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Resumo 
A segurança das edificações de bibliotecas universitárias contra sinistros (fogo, água e 
vento) foi o tema central de uma pesquisa realizada em bibliotecas universitárias de 
Porto Alegre, RS. Os possíveis desastres naturais ou provocados a que estão sujeitas 
as edificações que abrigam, em sua grande maioria, vastos acervos especializados e 
laboriosamente organizados e disponibilizados, devem constituir-se em preocupação 
permanente no cotidiano de bibliotecários gestores de bibliotecas universitárias. A 
metodologia aplicada no trabalho teve enfoque qualitativo e os instrumentos de coleta 
de dados utilizados foram a entrevista e a observação não participativa nos locais 
estudados. Os resultados apresentam uma realidade bastante diferente da idealizada, 
de acordo com a literatura, e os bibliotecários demonstraram despreparo e pouca 
preocupação com relação ao assunto segurança. Recomenda-se que todas as 
instituições bibliotecárias elaborem um plano de abandono de prédio, como parte do 
plano geral de emergência da instituição. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A modernidade trouxe à vida das pessoas uma quantidade inimaginável de 

meios facilitadores para serem empregados no seu cotidiano. As tecnologias 

desenvolvidas nas mais diversas áreas apresentaram-se como um modelo de 

aspirações e de necessidade real, contrapondo-se de forma hostil ao passado e a tudo 

que lembre lentidão, falta de comodidade e agilidade. 
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 Este novo estilo de vida, com toda sua bagagem histórica, proporcionou um 

aumento desenfreado do número de habitantes nas cidades, concentrando e 

construindo uma quantidade maior de edificações altas, próximas umas das outras e 

com os mais diferentes designs, sem muitas vezes se importarem com a segurança 

das pessoas, da propriedade e do conteúdo armazenado no local.   

É com base neste foco que atualmente profissionais da área de construções e 

reformas de todo o mundo, bem como órgãos competentes, têm se preocupado com a 

segurança dos patrimônios e da sociedade em geral, a fim de minimizar os riscos de 

desastres que rondam as edificações desprotegidas de sistemas de segurança. Esta 

mesma preocupação tem se aplicado às edificações de bibliotecas, devido ao valor 

histórico e cultural que estas possuem e ao número elevado de freqüentadores e 

trabalhadores existentes em seus prédios.  

Com este pensamento, em 1996, foi constituído o International Comittee of the 

Blue Shield com a participação de quatro organizações não-governamentais 

(Federação Internacional de Associações de Bibliotecários (IFLA), Conselho 

Internacional de Arquivos (ICA), Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

(ICOMOS) e Conselho Internacional de Museus (ICOM)), apoiado pela UNESCO. Que 

tem por missão proteger o patrimônio cultural por meio de ações preventivas, a fim de 

atender as possíveis situações de emergência causadas por sinistros naturais ou 

provocados (SHIMMON, 2003). 

 No ano de 2006, o Brasil integrou-se a esse movimento internacional criando 

em 09 de novembro do mesmo ano o Comitê Brasileiro do Escudo Azul 

(FEDERAÇÃO, 2007). 

Analisando esta realidade, a presente investigação teve como intuito principal 

abordar a problemática encontrada nas edificações com relação à segurança contra os 

sinistros advindos do fogo, água e vento, em especial edificações de bibliotecas 

universitárias, devido à importância destas organizações como centro de estudos e 

base para o desenvolvimento social e intelectual de uma nação. 

 
2 DESASTRES EM CENTROS CULTURAIS  
 

Pensar em centros culturais, como bibliotecas e museus, repletos dos mais 

variados acervos, com informações históricas preciosas, sendo atingidos por 



diferentes tipos de calamidades, é extremamente difícil de ser vislumbrado. Por sua 

vez, não é tão complicado encontrar na História, exemplos de bibliotecas e museus 

que tenham sido assolados pelos efeitos devastadores de sinistros.  

 Como enfatiza Ono (2004), uma das perdas marcantes, de repercussão 

mundial, foi o incêndio que destruiu 90% da coleção do Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro, em 9 de julho de 1978. O acidente durou cerca de 30 minutos e 

causou uma perda de 50 milhões de dólares, de acordo com valores da época. Há, 

segundo o mesmo autor, os acontecimentos de destruição por incêndio da Biblioteca 

Central de Norwich na Inglaterra e da Biblioteca Central de Los Angeles nos Estados 

Unidos (EUA). A primeira foi devido à falha elétrica no prédio, no ano de 1994, com 

perda de 350.000 livros, incluindo manuscritos do século XI. No segundo caso, o 

incêndio foi criminoso, no ano de 1986, e houve a perda de 400.000 volumes 

destruídos pelo fogo e de 700.000 volumes ensopados pela água do combate ao fogo.  

Um estudo realizado sobre a arquitetura de bibliotecas universitárias brasileiras, 

com uma população respectivamente de 401 bibliotecas, distribuídas em todo território 

nacional, desde setoriais até centrais únicas, apresentou em seus resultados 

indicações que revelaram existir em 12% desta amostra algum perigo de inundação, e 

em 24% destas bibliotecas problemas de infiltrações em suas coberturas, 

necessitando de manutenção e de melhor cuidado arquitetônico em suas estruturas 

(MIRANDA, 1998). 

Experiências desastrosas proporcionadas pela água em excesso, também 

rondam os acervos de centros culturais. Casos comprovados como o da Biblioteca 

Central Blanche Knopf, da Fundação Joaquim Nabuco, que no dia 17 de julho de 

1975, teve sua unidade totalmente submersa pelas águas do rio Capibaribe, 

danificando 35.000 volumes de sua coleção, não e um fato isolado (ROCHA, 1989). A 

inundação que arrasou a cidade de Florença, na Itália, prejudicando 

consideravelmente o acervo da Biblioteca Nacional, onde quase um milhão de 

registros e manuscritos foram danificados pela água e lama da enchente, foi outro 

episodio trágico envolvendo unidades de informação (FEATHER, 1996). 

Aparentemente, a segurança das edificações de bibliotecas universitárias, 

escolares, públicas, entre outras, parece carecer de zelo por parte dos bibliotecários.  

E quando analisadas sob o ângulo de salva e guarda dos bens materiais, humanos e 



históricos culturais percebe-se o quão importante é a adoção de medidas de proteção 

contra sinistros em seus ambientes.  

 

3 SINISTROS: incêndios, inundações e ventos 
 
 A descoberta do fogo pelo homem trouxe ao longo do tempo uma infinidade de 

benefícios para a humanidade, durante a sua evolução histórica.  A composição do 

fogo inclui três elementos básicos: combustível, comburente e calor. Para a existência 

do fogo ou incêndio é necessária a união dos elementos básicos, já que a falta de um 

elemento não torna possível o seu acontecimento. 
A origem dos incêndios pode ser ocasionada por diferentes motivos. Brentano 

(2004) aborda esta questão enfatizando alguns deles: cigarros e assemelhados, forno 

e fogão, eletricidade, atrito, líquidos inflamáveis e raios. 

Como o fogo pode ser desencadeado a partir de inúmeros tipos de 

combustíveis, com características diferentes, os incêndios foram agrupados em quatro 

classes principais “A”, “B”, “C” e “D”, conforme as suas propriedades. Esta 

classificação foi convencionada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) na NR-23: Proteção Contra Incêndios (1988), para identificação precisa do tipo 

de incêndio, material causador e método de extinção adequado. 
Com base nesta norma, Gonçalves (2003, p. 700) descreve as quatro classes 

de incêndio das quais duas são aqui destacadas daquele conjunto:  

 
CLASSE “A” – é a espécie de incêndio na qual o combustível 
corresponde a corpos comuns e sólidos, tendo como 
característica básica o fato de que a queima se dá na superfície 
e em profundidade, e, após a queima, deixam resíduos (cinzas e 
brasas). Exemplos: papel, madeiras, fibras, tecidos e algodão. 
CLASSE “C” – é a modalidade de incêndio envolvendo 
componentes elétricos energizados, ou seja, na presença da 
corrente elétrica. Exemplos: motores e equipamentos elétricos ou 
eletrônicos, transformadores, instalação elétrica predial e 
industrial energizados. 

 

Estas duas classes são as que claramente devem ser combatidas no ambiente 

das bibliotecas universitárias, pois os combustíveis apresentados estão inseridos de 

forma real em suas dependências.  



Toda biblioteca universitária com um bom nível de segurança em sua edificação 

deve obrigatoriamente estabelecer diversas prioridades relativas à proteção passiva e 

ativa contra sinistros.  

De acordo com Ono (2004) proteção passiva é toda medida de proteção contra 

incêndio incorporada à edificação e que não precisa de acionamento para o seu 

funcionamento em caso de incêndio. Em contrapartida, proteção ativa será toda a 

medida de proteção que necessite de acionamento manual ou automático para seu 

funcionamento no momento do sinistro. 

Dentre as principais medidas de proteção passiva, conforme o Código de 

Proteção Contra Incêndio do Município de Porto Alegre (PORTO ALEGRE, 2001, p. 

26) estão: afastamento entre edificações; compartimentação horizontal e vertical; 

saídas e iluminação de emergência. 

O uso de proteção ativa assegura de forma exponencial o controle para uma 

boa administração do incêndio. Saber exigir, reconhecer e lidar com equipamentos de 

proteção ativa merece atenção especial dos profissionais bibliotecários. Devem-se 

adotar as seguintes medidas de proteção ativa: detectores de incêndio e alertadores 

acústicos; extintores de incêndio; sprinklers (chuveiros automáticos); hidrantes e 

mangotinhos. 

Dentre os elementos do prédio que também devem ser especialmente 

verificados durante o processo, encontram-se a rede hidráulica, os telhados e os 

forros. A parte hidráulica da construção de uma biblioteca é uma das etapas a serem 

vigiadas atentamente, a fim de se evitar possíveis problemas de infiltração, ou até 

mesmo de inundações.  Na verdade, a água é um agente agressor tão ou mais 

prejudicial que o fogo para os livros. Conforme Greenfield (1988, p. 28): “A água 

constitui um grande risco à sobrevivência dos documentos feitos de papel. [...] As 

coleções molhadas ficam altamente suscetíveis ao mofo, o que agiliza ainda mais a 

degração dos documentos.”  

O ideal é que as bibliotecas tenham um bom plano de nivelamento, evitando-se 

que a superfície do solo esteja no mesmo nível da biblioteca ou acima desta. 

Arquitetos recomendam um declive de pelo menos 1% a partir do edifício. Drenos 

externos, normalmente fechados, devem estar ligados ao sistema de águas pluviais 

para cobrir todos os pontos de acesso ao prédio e às áreas mais baixas. Caso não 

seja possível eliminar as tubulações das áreas de armazenagem do acervo, podem-se 



providenciar algumas soluções, como a instalação de tubulações de parede dupla, 

tubulações de água localizadas na parede e não diretamente no teto e alarmes de 

água ou detectores de vazamento em áreas suscetíveis.  

A localidade das bibliotecas universitárias é outro fator a ser analisado com 

muita atenção pelas instituições mantenedoras. A região e seus climas predominantes 

podem influenciar, e muito, na possível ocorrência de sinistros cometidos pela 

presença de ventos fortes. Neste sentido, Pitte (1998, p.108) destaca: “Alguns 

fenômenos, mesmo que regulares e, portanto, previsíveis, podem tomar proporções 

catastróficas. É o caso dos ciclones, depressões tropicais que provocam trombas 

d´agua (até mais de um metro de precipitações) e fortíssimos ventos.” 

Furacões, tornados, entre outros, apesar de não terem ocorrido no Brasil, até 

recentemente, e não serem considerados pelas bibliotecas como perigosos para 

segurança de seus acervos, passaram a ser alvo de preocupação, depois da forte 

ventania ocorrida na cidade de Torres, no litoral gaúcho, no ano de 2004. Os prejuízos 

físicos e humanos deixados por aquele ciclone extra-tropical foram muito sérios, e com 

isso a questão da proteção nas edificações das bibliotecas contra este novo tipo de 

sinistro em terras brasileiras, foi suscitada. 

O município de Criciúma, no Estado de Santa Catarina, foi atingido por tornados 

no dia 05 de janeiro de 2005 durante o período da tarde. O jornal eletrônico Correio 

Braziliense (TORNADOS..., 2005)3 informa: “Os ventos que chegaram até 115 km/hora 

danificaram cerca de 70 casas, destruíram outras três e provocaram a queda de 

árvores e postes. O fornecimento de luz também foi afetado. Uma mulher morreu de 

infarto durante a passagem do fenômeno.” O tornado foi caracterizado 

preliminarmente como sendo de força um (F-1), de intensidade moderada.  

Coincidentemente, no ano de 2007, Santa Catarina voltou a ser alvo da 

presença de tornados em sua região. O forte vento que teve início por volta das 22h 

do dia 23 de março, no norte da Ilha de Florianópolis, atingiu aproximadamente cem 

casas e deixou duas pessoas feridas. O acontecimento que durou cerca de três 

segundos, com ventos de 170 km/hora, arrancou árvores do chão, deslocou 

automóveis e afetou a energia elétrica do local. Este fenômeno foi considerado pelos 

meteorologistas do Centro de Informações de Recursos Ambientais e 

Hidrometeorolgia (CIRAM) /SC, como sendo um tornado F-1 (REIS, 2007). 
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Projetar a biblioteca ou reformar sua edificação contra os efeitos dos ventos, 

incorporando à sua estrutura maior resistência a este perigo, é considerado uma das 

melhores maneiras de proteção contra este agente. Na concepção de Trinkley (2001) 

é importante solicitar ao arquiteto encarregado pelo projeto, a inclusão de uma área 

que sirva de abrigo em casos de alarme de tornados, ciclones, etc., para proteção dos 

funcionários e usuários da biblioteca.  Também o acervo deve estar localizado em 

áreas protegidas, longe das aberturas e de paredes envidraçadas. 

 

4 PLANO DE EMERGÊNCIA 
 

O planejamento de emergência para uma biblioteca deve ser calcado em 

diversos passos para que haja eficácia no momento do perigo. Ono (2004, p. 9) 

acredita que: “Um plano de emergência tem como objetivo identificar a vulnerabilidade 

do edifício a situações de emergência, antecipar seus potenciais efeitos, indicar como 

preveni-los, atribuir responsabilidades e propor um plano de ação e de recuperação 

em caso de emergências.” Em comunhão com este discurso, Mello e Santos ([200_?], 

p.14) recomendam: “[...] que as unidades de informação tenham um programa formal 

(cartilha) de emergência para facilitar o salvamento do material humano e das 

coleções no caso de enfrentar qualquer tipo de desastre.” 

A redação do plano de emergência deve contemplar as seguintes etapas 

essenciais: informações relativas à organização da segurança; plano de ação e plano 

de evacuação.  

Ulteriormente à elaboração do plano de emergência, treinamentos periódicos 

devem ser colocados em prática para testar a eficácia do plano. Simular situações de 

emergência auxilia no entendimento e especialização do pessoal da biblioteca e de 

sua instituição. As universidades e/ou faculdades devem realizar pelo menos dois 

treinamentos de evacuação, a cada início de semestre letivo, para orientar toda a 

comunidade acadêmica. E caso as simulações adotadas sejam sobre incêndio e 

utilizem substâncias fumígenas, os ocupantes devem ser avisados previamente, da 

mesma forma a equipe de primeiros socorros e o corpo de bombeiros. 

 
 
 



5 METODOLOGIA 
 
A pesquisa caracteriza-se por um estudo de multi-casos, com enfoque 

qualitativo, através de uma abordagem descritiva. O universo da mesma foi composto 

por quatro bibliotecas universitárias da cidade de Porto Alegre, RS, sendo duas do 

setor privado e duas do setor público.  

 Os dados foram coletados a partir de entrevistas semi-estruturadas, realizadas 

com os bibliotecários responsáveis de cada instituição, respectivamente em seus 

ambientes de trabalho, seguidas de uma observação não-participante para 

complementar o estudo.  

As entrevistas tiveram como objetivo avaliar e comparar o nível de importância, 

e conhecimento do assunto segurança contra sinistros em cada biblioteca. Também 

compararam o tratamento dado a estas questões pelas instituições públicas e privadas 

representadas na pesquisa. Por fim, todas as questões foram relacionadas com as 

estruturas existentes. A observação serviu de apoio para contextualizar a realidade 

das bibliotecas pesquisadas.  

 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 Os resultados da investigação mostraram que os prédios das bibliotecas 

particulares estão mais bem equipados do que as edificações das bibliotecas de 

caráter público.  

Todas as bibliotecas apresentaram algum tipo de equipamento de combate a 

incêndio em suas dependências. As bibliotecas públicas apresentaram apenas 

extintores de incêndio para combate ao fogo, no entanto, em uma delas os cinco 

extintores de incêndio estavam com os prazos de validade vencidos. Os testes 

hidrostáticos dos mesmos apresentavam validade expirada em dois anos.   

Contrapondo-se a este fato, uma das bibliotecas particulares possuía extintores de 

incêndio, hidrantes, mangueiras e sprinklers (agente água) em toda sua extensão.  

As bibliotecas do setor privado apresentaram alarmes centrais e manuais em 

seus prédios; em um dos casos, a biblioteca conta com 64 acionadores manuais para 

utilização em caso de sinistros. Em contrapartida, as bibliotecas do setor público não 

contam com nenhum tipo de meio de alerta para aviso de sinistros. 



As bibliotecárias responsáveis pelas quatro bibliotecas mencionaram a 

existência de rotas de fugas nos prédios para eventual emergência, porém nenhuma 

delas é sinalizada adequadamente. Todas são constituídas de rotas de saídas 

habituais a percorrer em caso de perigo, mas apenas as bibliotecas privadas possuem 

saídas alternativas em seus espaços. Foi unânime a resposta afirmativa quanto ao 

conhecimento da localização destas saídas, sejam elas habituais e/ou alternativas. 

Três das edificações pesquisadas eram providas de iluminação de emergência, 

segundo as entrevistadas. Apenas uma das bibliotecas (setor público) não possuía 

este equipamento em seu prédio para auxiliar em casos de emergência.   

As profissionais participantes da pesquisa também foram solicitadas a relatar 

sobre a ocorrência de sinistros.  Foram relatados casos de rachaduras na estrutura 

devido ao excesso de peso; alagamentos por obstrução de calhas e falta de 

manutenção da rede hidráulica; infiltrações devido ao acúmulo de água em clarabóias 

e, ainda, a existência de calhas que correm verticalmente por dentro do recinto da 

biblioteca (o rompimento de uma delas seria suficiente para colocar em risco a coleção 

de periódicos que se encontra armazenada em local contíguo às mesmas).  

 Ao realizar a fase de observação foram detectados problemas como a 

obstrução de passagens em duas bibliotecas visitadas. Em uma delas verificou-se a 

colocação de cadeiras em frente aos equipamentos de combate a incêndios 

localizados no terceiro andar do prédio, e em outra, a saída de emergência 

encontrava-se obstruída pela utilização do espaço entre as escadas e a porta de 

emergência, servindo de depósito de cadeiras.  

A não obstrução das saídas de emergência está prevista nas legislações 

específicas (PORTO ALEGRE, 2001). 

 
7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Os resultados do estudo revelaram a tendência em projetar e executar métodos 

de segurança nas edificações no momento de sua construção, e o posterior 

esquecimento de manutenção preventiva nas mesmas.  Em conseqüência, é 

inquestionável o risco a que estão expostos os prédios destas bibliotecas, 

especialmente os do setor público.   



A ausência de uma sinalização apropriada e chamativa para indicar os pontos 

essenciais relativos à segurança foi constatada em todas as bibliotecas universitárias. 

Constatou-se, igualmente, o baixo índice de desenvolvimento de sistemas de proteção 

passiva e ativa presentes nos prédios visitados.  

Como uma primeira recomendação sugere-se dotar as bibliotecas com 

sprinklers por gases limpos, como o Inergen, por não causarem estragos ao acervo e 

ao meio ambiente.  

Outra recomendação é fruto da inexistência de planos de emergência, de 

proteção/prevenção contra sinistros e de evacuação na maioria dos sujeitos. Propõem-

se então, a elaboração de um plano de abandono que deve fazer parte do plano de 

emergência institucional. Esse plano deve ter características didáticas e pontuais, de 

acordo com suas realidades, para facilitar o entendimento e o aprendizado de todas as 

pessoas, sejam elas funcionárias da instituição ou freqüentadores/usuários eventuais.   

Seu objetivo é recomendar e conscientizar as pessoas sobre os tipos de 

atitudes a serem tomadas em momentos de emergência, de modo a saírem ilesas de 

todo e qualquer tipo de sinistro. 

Espera-se que a pesquisa relatada sirva de subsídio para a conscientização do 

profissional bibliotecário e das instituições de ensino para com a prevenção de 

sinistros em suas bibliotecas. Neste sentido, também seria fundamental pensar a 

inclusão dessa temática nos currículos dos cursos de Biblioteconomia a fim de melhor 

preparar e educar estes profissionais oferecendo uma visão global das necessidades 

das suas unidades de informação. 

 
 
BUILDING SECURITY IN UNIVERSITY LIBRARIES AGAINST SINISTERS 

 
Abstract 

The safety of university library buildings in Porto Alegre (RS) against hazards (fire, 
water and wind) was the central focus of this research. Possible hazards, either 
natural or provoked, to which these buildings are exposed, most of which shelter 
large specialized holdings, laboriously organized and made available, represent a 
permanent concern for those librarians managing university libraries. The 
methodology applied had a qualitative approach and the instruments used for data 
collecting were an interview and observation in the libraries themselves. The 
results presented a quite different reality from the one idealized in library literature. 
They demonstrated librarians are not prepared to deal with hazardous events and 



have little concern with security. We recommend that all libraries elaborate a plan 
of building evacuation as a part of the general emergency plan of the institution.  

Keywords: University Libraries. Sinister. Fire. Flooding. Winds. 
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