindível a participação e cooperação da
comunidade com o poder público nas soluções dos diferentes problemas que
possam afetá-los.
Desta feita, a defesa civil deve ser entendida como um conjunto de ações
destinadas a evitar ou minimizar desastres e a restaurar as condições de vida da
sociedade. A redução dos riscos de incêndio implica na redução de magnitude das
ameaças e da probabilidade de sua ocorrência e na redução de vulnerabilidade dos
cenários e das comunidades em riscos, ou ambos, quando possível. Ao se reduzir a
vulnerabilidade de uma determinada comunidade, impulsiona-se sua capacidade
para suportar os eventos adversos presentes em seu entorno.
O hidrante urbano é um dos mecanismos de redução da vulnerabilidade
da comunidade com relação aos desastres provocados pelos incêndios. Dessa
forma, reduzindo-se a vulnerabilidade, tem-se um aumento da capacidade de
suportar os desastres provocados pelo fogo, que atinge a vida das pessoas no
território urbano de modo intenso.
Nos últimos anos, a cidade de Fortaleza foi assolada por uma série de
incêndios de médias e grandes proporções. Dentre as dificuldades encontradas pelo
Corpo de Bombeiros para realizar o serviço de extinção de incêndio foi enunciada a
falta de pressão nos hidrantes. O serviço ficou prejudicado, pois, quando acabava a
água da viatura, esta tinha que se deslocar para os outros pontos de tomadas para
fazer o abastecimento.
Como medida paliativa, o Corpo de Bombeiros socorre-se então com as
viaturas autotanques, que têm capacidade para seis, oito, doze e quinze mil litros de
água. Consumidas essas reservas, as viaturas deveriam realizar o reabastecimento
nos hidrantes mais próximos, não obstante, na maioria das vezes não possuírem
vazão suficiente para suprir o abastecimento das viaturas de combate a incêndio,
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tendo que percorrer grandes distâncias para fazer o abastecimento e retornar para
dar continuidade às atividades de extinção das chamas.
Nesse sentido, o objetivo geral deste artigo é conhecer a percepção dos
comandantes de seções de bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Ceara localizadas em Fortaleza quanto à falta de pressão nos hidrantes urbanos
localizados na sua área operacional. Pretende-se que este trabalho contribua para o
debate acerca do tema, pois atualmente são poucos os trabalhos acadêmicos que
estão voltados para a teorização desse assunto.
A metodologia aplicada no presente estudo é do tipo qualitativo com a
utilização de elementos de estudo de caso. Dentre os instrumentos de coleta de
dados utilizou-se o questionário misto contendo 20 questões abertas e fechadas,
sendo aplicado a cinco comandantes de seções de bombeiros na segunda quinzena
do mês de junho de 2011.

2 DEFESA CIVIL, DESASTRES E INCÊNDIOS

A Defesa Civil surgiu a partir dos conflitos bélicos ocorridos durante a
Segunda Guerra Mundial. As primeiras ações voltadas para a defesa da população
civil foram realizadas na Inglaterra, após os ataques sofridos entre 1940 e 1941.
No Brasil, a atividade de Defesa Civil deu-se através do Decreto Lei nº
4.098, no qual foi criado o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, subordinado ao
Ministério da Aeronáutica.
A defesa civil foi inserida na Carta Magna de 1988, como política de
segurança pública (artigo 144), direcionada para a defesa da vida nas ocorrências
de desastres. Não obstante, diferentemente das outras nações, a defesa civil
nacional é chamada a intervir não somente nas “adversidades”, como se fossem
situações esporádicas. Ela atua em situações de risco agravadas pelas condições
de vulnerabilidade socioeconômica da comunidade, identificadas pela ausência e
ineficiência das políticas sociais.
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Segundo Castro (1999, p.35) Defesa Civil é:

“o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas
destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da
população e restabelecer a normalidade social”, sendo o desastre: “o
resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre
um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou
ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais”

Infere-se, portanto que a defesa civil surgiu como órgão responsável pela
prestação de serviços preventivos, de socorro e minimização dos impactos
causados pelos desastres, sejam eles naturais ou causado pelo homem.
A defesa civil como órgão responsável pela segurança da população
utiliza esses conhecimentos para consecução dos seus trabalhos de forma a
aperfeiçoar e maximizar os resultados. Sua finalidade é: “promover a segurança
global da população, em circunstâncias de desastres naturais, antropogênico e
mistos” (CASTRO, 1999, p.10).
Além disso, ela tem como objetivo a redução dos desastres. As ações de
redução de desastres abrangem os seguintes aspectos globais: prevenção de
desastres; preparação para emergências e desastres; respostas aos desastres e
reconstrutiva (CASTRO, 1999, p. 10). Essas ações visam à minimização dos
desastres de a forma a proporcionar a segurança global da população conseguida
pela diminuição da ocorrência e da intensidade dos mesmos.
O incêndio, um dos tipos de evento adverso de constante presença nas
estatísticas do Corpo de Bombeiros, será tratado como ocasionador de desastres,
caso não seja extinto em tempo reduzido. Afinal, o que vem a ser um desastre? Será
apenas aquilo que provoca a comoção social? Ou fatos que causam prejuízos
econômicos? Os desastres ocorrem em qualquer lugar, a qualquer hora ou
dependem de algum fator deflagrador? Compreender a dinâmica dos desastres é
entender as conseqüências do evento adverso cuja magnitude produz danos e
prejuízos ao ecossistema.
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Segundo Castro (1999, p. 8), “o desastre é o resultado de eventos
adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável,
causando danos humanos, materiais e ambiental e conseqüente prejuízo econômico
e social”.
Novos riscos são gerados diariamente nas cidades brasileiras em função
de inovações e mudanças nas plantas industriais, nas empresas e nos edifícios,
privados e públicos. Deriva desse cenário a redução das condições de segurança da
população e, por conseguinte, o aumento do risco de incêndio nas edificações, seja
comercial ou industrial.
Desta forma, é sempre necessário que se procure conhecer os riscos de
incêndio, sua probabilidade de ocorrência e a magnitude de seus possíveis danos.
Não é simples, contudo, manter uma noção mais precisa dos possíveis riscos de
incêndio, à medida em que as atividades desenvolvidas dentro de uma edificação
modificam periodicamente a probabilidade de incêndio e o próprio emprego da
edificação cria condições para o aumento desse risco, como, por exemplo, a falta de
manutenção periódica dos extintores e hidrantes, o acúmulo de material combustível
em determinados compartimentos, a não manutenção ou sobrecarga das
instalações elétricas, os comportamentos inadequados das pessoas, a inexistência
de regras de conduta para a promoção da segurança contra incêndio e pânico,
instalações inadequadas de gás liquefeito de petróleo, dimensionamento precário
das saídas de emergência, dentre outras.
O desastre, portanto, constitui-se na conseqüência dos eventos adversos,
ou seja, ele ocorre como desdobramento de um ou mais eventos adversos, que
podem ser a manifestação de um fenômeno de natureza, uma ação/omissão
humana ou mesmo ambos (COELHO, 2005, p.35). Dessa forma, faz-se necessário
reduzir os riscos e as vulnerabilidades locais, ou seja, as ameaças dos cenários,
como medida de evitar que os eventos adversos aconteçam e desencadeiem um
desastre.
Enquanto a redução dos desastres naturais depende, dominantemente,
da redução das vulnerabilidades dos cenários, a redução dos desastres humanos de
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natureza tecnológica depende, fundamentalmente, da redução das ameaças e,
numa segunda instância, das vulnerabilidades dos cenários (CASTRO, 1999).
Por outro lado, a vulnerabilidade é uma condição intrínseca ao sistema
que, em interação com a magnitude do evento ou acidente, caracteriza os efeitos
adversos, medidos em termos de intensidade (CASTRO, 1999). Dessa maneira,
verifica-se que quanto menores as condições de vulnerabilidades dos cenários
menores serão as conseqüências dos desastres.
Quando se estuda o grau de vulnerabilidade, está-se estudando o nível
de insegurança intrínseca dos sistemas e dos cenários dos desastres. Como
insegurança é o inverso da segurança, os estudos de vulnerabilidade têm por
finalidade e objetivo aumentar o nível de segurança intrínseca dos cenários dos
desastres e dos sistemas (CASTRO, 1999).
Pelo exposto acima, deve-se entender o incêndio como um tipo específico
de desastre, advindo das conseqüências dos eventos adversos que ocorrem em
ambientes vulneráveis à eclosão e propagação das chamas. Quanto maior a
vulnerabilidade ambiental, maior será a condição de insegurança do ambiente.
De acordo com Seito (2008, p.123), a ISO 8421, conceitua o incêndio
como “uma combustão rápida, disseminando-se de forma descontrolada no tempo e
no espaço”. Ainda segundo o mesmo autor, o incêndio é o fogo que foge ao controle
do homem, queimando tudo aquilo que a ele não é destinado queimar; capaz de
produzir danos ao patrimônio e à vida por ação das chamas, do calor e da fumaça.
Para Castro (1999, p. 486), o incêndio se apresenta como um possível desastre por
apresentar peculiaridades próprias:

O fogo que escapou do controle do homem e assumiu as características de
um sinistro ou desastre, causando grandes danos e prejuízos.
Normalmente, os incêndios caracterizam-se pela combustão ativa e intensa
e por provocarem sinistros de grandes proporções, em função da perda de
controle sobre o fogo.
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O incêndio é uma ameaça real e crescente nos edifícios e à vida das
pessoas, trazendo graves e incalculáveis conseqüências de ordem social e
econômica ao bem estar da coletividade. Neste trabalho, o incêndio deverá ser
entendido como uma propagação violenta do fogo que age queimando tudo ao seu
redor e que tem como conseqüência danos materiais e/ou perdas de vidas
humanas.
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) como órgão
responsável pela segurança pública tem sua atividade regulada, tendo por base
legal, no âmbito nacional, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988, que no Artigo 144 atribui responsabilidade aos órgãos estatais nos
seguintes termos: “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares”.
Portanto cabem aos Corpos de Bombeiros brasileiros os serviços para a
preservação da vida e dos bens materiais da população. Além disso, no âmbito
estadual, a Carta Magna cearense, no capítulo destinado à segurança pública,
estabelece no art. 190:

Incumbe ao Corpo de Bombeiros, no âmbito estadual, a coordenação da
defesa civil e o cumprimento entre outras das atividades seguintes: I prevenção e combate a incêndio; [...] V - pesquisas científicas em seu
campo de atuação funcional; VI - controle da observância dos requisitos
técnicos contra incêndios de projetos de edificações, antes de sua liberação
ao uso.

O CBMCE executa atividades de prevenção e combate a incêndios
utilizando recursos humanos e materiais para consecução de seus objetivos que é a
prevenção da vida e dos bens materiais do cidadão. Além dessas atividades a
constituição reservou ao Corpo de Bombeiros os serviços de defesa civil como forma
de minimizar e impedir que os eventos adversos tornem-se desastres.
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3 INCÊNDIOS, HIDRANTES E VULNERABILIDADES

O CBMCE, órgão responsável pelas ações de defesa civil, vem
intensificando, nos últimos anos, trabalhos de prevenção, como forma de tentar
evitar que o incêndio ocorra. Sabe-se que dependendo das conseqüências e
proporções do incêndio, o mesmo pode desencadear um desastre, provocando a
perda de vidas humanas e de bens materiais.
Daí a preocupação do CBMCE com os municípios cearenses e com as
grandes cidades do interior, que a exemplo de Fortaleza, vêm passando por um
processo intenso de verticalização desordenada, diminuindo terrenos em áreas
seguras e sua conseqüente valorização.
Em numerosos distritos industriais, o desenvolvimento econômico
imediatista e antientrópico provocaram a deterioração ambiental e agravaram as
vulnerabilidades dos ecossistemas humanos, contribuindo para aumentar os níveis
de insegurança aos desastres tecnológicos (CASTRO, 1999).
Constata-se ainda que, o crescente número de indústrias no município
provocou um aumento da carga de materiais susceptíveis de queimar quando da
ocorrência de grandes incêndios, necessitando, portanto aumentar os níveis de
segurança aos desastres tecnológicos.

A dinâmica das cidades brasileiras que se modernizaram para serem
competitivas, dentro dos mercados globais, aumenta a complexidade da
produção e do serviço que, paralelamente às exigências da população
urbana, tem provocado o aumento dos riscos de incêndio nas edificações
(SEITO, 2008, p. 11).

A Norma Brasileira (NBR) 5667/80, define os hidrantes urbanos como os
aparelhos ligados aos encanamentos de abastecimento de água que permitem a
adaptação de bombas e ou mangueiras para o serviço de extinção de incêndios.
Para Silva (1996), os hidrantes são dispositivos colocados nas redes de distribuição
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que permitem a captação de água pelos bombeiros, especialmente durante o
combate a incêndios.
Os hidrantes são instalados em pontos estratégicos das redes de
distribuição, onde devem ser capazes de fornecer água em quantidade e pressão
satisfatórias. A instalação desses aparelhos é uma exigência do código de
prevenção contra incêndio e pânico, que por sua vez obedecem a legislações
específicas de cada Estado da Federação.
As legislações atribuíram aos hidrantes pontos essenciais para prevenção
contra os incêndios com o passar do tempo, tornando-se um meio conhecido pelas
brigadas e fonte de treinamento principalmente nas instalações industriais
(ALBUQUERQUE, 2008). “A implantação e a manutenção da rede de hidrantes
urbanos devem fazer parte de um planejamento para proteção das cidades, com
instalação desses equipamentos de forma adequada para uso do corpo de
bombeiros” (SEITO, 2008, p. 126). Evidencia-se, assim, a importância desse
equipamento para as atividades operacionais do CBMCE.
Comumente nas operações de incêndios a quantidade de água nos
hidrantes é insuficiente para o abastecimento das viaturas. Dessa forma a
companhia de água disponibiliza um serviço não muito comum, que é a manobra da
água.
Quando temos um grande incêndio, o consumo elevado de água para
combatê-lo pode ocasionar o estrangulamento do sistema de distribuição, ainda que
a rede seja dimensionada. Para se obter melhor rendimento, efetua-se a manobra
d’água, que consiste no fechamento e abertura de válvulas intermediárias,
existentes na rede de distribuição, canalizando grande volume de água para a região
onde está ocorrendo o incêndio. Tal procedimento é feito pelo pessoal da companhia
de água da localidade, que deve estar em plantão permanente (SILVA, 1996).
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4 HIDRANTES URBANOS, SEÇÃO DE BOMBEIROS E GESTÃO

A presente pesquisa se propôs conhecer a percepção dos comandantes
de seções de bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceara
localizadas em Fortaleza quanto à falta de pressão nos hidrantes urbanos
localizados na sua área operacional. Para tanto, foram definidos instrumentos de
coleta de dados que subsidiassem o objetivo da pesquisa.
Dentre os instrumentos de coletas de dados utilizou-se o questionário
contendo vinte questões sendo doze fechadas e as demais abertas. Os
respondentes do referido questionário são comandantes das unidades operacionais
(Mucuripe, Central, Conjunto Ceará, Messejana e José Valter) do CBMCE, com sede
na cidade de Fortaleza. As entrevista aconteceram na sede dos quartéis durante a
segunda quinzena de junho. Consultaram-se cinco indivíduos, os quais serão
nominados de Alfa, Beta, Charle, Delta e Eco, como forma de preservar suas
identidades.
O perfil etário dos comandantes consultados varia na faixa de 31 a 45
anos, sendo que a faixa de 36 a 40 anos apresentou a maior freqüência. Em relação
ao tempo de serviço, um dos indivíduos tem menos de dez anos de serviço (Charle),
dois estão na faixa de 11 a 15 anos (Alfa e Eco) e dois contam com mais de
dezesseis anos (Beta e Delta). Quanto ao tempo de comando, eles tem até dois
anos na sua unidade atual, exceto Alfa que está há mais de 03 anos.
Pelo exposto, pode-se afirmar que o grupo selecionado detém certa
maturidade de vida, associada à experiência profissional, fato que contribui
sobremaneira para os objetivos desta pesquisa, contudo o pouco tempo de exercício
da atividade de comandante na atual unidade favorece o desconhecimento dos
riscos e peculiaridades da área operacional sob sua responsabilidade. Isso denota
que deve haver certa flexibilidade quanto às respostas apresentadas não podendo
ser encaradas de forma rígida e definitiva. Cabe frisar que todos os entrevistados
são oficiais de carreira do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.
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Constatou-se ainda por meio do questionário que os indivíduos Alfa, Beta
e Charle possuem o Curso de Habilitação em Vistorias Técnicas (CHVT), e desses
apenas dois afirmam conhecer as exigências para instalação de hidrantes urbanos.
Fato curioso é que apenas Delta, que não possui curso na área técnica, afirma
tentar consertar hidrantes inoperantes na sua área operacional, sendo que o correto
seria informar ao comando do CBMCE e à Cagece. Em vista desses resultados
percebe-se uma lacuna na formação profissional dos indivíduos no que tange ao
conhecimento técnico, fato que poderia ser superado com a intensificação da oferta
de cursos de formação continuada.
Quanto à freqüência de inspeção, Alfa e Beta realizam esse procedimento
uma vez por mês, Delta o faz mais de uma vez por semana. Por sua vez, Eco realiza
uma vez por semana, enquanto Charle nunca realizou inspeção. Intrigante é o fato
de Delta verificar mais de uma vez por semana a inspeção e conhecer apenas
parcialmente a quantidade, o estado de conservação e a localização dos hidrantes
da sua área operacional.
Houve uma divergência grave quanto à estimativa de tempo para
abastecimento das viaturas. Para Charle e Eco o tempo é desconhecido. Enquanto
Delta indica 5 minutos, Beta estima ser acima de 20 minutos o tempo de
abastecimento. Esse fato pode ser justificado pela variação de pressões existentes
na rede de distribuição: os hidrantes mais próximos às unidades de negócio da
Cagece possuem maiores pressões que diminuem à proporção que se avança para
a periferia da cidade.
Verificou-se ainda por parte dos comandantes de seções que apenas
Delta utilizou o procedimento operacional de manobra da água. Alfa e Eco já
ouviram falar disso, enquanto Charle e Beta conhecem-no parcialmente. O
desconhecimento desse procedimento ocasiona um prejuízo nas operações de
incêndio tendo em vista que essa é uma forma de sistematizar os serviços de
combate a incêndio. A manobra da água consiste num remanejamento de certo
volume de água para outro ponto da rede de hidrante. Para que esse serviço seja
operacionalizado é necessário que o comandante da operação de combate a
incêndio solicite junto à Cagece o acionamento da manobra, que se desenvolve de
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forma remota pelo sistema de automação. Esse serviço encontra-se disponível 24
horas por dia e, em qualquer dia da semana.
Quanto à realização periódica das inspeções e manutenções na malha de
hidrantes das unidades operacionais, os comandantes de seções foram unânimes
em atribuir a responsabilidade à Cagece e ao CBMCE.
Como forma de se apreender a percepção dos comandantes de seção de
bombeiros acerca dos pontos de hidrantes urbanos na cidade de Fortaleza, observase o fato inusitado de que nenhum se referiu a falta de água nos hidrantes.
Enunciou-se com maior freqüência sobre a falta de pressão para o abastecimento
das viaturas ocasionando a demora no abastecimento e algumas vezes o
deslocamento para outros pontos mais distantes de tomada da água, como pode ser
percebido na fala de Delta:

Era muito distante (localização dos hidrantes), vindo a prejudicar o tempo de
resposta na operação ocasionando o aumento de prejuízos para o
proprietário. Isso se deu em virtude dos hidrantes mais próximos não terem
pressão o suficiente, ocasionando a falta da água.

Nas operações de combate a incêndio o fator tempo tem uma importância
enorme nas respostas dos comandantes de socorro ao atendimento aos sinistros.
Dessa forma, uma maneira de otimizar esses resultado é conhecer a localização dos
preventivos fixos de combate a incêndio em sua área de trabalho, dentre eles, o
hidrante urbano, que tem como escopo abastecer as viaturas de água, para que
possa auxiliar no combate às chamas. As respostas evidenciaram que os
comandantes têm conhecimento da quantidade, estado de conservação e
localização dos hidrantes urbanos de suas respectivas áreas de trabalho. Tal
conhecimento facilita as operações de combate a incêndio, reduzindo principalmente
o tempo de abastecimento das viaturas, fato comprovado pela freqüência com que
são realizadas as vistorias.
Por outro lado, a manutenção desses equipamentos é procedimento
essencial para o perfeito estado de conservação, haja vista que a durabilidade do
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hidrante urbano está relacionada com a sua conservação. Além disso, essa medida
faz parte da prevenção contra incêndio e pânico, pois uma boa manutenção é uma
condição precípua em caso de necessidade de utilização do equipamento. Tal
procedimento facilita as operações de combate e extinção dos incêndios. A
atribuição de responsabilidade sobre a manutenção dos hidrantes segundo análise
anterior é competência da Cagece, assim como do CBMCE. Contudo há quase
unanimidade entre os comandantes em não realizar a manutenção dos hidrantes em
sua área. Delta representa a única posição contrária ao afirmar que “fazemos uma
interação com a Cagece e fazemos a manutenção conjuntamente dentro do que nos
seja possível”.
A melhoria dos serviços públicos depende de avaliações periódicas dos
equipamentos de trabalho. Entretanto, para manter esses equipamentos em perfeito
estado, é preciso que haja um envolvimento de todos os participantes nesse
processo. O hidrante urbano constitui um desses equipamentos que tem
fundamental importância nas operações de incêndio, portanto os comandantes de
unidades têm a obrigação de conscientizar seus subordinados quanto às condições
adequadas de uso desse equipamento.
A implantação de novos hidrantes tem como principal objetivo dotar a
cidade de equipamento de segurança contra incêndio e pânico. Além disso, a
expansão da malha de hidrantes deveria acompanhar o crescimento que a cidade
tem apresentado nos últimos anos. Quanto a essa questão, todos os comandantes
se posicionaram favoráveis à instalação de novos hidrantes em sua área
operacional, pois consideraram que o crescimento da cidade implica também no
aumento dos riscos de incêndio.
Os critérios de instalação de hidrantes urbanos constituem um ponto
fundamental nessa pesquisa. Atualmente, cada estado da federação adota critérios
que melhor se adequam as condições de segurança do seu Estado. Nessa categoria
procurou-se estabelecer quais os critérios que seriam necessários para a instalação
dos hidrantes. De acordo, com os comandantes de seções, dois estabeleceram
como critérios: população, indústrias e comércios, os demais levaram em
consideração os riscos da cidade, conforme se observa nas palavras de Beta: “seria
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de suma importância um estudo de risco e a classificação do risco quanto a sua
carga de combustíveis que oferece risco a população”.
A manutenção e a instalação de hidrantes urbanos são procedimentos
essenciais para a operacionalização dos serviços de prevenção e combate a
incêndio. De acordo com o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico, a
manutenção dos hidrantes é competência do CBMCE, enquanto a sua instalação
deve ser realizada pela Cagece. Por outro lado, verificou-se na fala dos gestores da
Cagece que a responsabilidade é totalmente deles, ou seja, a manutenção e a
instalação de hidrantes em Fortaleza, cabendo ao CBMCE apenas a fiscalização e
inspeção dos equipamentos. Neste quesito vislumbra-se a confusão normativa
nesse setor.
Enquanto uma lei estadual disciplina a atribuição de responsabilidade em
uma direção, os gestores de um órgão nutrem entendimento contrário. Talvez por
esse motivo, os comandantes de seções reconheceram competências para
manutenção e instalação dos hidrantes aos dois órgãos envolvidos nessa atividade.
Por fim, questionados sobre os procedimentos de manutenção dos
hidrantes a cargo do CBMCE, os comandantes foram unânimes em assinalar o
reparo de peças, a pintura e a limpeza do entorno do hidrante como ações
necessárias para manter o grau de operacionalidade do equipamento. Nesse
sentido, Delta enfatiza que inclusive deveria haver checagem diária da pressão dos
hidrantes como pode ser percebida em sua fala: “manutenção quanto à pintura,
desobstrução e limpeza da área de abastecimento, [...], checagem da pressão em
horários diferenciados, bem como a sua vazão, [...], simulado no local”.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa objetivou conhecer a percepção dos comandantes de
seções de bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará localizadas
em Fortaleza quanto à falta de pressão nos hidrantes urbanos na sua área
operacional, cuja ação contribui para o conhecimento do seu poder operacional
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quanto aos sistemas de prevenção e combate a incêndio, no caso especifico desses
hidrantes, assim como, a localização e o estado em que se encontram esses
equipamentos.
Analisando os dados da pesquisa, podem-se inferir os seguintes aspectos
que norteiam as ações de prevenção e utilização dos equipamentos de combate a
incêndio: existe uma lacuna na formação profissional dos indivíduos no que tange ao
conhecimento técnico relativo aos hidrantes urbanos; os comandantes de seções
realizam as inspeções nos hidrantes pelo menos uma vez por mês, salvo algumas
unidades que realizam mais de uma vez por semana; a maioria dos comandantes de
seções não conhece o procedimento operacional de manobra da água; as inspeções
e manutenções foram atribuídas à Cagece; os participantes da pesquisa não
conseguiram estimar o tempo de abastecimento da viatura nas suas áreas de
trabalho; falta de pressão nos hidrantes implica na demora nos abastecimento das
viaturas e no deslocamento excessivo para outros pontos de tomada da água; os
comandantes de seções têm conhecimento da queda de pressão nos hidrantes,
durante o atendimento às ocorrências de incêndio.
Com base nos resultados, ficou evidente a necessidade de ampliação da
rede de hidrantes urbanos, melhoria na formação continuada dos comandantes em
vistorias técnicas e a elaboração de calendários de inspeção nos equipamentos
existente em cada área operacional, bem como a construção de espaços de diálogo
entre os órgãos envolvidos com a questão.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Ademir Gonçalves. Nova Instrução Técnica de Hidrantes do
Corpo de Bombeiros. São Paulo, 16 de outubro de 2008. Disponível em
<http//wwwarquitetura.com/legislação.php?id=2&seção=&id_tec=20030101100000&r
elação. Consultada em 30 de maio de 2011.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5667: Hidrantes
urbanos de incêndio. Rio de Janeiro, 1980.

16

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil,
Brasília, DF, 1988.
__________. Decreto Federal no 4.098, de 06/02/1942 – Criação do Serviço de
Proteção Passiva antiaérea.
CASTRO, Antonio Luiz Coimbra de. Manual de planejamento em defesa civil.
Brasília Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Defesa Civil, 1999.
CEARÁ. Constituição (1989). Constituição do Estado do Ceará. Atualizada até a
Emenda Constitucional nº 56 de 7 de janeiro de 2004. Fortaleza, CE, 2004.
COELHO, Luiz Cláudio Araújo. Gerenciamento das ações de respostas a
situação criticas – uma nova postura operacional. Fortaleza: UECE, 2005.
SEITO, Alexandre Itiu. A segurança Contra Incêndio no Brasil. São Paulo: Projeto
Editora, 2008.
SILVA, José Carlos da. Manual de Fundamentos.São Paulo: CBMESP, 1996.

