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RESUMO

/

Trabalho de conclusio de curso que tem por objetivo gerd propor um plano

de prevengao, combate e reagao a sinistros em bibliotecas, adaptado a realidade

das bibliotecas brasileiras, no que tange a inc6ndios e inunda96es( Demonstra

atrav6s de revisio de literatura, a inexist6ncia'de planejamento preventivo na

maioria das bibliotecas brasileiras e a falta de preparo dos gerentes de bibliotecas

em operacionalizar tal plano. Alerta para a grande responsabilidade que as

instituig6es mantenedoras de patrim6nio cultural, hist6rico e mnem6nico t6m. O

proleto tem abordagem qualitativa onde serif apresentados dois estudos de caso

de instituig6es de Porto Alegre onde ocorreram inc6ndio e inundagao. Atrav6s de

entrevista semi-estruturada investiga se a ocorr6ncias de sinistros nas bibliotecas

entrevistadas decorreu da falta de planejamento preventivo. Analisa e interpreta

os dados obtidos atrav6s da mesma. O planejamento visa identificar os riscos aos

quais as bibliotecas estio sujeitas, a sua redugao e a verificagao de possiveis

recursos para a implementagao do plano. Caracteriza os elementos do fogo que

gera o inc6ndio. Busca causas e conseq06ncias que o inc6ndio traz a biblioteca.

bem coma sua prevengao, detecgao por meio de alarmes e combate eficaz ao

inc6ndio. Apresenta as causas e conseqt]6ncias das inunda96es decorrentes do

combate ao inc6ndio. Demonstra sua eficaz prevengao, detecgao e combate.
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ABSTRACT

Work of course conclusion that has for general objective to construct a plan of

prevention, combat and reaction the accidents in libraries, in that it refers to fires

and floodings. It demonstrates through literature revision, the inexistence of

preventive planning in the majority of the Brazilian libraries and the lack of

preparation of the controlling of the information in such plan. Alert for the great

responsibility that the institutions of cultural, historical and mnemonic patrimony

have. The project will have qualitative boarding where two studies of case of

institutions of Porto Alegre will be presented where fire and flooding had occurred.

In the planning, it aims at to identify to the risks to which the libraries are citizens,

its reduction and the verification of possible resources for the implementation of the

plan. It characterizes the elements of the fire that generates the fire. Search

causes and consequences that the fire brings to the library, as well as its

prevention, detention, alamos and efficient combat to the fire. It presents causes

and consequences that floodings bring to the quantities, its prevention, detention

and its combat. Through half-structuralized interview it investigates if the

occurrences of accidents in the interviewed libraries it elapsed of the lack of

preventive planning. It analyzes and it interprets the data gotten through the same

one. The reality of the libraries considers a suitable plan against accidents.

Keywords: Accidents. Fire. Floodings. Plan
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I CONTEXTO E DELIMITAQAO DA PESQUISA

Dificilmente uma biblioteca 6 lembrada como um local passivel de ocorrer um

sinistro. Mesmo sendo ainda considerada local sagrado, as bibliotecas estio

inseridas em um espago fisico como outro qualquer, onde estio presentes a vida

humana, os bens materials, patrimoniais e, tamb6m, e nio menos importante, os

bens mnem6nicos das instltuig6es. Assam sends, podem ser arvo de ocorr6ncias

aparentemente inexplic6veis e, por vezes, catastr6ficas.

Um sinistro pode nio ser um acidente, se este for considerado algo

previsivel, passivel de planejamento preventivo. Cabe ao responsavel pda

instituigao cultural e patrimonial chamada de biblioteca, responder aos seus

superiores pdas perdas (quigg irrepargveis) acontecidas sob a sua gestao.

H6 v6rias d6cadas, ja existia uma inquietude no meio bibliotecario,

principalmente nos Estados Unidos, com relaQao a preservaQao documental. Mas

o grande divisor de 6guas, ou seja, o inicio da preocupagao com os sinistros em

bibliotecas e tamb6m em arquivos, deu-se ap6s a ocorr6ncia do sinistro ocorrido

na Biblioteca de Florenga, Italia no ano de 1966, devido a enchente do Rio Arno.

Toda a movimentagao mundial desencadeada pelo desastre ocorrido em

Florenga, a fim de salvar o mais rapido possivel aquela quantidade imensa de

documentagao, serviu para alinhavar toda a filosofia e a politica norteadora de

que hoje nos embasa a preservagao dos bens culturais e patrimoniais. Para que

se possa prevenir sinistros nas depend6ncias das bibliotecas, e portanto, nos

acervos, foi necess6rio contraditoriamente, que houvesse uma cat6strofe em

brandes proporg6es, a partir da qual restauradores e conservadores do mundo
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inteiro uniram esforgos peso bem maior da sociedade que 6 a preservagao de sua

identidade cultural e portanto, de sua hist6rla.

Os inc6ndios em bibliotecas, por sua vez, tamb6m remontam a hist6ria da

humanidade. Todos lembram do mais famoso deles, o de Alexandria. E

tamb6m, e nio menos importante o inc6ndio da Real Biblioteca de Portugal no

s6culo XVlll

Neste contexto pode-se perceber duas dificuldades a serem enfrentadas: a

falta de recursos financeiros e a falta de um planejamento por parte dos gestores

das bibliotecas.

1.1 Definigio do Problema

E necess6rio entao, perguntar-se: a ocorr6ncia de sinistros (inc6ndios e

inundag6es) em bibliotecas decorre da falta de planejamento preventivo?

1 .2 0bjetivos

O trabalho tem os seguintes objetivos

1 .2. 1 Gerd

Caracterizar a importancia da implantagao de um plano de prevengao

combate e reagao a sinistros em bibliotecas.
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1.2.2 Especificos

a)

b)

c)

investigar se a ocorr6ncia de sinistros em bibliotecas, origina-se peta

inexist6ncia de pianos de prevengao contra os mesmosl

investigar se ha preocupaQao das bibliotecas em relagao a prevengao

contra sinistros:

identificar na literatura conceptual e de pesquisa a estrutura e o conte6do

do plano de prevengao, combate e reaQao a sinistros em bibliotecas.



2 REVISAO DE LITERATURA

As bibliotecas v6m se conscientizando cada vez mats da necessidade de um

planejamento preventivo contra desastres, pols "[ . . ] a preservagao de

documentos compreende estrat6gias de aQao que devem ser mantidas pda

administragao de quem os custodia."(BRITISH LIBRARY, 2000,p.97).

A primeira observagao a ser feita sobre esta constatagao 6 que na maioria

das vezes as instituig6es que langaram mio a tempo de um plano eficiente,

puderam reduzir as conseq06ncias do sinistro ou at6 mesmo evita-lo antes da sua

ocorr6ncia. Como refere Spinelli Junior (1995, p.13): "A exig6ncia bisica para

conservar-se um patrlm6nio cultural 6 fundamentalmente: administraQao segura,

recursos adequados e conhecimentos decorrentes da ci6ncia e da t6cnica."

As formas mats comuns de sinistros em bibliotecas sio: furto, vandalismo,

danos causados por agentes bi016gicos, inc6ndios e inundag6es. Aqua servo

tratadas apenas as ocorr6ncias referentes a inc6ndios e inundaQ6es.

Pode-se dizer que sinistros sio acontecimentos imprevisiveis a que a

biblioteca este sujeita ocorrendo perda de acervo, mobili6rio, danos estruturais ao

pr6dio, bem como prquizos a saOde dos usudrios e funcion6rlos ou, at6 mesmo,

ocorr6ncia de morse. Ja Ferreira (2001, p.678) define sinistro como a "[ . . .]

ocorr6ncia de prejuizo ou dino em algum bem segurado."

H6 muito tempo, desde os prim6rdios da formagao das bibliotecas, que a

destruigao de documentos raros ou valiosos por causa de catdstrofes 6 assunto da

mais alta seriedade. Felizmente, as calamidades naturais que nos fazem sentir

de perto a nossa vulnerabilidade frente ds agress6es da natureza sio raras.
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Grandes ou pequenas, naturais ou provocadas peso homem, essas calamidades

colocam os funcion6rios, os usugrios e os acervos das instituig6es em perigo.

Na maioria das vezes, constata-se que o quadro funcional destas instituig6es s6

toma conhecimento das vantagens da prevengao de emerg6ncias, depots de

sofrldas experi6ncias. Na maioria dos casos, os riscos podem ser reduzidos ou

integralmente afastados por um programa sistem6tico de prevenQao. Portanto:

"Um programa planejado com o conhecimento da realidade na qual a

biblioteca este inserida, fornecerg os memos para reconhecer os riscos e dar

resposta de forma eficaz is emerg6ncias."(OGDEN, 2001 , p.7).

Um nOmero cada vez major de profissionais sage que as pequenas

emerg6ncias podem ser contidas quando os membros da equipe estio

preparados para agar com rapidez e pronto-atendimento. Pode-se citar aquio caso

das instituig6es culturais de Charleston, na Carolina do Sul- EUA, que bem antes

de serem atingidas peso furacio Hugo, em 1989, formaram um cons6rcio visando

uma possivel emerg6ncia, anos antes de serem atingidos por tal furacio. Muitas

destas instituig6es sofreram danos menores justamente por terem acionado seus

procedimentos de alerta mais cedo.

Para qualquer acervo, o perigo de calamidade 6 uma combinagao dos riscos

ambientais com a vulnerabilidade dos pr6dios, dos sistemas mecinicos e dos

acervos. O levantamento dos riscos, em toda a instituigao 6 a melhor maneira de

avaliar estes fatores. A pesquisa de acontecimentos passados e problemas

anteriores tamb6m ajudara na identificagao dos perigos.

Muitos sinistros ocorreram ao longo da hist6ria das bibliotecas, mas um em

especial se tomou famoso pda grandiosidade de sua biblioteca: o de Alexandria
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Famosa pda sua impon6ncia e vultoso acervo, a Biblioteca de Alexandria foi

o bergo cultural dos pensadores da 6poca. Muitas pessoas ilustres circulavam

por ali. L6 se acreditava

" [ . . . ] reunir a maier colegao de livros do mundo antigo, foifundada por
Ptolomeu I Suter, rei do Egtto. na cidade de Alexandria. Os eruditos
encarregados da biblioteca elam considerados os homens mats capazes
de Alexandria na 6poca. Zen6doto de Efeso foio bibliotecgrio nicial e o
poeta Calimaco fez o primeiro catalogs gerd dos livros Sells
bibliotecdrios mais notgveis foram Arist6fanes de BizAncio (c 257-180

it-uuaiiiimw wii E ixpaii
aproximadamente 43.000 volumes."(SCHILLING, 2003, P.I)

Segundo a hist6ria, a biblioteca foi destruida pelo fogo em tr6s ocasi6es: em

272 d.C., por ordem do imperador romano Aurelianol em 391 , quando o imperador

Teod6sio I arrasou-a, juntamente com outros edificios pagaos, e em 640 pelos

mugulmanos, sob a chefia do califa Omar I (d.C. 581-644)

2. I Inc6ndios

O inc6ndio se caracteriza pda exist6ncia de fogo propagado sem controle

Neste contexto 6 preciso ou que se previna ou que se combata o inc6ndio

atentando para as peculiaridades neste Oltimo caso, em especial ao combustivel

presente no inc6ndio
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2.1.1 Causas e Conseq06ncias

As causas principals de inc6ndios em instituig6es documentais sio

provenlentes do uso de cigarro, defeitos nas instalag6es e16tricas, a16m de

inc6ndios provocados.

Considerando os livros como combustivel no caso de inc6ndios em

bibliotecas deve-se levar em consideragao que por serem objetos compactos,

queimam tridimensionalmente e de modo lento. As capas de encadernaQao

protegem o texto e com isso o paper queima somente nas bordas. Num inc6ndio

de grande proporgao, as estantes podem desmoronar, jogando os livros no chao

onde os danos sio maiores. A fumaQa e a fuligem se espalham por toda a area,

manchando inclusive, documentos que tenham escapado do fogo.

O major perigo num inc6ndio 6 o dano causado pda ggua de combate ao

fogo, promovendo os mesmos efeitos de uma cat6strofe por inundagao. O uso de

detectores de fumaga conectado a spank/ers com vdlvulas de seguranga,

constitui-se em instrumento que pode debelar o fogo com o uso de agua, na

medida da necessidade da combustio instalada. Outro m6todo muito eficaz, mas

ainda oneroso, 6 a liberagao de gas na atmosfera (especial para este fim),

baixando a taxa de oxig6nio e acabando com o fogo por meio de asfixia. Estes

gases nio sio danosos aos seres humanos, mas s6 podem ser usados am

ambientes que possam ser vedados com seguranga, evitando a entrada de

oxig6nio.(BRITISH LIBRARY, 2000)
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2.1 .2 Seguranga Contra Inc6ndios

Apesar das normas de seguranga estabelecerem uma s6rie de exig6ncias

tendentes a eliminagao ou minimizagao dos riscos mediante instalag6es de

prevengao de inc6ndio, devidamente construfdas e testadas, estas, na maioria dos

casos, sio desobedecidas ou ignoradas (TORRERA, 2004).

Embora nio se possa criar nenhuma instituigao completamente segura

contra inc6ndios, a melhor protegao envolve a integral;ao de alguns elementos no

planejamento:

a) compartimentalizagao da biblioteca e instalagao de paredes e portas corta-

fogo: a compartimentalizagao possuio objetivo de, atrav6s das portas e

paredes corta-fogo, confinar um inc6ndio a sala ou conjunto de salas onde

se originou, ou mesmo retardar seu o progresso de um espago para outrol

b) eliminagao de condig6es para correntes de ar verticais: com este tipo de

corrente de ar fica facilitada a propagagao do inc6ndio por entre os

andaresl

c) utilizagao minima de materials combustiveis em acabamentos e

equipamentos internos: mobilias, tais como, escrivaninhas, mesas e

cadeiras devem ser incombustiveis ou de madeira tratada com retardadores

de fogo e tecidos e cortinas devem ser a prova de chamasl

d) instalagao de um bom sistema de detecgao de inc6ndio e sinalizagaol

e) presenga de saidas de emerg6ncia e/ou escadas de emerg6ncia contends

as seguintes exig6ncias: serem construidas de material resistente ao fogo,

o paso deve ser revestido de material antiderrapante. deve atender a todos
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os pavimentos, inclusive o subsolo, deve ser bem sinalizada e bem

iluminadal

f) presenga obrigat6ria de extlntores de inc6ndio: a distincia mgxima de

deslocamento at6 o extintor deve estar conforme enquadramento na

legislaQao pertinente.

Todos os cuidados com a insta]agao e16trica, devem-se ao fato de que "[ . . . ]

aproximadamente 50 % de todos os inc6ndios sio ocasionados por falhas na

InstalaQao e16trica." (LIMA, 1995, p. 114).

Esta deve seguir as recomendag6es dos c6digos locais, que no Brasil devem

seguir as instrug6es da NBR-5410, Normas Brasileiras para Instalag6es E16tricas

de Baixas Tens6es, da Associagao Brasileira de Normas T6cnicas.

A chave do servigo e16trico central deve ser localizada de forma a permitir

acesso f6cil e imediato por parte dos funcion6rios e deve ser claramente

identificada. Instrug6es para o desligamento da chave mestra e dos circuitos

individuals devem ser fornecidas. Todos os interruptores de circuito devem ser

claramente rotulados.

A biblioteca deve explorar a necessidade de um suprimento de energia

ininterrupto para seus computadores. lsto permitirg que des sejam

apropriadamente desligados no caso de um corte de energia. A16m de filtrar

continuamente a corrente e16trica beta para prevenir quedas, pecos de energia, e

sobrecargas danosas.

A instituigao deve investigar a necessidade da proteQao contra relampagos e

sobre vargas e16tricas.
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O dano provocado peso fogo pode ser ainda mais s6rio do que o provocado

pda 6gua. Se de alguma forma o acervo sobreviver, provavelmente ficar6

carbonizado, coberto de fuligem, fragilizado pda exposigao ao calor elevado.

umedecido pda 6gua usada para apagar o inc6ndio, mofado e cheirando a

fumaga

Sio v6rios os m6todos disponiveis para atender o imprevisto de inc6ndios.

Toda instituigao deve ter pelo menos um deles em uso.

Os sistemas autom6ticos de extinQao de inc6ndio, os sx)/Ink/ers, sio hoje

considerados pda maioria dos profissionais de seguranga, bibliotec6rios,

arquivistas e conservadores, como a melhor forma de protegao para bibliotecas e

arquivos. J6 as prefer6ncias quanto aos typos de SX)nnk/en, variam. Antes de

optar por um deles, deve-se consultar um engenheiro com experf6ncia em

seguranga contra inc6ndio, familiarizado com bibliotecas e a par da evolugao

tecno16gica nesta area

Os acervos de valor muito especial, que podem ser irrecuperavelmente

danificados pda 6gua do sistema de sp/7nk/ers , vinham sendo at6 recentemente

protegidos peso sistema autom6tico de extingao de inc6ndio que usa o ggs Halon

O Halon extingue o inc6ndio interferindo no processo de combustio sem deixar

6gua ou residuo quimico danoso sobre o material. Mas cont6m o

clorofluorcarbono e, deixou de ser fabricado no Brasil devido a seus efeitos

danosos sobre o memo ambiente. Ja existem no mercado outros m6todos de

extingao de inc6ndio para acervos valiosos como o g6s Inergen, FE-25, FE-227

entre outros. Em Oltimo caso, todas as areas comuns e de armazenagem devem
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dispor de vgrios extintores portateis de inc6ndio de p6 quimico ABC, sendo o

mats recomendado o CO2 e a equipe deveri ser treinada em seu uso. Os

sistemas de extingao de inc6ndio deverio ser regularmente inspecionados e ter

manutengao adequada, de acordo com as instrug6es do fabricante. (LIMA, 1 995,

P.1 16)

2.1 .3 Detecgao e Alarmes de Inc6ndio

A fronteira entre o pr6 e o p6s-sinistro 6 a detecgao e o alarme. Se houver

sistemas que permitam detectar a emin6ncia do fogo e emitir um aviso, teremos

uma margem significativa de tempo para que possam ser tomadas as medidas

necessdrias para que o fogo nio se alastre

Um sistema de detecgao e alarme de inc6ndio 6 composto por sensores

automgticos e/ou dispositivos manuais adequadamente dispostos e distribuidos

em areas perfeitamente identificaveis, que enviam informag6es a uma central,

que as processa, identifica o alarme e toma decis6es autom6ticas e/ou indica

ag6es manuais, segundo uma 16gica pr6-determlnada, atrav6s de equipamentos

perif6ricos, podendo, at6 mesmo, comandar o combate ao fogo.

Em indOstrias de porte com riscos elevados e em grandes edificios, hot6is,

hospitais e outras edificag6es, sobretudo aquelas que cont6m materiais de valor

inestim6vel (como no caso de acervos, por exemplo), a16m da instalagao

destinada ao combate direto ao fogo, instalam-se, tamb6m, um sistema de

detecgao e alarme, capaz de identificar (localizar) o ponto de irrupgao do fogo.



possibilitando o aviso da ocorr6ncia aos ocupantes do local, a mobilizagao da

Brigada de Inc6ndio e o inicio dos procedimentos de evacuagao do local.

De um modo gerd os sistemas de detecgao e alarme de inc6ndio obedecem

algumas prescrig6es basicas, a saber:

a) sio dotados de circultos permanentemente alimentados, de modo que

possam permanecer em funcionamento continuo, mesmo quando da falta

de energia e16trical isto pode ser conseguido atrav6s da utilizagao de

baterias recarreg6veis peta rede de energia e16trical

b) indicam o setor ou o local exato onde ocorreu uma falha do sistema ou

onde o mesmo foi acionadol

c) permitem o acionamento de algum typo de aviso sonoro e/ou visual, como

por exemplo, campainha, serene, indicador luminoso, etch

d) permitem o desligamento do alarme ap6s haver sido debelado o inc6ndio

ou quando a atuagao do sistema nio mats se fizer necessarial

e) possibilitam o seu acionamento proveniente da vilvula ou sensor de fluxo

da rede de spank/er, da rede de hidrantes, ou de sensores especiais, bem

como, tamb6m, pemlitem o acionamento de comandos especiais como, por

exemplo, desligamento de ar condicionado.(ANSELMOI CHIARELLO, 2003

Os sistemas de alarrne de inc6ndio podem ser divididos em manuals ou

autom6ticos. Os sistemas de alarme do typo manual compreendem aqueles que

possuem ao bongo das tubulaQ6es tio somente acionadores do tipo manual. Os

acionadores e alertadores sio projetados para serem instalados em locals

convenientemente distribuidos e o acionamento dos mesmos exiae a oresenca de

P.4)



um operador. Os sistemas ditos autom6ticos sio aqueles que, a16m de

possuirem acionadores manuais, apresentam tamb6m detectores de acionamento

automgtico.

Os sistemas de detecgao e alarme de inc6ndio podem ser divididos ainda em

pontuais, lineares ou de aspiragao.

Os sistemas pontuais correspondem aqueles cujo efeito do fogo, seja devido

a geragao de calor ou fumaga, ou ainda peta radiagao luminosa, deve ser captado

pelo sensor, ou seja, dever6 atingir o ponto do detector. Os detectores

encontrados normalmente no mercado podem ser classificados como t6rmicos ou

de fumaga. Dentre os sensores t6rmicos encontram-se principalmente os

detectores de temperatura axa, correspondendo aqueles que, atlngida

determinada temperatura pr6-estabelecida provocam o disparo do sistema de

alarme, e os detectores termovelocim6tricos, que, como o nome indica, a16m de

atuarem de forma angloga ao anteriormente citado, podem provocar o

acionamento do sistema de alarme quando um gradiente (variagao) de

temperatura pr6-estabelecido for verificado no ambiente, mesmo que a

temperatura nominal de disparo do detector ainda nio tenha sido verificada.

Os sistemas lineares sio aqueles que, atrav6s de um par de dispositivos

emissor e receptor de raios infra-vermelhos, sio capazes de estabelecer um

plano monitorado que, ao ser interceptado por particulas da fumaga, 6 capaz de

produzir um alarme.

Os sistemas por aspiragao sio aqueles que operam continuamente extraindo

o ar atrav6s de uma rede de tubos, empregando um aspirador de alta efici6ncia,



+

sendo que uma amostra deste ar passa por um filtro de dois estagios. No

primeiro est6gio, particulas de poeira e sujeira sio removidas da amostra do ar

antes que esta amostra entre na cimara de detecgao a /user para a anilise da

fumaga. O segundo estdgio (filtragem ultrafina) tem a fungao exclusiva de

fomecer ar limpo visando proteger as superficies 6ticas, no interior do detector

contra contaminagao e para garantir a calibragem estdvel e a tonga vida do

detector. Apes o filtro, a amostra de ar passa para a cimara calibrada de

detecgao, onde 6 exposto a uma fonte est6vel e controlada de luz /user Se a

fumaga estiver presente, a luz se dispersara no interior da cimara de detecgao e

sera instantaneamente identificada pecos sensores 6ticos de alta sensibilidade. O

sinai sera entio processado e produzir6 um alarme.

Os detectores, independentemente da natureza (pontuais, lineares ou

aspiragao), sio capazes de comunicar a informagao (tanto alarme homo defeito)

para o painel de controle e alarme de inc6ndio ou para o sistema de

gerenciamento de seguranga do pr6dio.(TORRERA, 2004, p.2)

2. 1 .4 Combate ao Inc6ndio

Nos sistemas de prevenQao de um inc6ndio, costuma-se dizer que grandes

inc6ndios comegam pequenos. Alguns dos mats destrutivos acidentes deste tipo,

comegaram a partir de pequenos focos. Neste contexto, 6 necessgrio combater

os focos de fogo no inicio, se lsso for possivel. Para tanto, 6 necessgrio ter

conhecimentos minimos de protegao e seguranQa para que assam se consiga

combater de forma eficaz um principio de inc6ndio. Outro item importante 6
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saber manusear os equipamentos de extingao de inc6ndio de acordo com a

origem (typo) de inc6ndio.

Os memos de combate a inc6ndios conhecidos sio: os extintores de inc6ndio,

as instalag6es sob comando (hidrantes ou mangotinhos), instalag6es autom6ticas

(chuveiros autom6ticos, mats conhecidos homo spank/enJ e a extingao por

agentes limpos.

2.1.4.IExtintores de inc6ndio

Os extintores de inc6ndio sio aparelhos destinados a extingao de principios

de inc6ndio, sendo constituidos de um recipiente metdlico dentro do qual 6

colocado um determinado agente extintor, podendo, tamb6m, conter um agente

expelente. Entende-se por agentes extintores, certas substincias (s61idas,

Ifquidas ou gasosas) que sio utilizadas na extinQao do inc6ndio promovendo peso

menos um dos m6todos de extingao do fogo (ou resfriamento, ou abafamento, ou

interrupQao da reagao quimica, ou ainda, utilizando simultaneamente alguns

destes processos). Entende-se por agentes expelentes, as substincias capazes

de proporcionar o acionamento do extintor com a expulsao do agente extintor do

interior do cilindro. Os agentes extintores devem ser empregados conforme a

classe de inc6ndio, pols, em alguns casos, s6rias conseq06ncias poderao ocorrer

se empregadas inadequadamente

2. 1 .4.2 Hidrantes
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Normalmente constituem as redes hidr6ulicas de combate a inc6ndio sob

comando, comumente chamadas de sistemas de hidrantes. O sistema 6 dito

sob comando por que o afluxo de 6gua ao local do inc6ndio 6 obtido mediante a

manobra de registros localizados junto aos abrigos e caixas de inc6ndio. Os

registros abrem e fecham os hidrantes, tamb6m chamados de "tomadas de

inc6ndio '' e sio utilizados atrav6s de mangueiras ou mangotes com seus

respectivos esguichos e requintes.

2.\ .4.3 Sphnklers

Congregam os sistemas que empregam aspersores especiais, de

funcionamento automdtico ou manual, cujos mats conhecidos sio os sp/hk/ers e

os projetores. O sistema de sp/bk/ers consiste, basicamente, em uma rede

de tubulag6es ligada a um reservat6rio, com ou sem bomba, conforme o caso,

possuindo aspersores dispostos ao bongo do sistema. O sp/ink/er cont6m um

sensor t6rmico (normalmente em uma ampola de vidro) que impede a saida da

agua quando a situagao for normal. Esta ampola, constituida de quartz6ide,

cont6m um liquido apropriado, que, sob a agro do calor gerado pelo inc6ndio, se

expande gragas ao seu elevado coeficiente de expansao, rompendo a ampola

liberando a passagem da agua da tubulagao e pemlitindo a aspersao da mesma

sobre o local, ap6s incidir sobre um defletor adequado. Existem variag6es deste

sistema, sendo que os sistemas de pr6-agro combinados com os sistemas de

detecgao e alarme de inc6ndio constituem a alternativa mais segura para protegao

contra inc6ndio em acervos com emprego de sistemas de aspersao de 6gua



Para acervos bibliograficos, o mats recomend6vel sio os sistemas do tipo

tubulagao seca combinados com sistemas de detecgao.(TORRERA, 2004, P.3)

2.2 Inundag6es

A 6gua constitui um grande risco a sobreviv6ncia dos documentos feitos de

papel. Pode causar danos irreversiveis, como a dissoluQao de colas, o

inchamento e a deformagao dos livros, a queda das capas, a dissolugao de tintas

e a ader6ncia dos pap6is. As coleg6es molhadas ficam altamente suscetiveis ao

mofo, o que agiliza ainda mats a degradagao dos documentos.(GREENFIELD,

1988, P.28)

2.2.1 Causas e Conseq06ncias

As causas mats comuns de inundag6es sio as prec6rias condig6es das

instalaQ6es hidraulicas, com tubulag6es entupidas e danificadas, defeitos de forros

e telhados do im6vel.

Como conseq06ncia da umidade excessiva ocasionada pda inundagao, o

mofo invade o acervo. Os seus esporos sio capazes de difundir-se rapidamente

a outras panes do im6vel que nio foram atingidas pelo sinistro.

Outros perigos poderao surgir devido is condig6es meteoro16gicas e a

defeitos estruturais nos im6veis.

A 6gua das inundag6es deixa os documentos sujos e manchados, fazendo

escorrer as tintas e soltar os adesivos. Em regra, os livros editados anteriormente
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a 1850, sio capazes de absorver mais 6gua do que os livros recentes os quads

muitas vezes, sio impressos em pap6is menos resistentes. Em decorr6ncia os

livros aumentam de volume, o que pode desloc6-1os da estante, enquanto os

livros que estio muito apertados na prateleira ficam, quando molhados, ainda

mais dificeis de serem removidos. Os livros impressos em paper cuch6, que

possum revestimento brilhante, em gerd usado para impressao de ilustraQ6es,

transformam-se em verdadeiros tijolos com as suas paginas coladas umas nas

outras.

2.2.2 Seguranga Contra Inundag6es

Primeiramente, os potenciais danos causados pda agua servo diminufdos

pelos procedimentos de protegao contra o fogo, ja que a 6gua normalmente

empregada para combater o inc6ndio, pode causar danos extensos.

Para prevenir inundag6es, as Bibliotecas deverio evitar construg6es abaixo

do navel do solo. Se tal typo de construgao for inevit6vel, ou se a biblioteca ja

estiver nela instalada, dever-se-i requerer a impermeabilizagao e a drenagem das

panes localizadas abaixo do navel do solo.

At6 mesmo um acidente menor com agua, como vazamento de um cano,

podera causar danos irrepargveis ao acervo. As tubulag6es de agua nio deverio

passar sobre as areas de coleg6es e armazenamento de livros. Se inevitavel, o

projetista deveri incorporar t6cnicas paliativas apropriadas. As coberturas ou
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placas de protegao de teto deverio ser inspecionadas regularmente e consertadas

ou substituidas quando necess6rio. As calhas e os drenos deverio ser limpos

com freq06ncia. Nenhum material dever6 ser guardado sob canos de agua,

dutos de vapor, lavat6rf os, equipamentos de refrigeraQao de ar ou outras fontes de

agua. Dever-se-d armazenar o material a pelo menos 10 cm do chao, nunca

diretamente sobre ele. E deverd ser evitada a armazenagem no subsolo ou em

outras areas em que 6 maior a ameaga de inundagao. Por6m, se nio houver

outra altemativa, far-se-i necessdha a instalagao de alamles sensiveis a 6gua

para garantir a r6pida detecgao de inundagao.(OGDEN, 2001 , p. 28)

2.2.3 Combate a Inundagao

E bem dificil combater a inundaQao instalada. Por6m, algumas medidas

poderao ser seguidas para que nio haja o agravamento do dano. Sio das:

a) cobrir a colegao com jonas plasticas transparentes para que se possa

identificar melhor os materlais contidos sobre a lonal

b) afastar o mgximo a colegao do pisol

c) remover a colegao para um local secol

d) sob hip6tese alguma tentar restaurar as obras ja danificadas sem o

aconselhamento de especialistas (restauradores e conservadores)I

e) nio remover os materials danificados at6 que se tenha estabelecido um

plano definitivo de reaQao e de uma vista de prioridades a serem seguidasl

f) crlar mediante abertura de portas e janelas, a mgxima corrente de ar nas

zonas afetadas:
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g) manter os ventiladores e o ar-condicionado ligados no recinto dia e noite,

h) usar tamb6m desumidificadores, para assegurar-se de que haja fluxo de ar

para reduzir a aparigao de mofo.(BRITISH LIBRARY, 2000, p.93)



3 0 PLANO DE PREVENQA0, COMBATE E REAQAO A SINISTROS EM

BILBIOTECAS

Um plano de prevengao, combate e reagao a sinistros em bibliotecas t6m por

objetivo zelar pda vida e a saOde de seus funciongrios e freqOentadores, bem

como preservar o acervo de possiveis danos causados por sinistros. Deverg

incluir medidas preventivas e processos de combate e recuperaQao ap6s o

incidente.

Sio aspectos que deverio ser levados em consideragao, quando da

elaboragao do plano de prevenQao, combate e reaQao a sinistros em bibliotecas:

3.1 A IdentificaQao dos Riscos

O primeiro aspecto a ser considerado 6 o levantamento ou listagem dos

riscos geogr6ficos, clim6ticos ou de outra ordem que possam ameagar o pr6dio ou

o acervo nele contido. Embora nem todas as instituig6es estejam vulner6veis is

calamidades, qualquer risco que posse se tornar possibilidade real, deve ser

considerado no plano de prevengao e emerg6ncia. Merecem atengao os

seguintes:

3.1 .1 Riscos quanto ao pr6dio e sua localizagao:

a) a inclinagao do terrenol

b) a exist6ncia de 6rvores no entorno do pr6dio

c) a inclinagao do telhadol
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d) o funcionamento das calhas e a regularidade com que sio limpas

e) a vedagao das janelas e das clarab6iasl

f) os antecedentes de infiltrag6es ou problemas estruturais.

3.1 .2 Riscos quanto ao sistema de protegao contra inc6ndio:

a) o n6mero de extintores de inc6ndio em relagao ao espago fisicol

b) a regularidade com que sio inspecionados os extintores de inc6ndiol

c) a presenga e o monitoramento dos alarmes de inc6ndio ou de um sistema

de extingao de inc6ndiosl

d) o desbloqueamento das saidas de inc6ndiol

e) a idade da fiagao e16trical

f) a carga excessiva de energia e16trical

g) a desligamento dos aparelhos e16tricos das tomadasl

h) as condig6es da tubulagao de agual

i) os detectores de igual

j) a identificagao e a slnalizagao dos registros de ggua e hidrantesl

k) a localizagao das caixas de esgotol

1) a proximidade dos ralos e dos drenos das instalag6es hidr6ulicasl

m) a visibilidade do local da chave gerald

n) o suprimento e16trico de emerg6ncial

o) a proteQao contra sobrecargas ou relampagos.

3.1 .3 Riscos quanto ao acervo:

a) os typos de material de informagao



b) a durabilidade dos suportes das unidades do acervol

c) a suscetibilidade ao fogo, umidade, etch

d) a estabilidade das estantesl

e) a fixagao das estantes a elementos estruturais do pr6diol

f) a presenQa de materials armazenados a menos de 10 cm do chao ou

dispostos nelel

g) a presenga de materials pr6ximos a fontes de 6gua

3. 1 .4 Riscos quanto a vulnerabilidade administrativa:

a) a seguridade do acervol

b) a disponibilidade de um inventdrio completo e precisol

c) a exist6ncia de uma c6pia do inventgrio guardada em outro lugar;

d) a exist6ncia de prioridades de salvamento pr6-estabelecidas, em caso de

inc6ndios e inundag6es.

Ao completar este levantamento ter-se-g uma id6ia preclsa dos riscos de

maior vulto que a instituigao enfrenta. Os procedimentos especificos dos pianos

de prevengao e de emerg6ncia concentrar-se-io e na redugao destes tipos de

dano.(OGDEN, 2001 , p.39)

3.2 A Redugao dos Riscos

Ap6s a discriminagao dos perigos a que a instituigao este suscetivel, inicia-se

a elaboragao de um programa com metas concretas, recursos disponiveis e um



cronograma de atividades voltadas para a eliminagao do major nOmero de discos

possiveis. Com o monitoramento e o reparo e as melhorias regulares das

condig6es do pr6dio e do acervo, muitas situag6es catastr6ficas poderao ser

evitadas.

Um programa regular de inspegao e manutengao do pr6dio dever6 ter

prioridade sobre as demais. lsto pode prevenir emerg6ncias decorrentes de

rompimentos de canos ou inundag6es por calhas entupidas, por exemplo.

Provavelmente, o planejador nio podera empreender todas as melhorias que

gostaria num curio espago de tempo, entio pode-se langar mio de um

cronograma. Se algum item for impossivel de realizar, deve-se passar para outro

e retomar quando as condig6es para cumprir aquele item, deixado para tras, forem

favoriveis

Quando as instalag6es do pr6dio estiverem funcionando satisfatoriamente,

dever-se-6 passar para o cronograma de manutengao. Dever-se-g manter um

di6rio das ocorr6ncias do pr6dio tal como entupimento de esgotos ou defeitos nos

equipamentos. Quanto mats se souber sobre as condig6es do pr6dio e seu

funcionamento, mats rapidos (e mais econ6micos) servo os consertos.

Embora os danos provocados pda 6gua sejam a forma mats comum de

emerg6ncia, todas as instituig6es detentoras de acervos deverio contar com um

bom sistema de protegao contra inc6ndios. Sabe-se que a maioria dos sinistros

acontece fora do horgrio de funcionamento da biblioteca e, por isso, sistemas

configveis de detecgao e alarme contra inc6ndios instalados por profissionais de

seguranga e entregues a profissionais 24 horas por dia constituem investimento

s6bio que dever6 fazer parte do orgamento das instituig6es.
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Outra aQao que visa reduzir a vulnerabilidade dos acervos 6 manter um

inventdrio do acervo, melhorar as suas condig6es de armazenagem e adotar

procedimentos de seguranga, limpeza e conservagao (LINDBLOMI

MO'rYLEWSKI, 1993, p.57).

O plano de prevengao de sinistros 6 um componente importante do plano

gerd da preservagao e conservagao de acervos. Ele deve abranger todos os

fatores que constituem uma syria ameaga para os acervos culturais. Um plano

sistematicamente organizado, e formalmente escrito possibilitar6 uma resposta

eficiente e r6pida perante a imin6ncia de um desastre.

3.3 Um Plano Integrado com Setores Especializados da Instituigao Mantenedora

da Biblioteca

O plano para casos de emerg6ncia, nio deve ser elaborado de forma

isolada. Para funcionar efetivamente, ele deverg estar integrado aos

procedimentos operacionais da instituigao, tal como a Comissio Interna de

Prevengao de Acidentes(CIPA).

O plano deverg ser de f6cil execugao, pols as pessoas envolvidas no

momento do acidente, muitas vezes nio conseguem pensar com clareza, de

modo que instrug6es claus e concisas e treinamentos peri6dicos, sio

fundamentais para o seu 6xito.

3.4 A Identificagao dos Recursos
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Alguns passos importantes deverio ser dados antes que se redija o plano.

Primeiramente, 6 necessgrio:

a) identificar as fontes das quads vir6 a ajuda em situag6es de

emergencial

b) determinar os materiais necess6rios para atender a emerg6ncial

c) criar esquemas de obtengao de verba ou cr6dito para situag6es de

emergencial

d) enumerar as fontes de assist6ncia em situag6es de emerg6ncial

e) determinar o tipo de resgate do acervo.

3.5 0 Estabelecimento de Prioridades em Situag6es de Emerg6ncia

O plano dever6 estabelecer prf oridades para socorro, levando em

consideragao que a prioridade major em qualquer emerg6ncia 6 a seguranQa

humana. O salvamento do acervo jamais dever6 colocar em risco a vida de

funciongrios e usudrios. Em casos extremos, bombeiros, defesa civil e outros

profissionais poderao restringir o acesso ao pr6dio at6 que se faga avaliaq;ao total.

Atendidas as preocupaQ6es com a seguranga, a atengao deverg ser voltada para

os documentos e equipamentos fundamentais para o funcionamento da instituigao,

tats como escrituras, invent6rios, arquivos administratlvos e outros. O resgate do

acervo e a recuperagao do pr6dio servo a prioridade seguinte.

Objetos ou coleg6es de grande importancia para a instituigao deverio ser

identificadas previamente. Procedendo-se de outra madeira, se perdera um
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tempo valioso com objetos de pouco valor ou discutindo o que dever6 ser salvo

pnmelro.

As prioridades do resgate nio deverio basear-se apenas no valor dos

objetos, mas em sua vulnerabilidade ao dano especifico provocado pda

emerg6ncia. Se nio houver familiaridade com os perigos a que estio sujeitos os

diversos typos de materials, torna-se necessgria a consulta um conservador

experiente que podera ajudar a incorporar essas considerag6es no plano de

prevenQao. Cada typo de material exige um typo de tratamento diferenciado. O

resgate e o tratamento desqualificado poder6 provocar danos dificeis de reparar

ou perda total do documents.

3.6 A RedaQao do Plano

Obedecidos os passos preliminares necess6rios, a redagao do plano nio

deverd apresentar problemas. Embora cada plano seja Onico, sua estrutura

segue aproximadamente o mesmo esquema

a) Introdugao: declarar as linhas gerais de agro e das possiveis

eventualidades cobertas pelo planol

b) agnes a serem empreendidas, se houver um alerta antecipadol

c) primeiros procedimentos de respostal
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d)

e)

f)

procedimentos emergenciais com seg6es dedicadas a cada

emerg6ncia coberta pele planol

plano de recuperagao para fazer a instituigao voltar a normalidadel

plano de evacuagao, planta baixa da instituigao, localizagao das

chaves, lista de volunt6rios, procedimento de resgate, lista de

prioridades do acervo, etc.

3.7 A Manutengao do Plano

Nio importa o quanto de esforgo foi desprendido para crib-1o, o plano de

prevengao tornar-se-i inOtil, se o pessoal da biblioteca nio o conhecer, se ficar

desatualizado ou se n6o for encontrado durante a emerg6ncia. Pols:

O plano de emerg6ncia deve ser considerado como um documento vivo.
O seu check/Af de avaliaQao dos riscos seri reexaminado periodicamente,
aevendo-se atualizar suas listas e Fever suas prioridades quanto ao valor
das pegas do acervo, sempre que necessario.(OGDEN, 2001 , p.37)

O plano de prevengao, combate e reagao a sinistros 6 essencial para as

instituig6es que desejam proporcionar a melhor protegao possivel a seus acervos.

Calamidades, pequenas e grandes, poderao acontecer a qualquer momento, mas

se a instituigao estiver preparada, o dano sera pequeno ou at6 evitado.
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4 METODOLOGIA

Pesquisa bibliografica, buscando revisar a literatura sobre sinistros ocorridos

em bibliotecas no que tange a inc6ndios e inundag6es. Atrav6s de estudo de

caso, com abordagem qualitativa, analisou a situaQao ocorrida em duas bibliotecas

de Porto Alegre que sofreram sinistros.

4.1 Populagao

4. 1 . 1 Biblioteca universit6ria, integrante de uma universidade federal.

4.1.2 Biblioteca escolar, integrante da rede de ensino pOblico estadual

4.2 Instrumento de Coleta de Dados

O instrumento de coleta de dados utilizado para a realizagao da pesquisa foi

uma entrevista semi-estruturada aplicada aos respons6veis das bibliotecas onde

ocorreram os sinistros. Tais instrumentos encontram-se na integra no Ap6ndice

A e no Ap6ndice B do presente texto

4.3 Plano de An61ise e Apresentagao dos Dados
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A an61ise dos dados da pesquisa deu-se de forma integrada a elementos

constituintes do referencial te6rico. Para tanto foram interpretados os dados

colhidos atrav6s da pesquisa, tendo como base, o conteOdo obtido atrav6s do

referencial te6rico.

4.4 LimitaQ6es da Pesquisa

A major limitagao constatada para a realizagao do projeto de pesquisa foi a

falta de fontes bibliogr6ficas ou institucionais brasileiras referentes ao assunto em

questao. Nio que os sinistros em bibliotecas nio ocorram, mas sim, pda falta

de registros nacionais sobre o assunto nos memos usuais.

Ja a bibliografia internacional sobre o assunto 6 extensa e explica-se, talvez,

pelo fato de que ha preocupagao dos gestores e dos govemos em preservar seus

documentos e conseqOentemente, sua hist6ria.

Os relatos de fontes pessoais conseguidas atrav6s do Conselho Regional de

Biblioteconomia -- IO ' Regiao (RS), foram de grande valia. Mesmo sendo

informag6es nio publicadas por via convencional, indicaram caminhos a serem

percorridos para a conclusio do trabalho.
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5 ANALISE E INTERPRETAQAO DOS DADOS COLHIDOS NAS

ENTREVISTAS

A pesquisa foi desenvolvida por memo de entrevistas, com as bibliotecirias

em unidades de informagao onde ocorreram sinistros.

A prtmeira entrevista foi realizada com a responsgvel pda Biblioteca Setorial

de Ci6ncias Sociais e Humanidades (BSCSH) da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (UFRGS). Esta unidade foi escolhida como um dos objetos de

estudo da aluna, por ter chamado a atengao de toda a comunidade acad6mica

para o inc6ndio que 16 ocorreu.

Em agosto de 1993, em um s6bado, portanto fora do hor6rio de expediente,

houve um inc6ndio considergvel em parte da biblloteca, tendo iniciado na sala

onde funcionava o Centro de Documentagao Sindical (CDS), devido

provavelmente, a um curto-circuito. Diz-se, provavelmente porque at6 hoje,

passados onze anos do ocorrido, a biblioteca nio tem conhecimento formal das

causas do sinistro e nio possuia guarda do laudo final da pericia t6cnica que

investigou o caso

Ha, tamb6m, uma suspeita, nio confirmada, de que o inc6ndio terra sido

provocado, pols neste Centro havia um grande nOmero de documentos referentes

ao sindicalismo no Brasil e no mundo. Aquele era um local de grande circulaQao

e consulta e pessoas sem vinculo com a Universidade, bem como de usugrios da

comunidade acad6mica. Foram perdidas cerca de mil obras, dentre das,

documentos de refer6ncia de Filosofia, do CDS, teses e dissertag6es de alunos,

folhetos e livros. Cerca de 30% do material pode ser recuperado sendo que o
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restante foi irremediavelmente destruido pelo fogo e pda agua de combate ao

fogo.

Foi relatado pda bibliotec6ria que antes do inc6ndio, nio havia muitos

cuidados em relagao a prevengao do mesmo. Um dos motivos era o fato do

pr6dio ser novo e de nio haver rotinas pr6-estabelecidas para prevengao de

qualquer tipo de sinistro. Tamb6m, nio havia clara sinalizagao para saidas de

emerg6ncial a rede e16trica do pr6dio nio era inspecionada e os extintores nio

estavam disponiveis em todas as depend6ncias da biblioteca. Para agravar a

situagao, nio havia extintores no local onde comegou o fogo. E os que havia na

biblioteca, nem todos eram adequados para combater os vgrios typos de inc6ndio

que pudessem vir a ocorrer.

Apesar de todas as perdas ocorridas, ainda hoje, nio h6 delineamento de um

plano de prevengao contra sinistros. Apenas, todos os aparelhos passaram a

ser desligados das tomadas fora do horgrio do expediente.

J6 na biblioteca onde ocorreu a inundagao, os estragos foram bem maiores,

nio pelo nOmero de obras destruidas, mas pdas consecutivas vezes em que o

sinistro ocorreu, totalizando quatro e todas tendo a mesma causa

A Biblioteca Tobias Barreto da Escola Estadual de Ensino M6dio Santa Rosa

6 escolar e este ligada ao Sistema de Bibliotecas Escolares do Estado do Rio

Grande do Sul. Ocupava, primeiramente, uma sala do t6rreo de um pr6dio de

dois pisos, onde nunca houvera hist6rico de inundag6es ou qualquer outro tipo de

acontecimento sinistro. No ano de 1999, foi comunicado a biblioteciria que o

setor serra transferido para um ambiente major (duas salas) devido ao crescimento

do acervo e tamb6m para melhor organizagao e disponibilidade ao pOblico escolar.
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Foi questionado peta bibliotecdria o futuro local, pols ja havia hist6rico de

inundag6es enquanto saba de aula. A diregao na 6poca esclareceu que todas as

provid6ncias cabiveis haviam sido tomadas e que o local estaria apto para a

ocupagao de uma biblioteca. Tendo sua dOvida esclarecida, a biblioteciria

concordou com a transfer6ncia.

No ano de 2000, ocorreram fortes chuvas que desencadearam o
deslocamento de telhas e o entupimento de calhas. O telhado era o mesmo da

6poca da sua construgao, 1980. As calhas, raras vezes ao bongo deste tempo,

haviam sido limpas, trocadas ou supervisionadas.

A agua entrou pelo forro (atrav6s do acOmulo de dgua do telhado feito em

declive),como tamb6m pdas janelas e clarab6ias devido ds calhas entupidas de

folhas de irvores do entomo do pr6dio

A perda foi significativa, pois uma biblioteca escobar perder 570 livros e 255

peri6dicos (aproximadamente 8% de seu acervo), 6 um fato pesaroso. Cerca de

240 1ivros puderam ser recuperados atrav6s de ventilagao e folheamento

constantes em duas semanas. O dano poderia ter sido major se o acervo

estivesse disposto a menos de 15 cm do chao ou as estantes estivessem

encostadas nas paredes, o que felizmente nio ocorreu.

O engenheiro responsavel pda empresa que efetuou os reparos posteriores,

concluiu que para solucionar definitivamente o problema, seriam necessdrias a

colocagao de um telhado novo e limpeza e revisio constante de calhas, o que at6

o momento, nio foi feito.

Nos dois casos acima, pode-se observar que pequenos cuidados evitariam

brandes danos.



No primeiro caso, o do inc6ndio, se houvesse o cuidado de nio deixar as

tomadas ligadas dos computadores e outros equipamentos, poderia, com certeza,

ter diminuido a probabllidade de ocorr6ncia de sinistro no local.

No segundo, a inundagao poderia ter sido evitada se o pr6dio a ser ocupado

pda biblioteca tivesse sido supervisionado por pessoal habilitado (engenheiros)

antes da mudanQa e se as calhas tivessem sido limpas e conservadas

constantemente. E, as 6rvores podadas, para que nio houvesse entupimento

das calhas com folhas.

V6-se, portanto, que o planelamento, o conhecimento da realidade do local

onde este 1ocalizada a biblioteca, a prevengao e a tomada de decisao, podem

resguardar os acervos, os recursos humanos e financeiros, enfim, as instituig6es

como um todo.



6 PLANO DE PREVENQAO, COMBATE E REAQAO A SINISTROS EM
BIBLIOTECAS

A seguir servo detalhadas as quatro seg6es bgsicas que formam um plano
adequado a uma biblioteca.

PLANO DE PREVENQA0, COMBATE E REAQA0 A SINISTROS EM
BIBLIOTECAS

I Dados de Identificagao

1 .1 Nome da Instituigao.

1 .2 Equipe a ser Chamada em Caso de Emerg6ncia
a) diretor da Instituigao:.

b) diretor da Biblioteca:

c) bibliotecario-chefe:.

d) cider e equipe da brigada de inc6ndio

e) funcionarios:.

f) voluntarfos:.

g) equipe c
Acidentes):

h) encarregado da manutengao do pr6dio:

2 Prevengao de Sinistro

2.1 Check-List do Espago Fisico e das Instalag6es

Verificar se

la CIPA (Comiss6es Intemas de Prevengao d€
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a) as fechaduras e as travas das lanelas sio seguras'P Quem Q o responsavel

pdas shaves?
b) os nOmeros dos telefones para casos de emerg6ncia estio colocados

perto de todos os aparelhos telef6nicos'P

c) quando foi feita a 61tima inspegao do corpo de bombeiros local?

d) as Janternas estio em boas condig6es operacionais e com pilha ou
materia? As quais devem estar disponiveis uma em dada departamento,

escrit6rio e abrigo de seguranQal

e) os funciondrios estio familiarizados (por memo de visitas aos locals, e nio
apenas de mapas) com a localizagao de termostatos, saidas normals,

saidas de inc6ndio, extintores de inc6ndio, lanternas, radio, abrigo de

seguranQa e local onde encontrar os membros da equipe de recuperagao?
quando foio Oltimo exercicio contra inc6ndio? Freq06nciao

f) quando foi o Oltimo exercfcio de segurangaP Freq06ncia?

g) qual a data do Oltimo estudo/atualizagao da cobertura do seguro'P

Freq06ncia?

h) existem fotografias do interior e do exterior da biblioteca?

i) existem registros, inventirios (microfilme, arquivos de computador) da
colegao, fora do local onde ela se encontra? Freq06ncia da atualizagao?

Localizagao'2

1) existe Dackc/p de todas as bases de dados da biblioteca em local seguro

resistente ao fogo e tamb6m fora da biblloteca'2

k) as saidas de emerg6ncia estio bem sinalizadas e com acesso livre'2

1) o aviso de proibigao de fumar esta presente em toda a biblioteca e a
responsabilidade de seu cumprimento 6 de todos os funcion6rios?

m) Existe um sistema de iluminagao de emerg6ncia'P

2.2 Freq06ncia das inspeg6es quanto a validade e/ou boas condig6es

operacionais de:
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a) extintores de inc6ndiol

b) os detectores de fumaga e/ou calorl

cJ o sistema de sp/fnk/er do typo tubulaQao seca combinado com sistema de
detecQaol

d) os alarmes contra inc6ndiol

e) sistemas de extlngao por agentes limpos.

2.3 Documentos da equipe de emerg6ncia

Providenciar os seguintes documentos:
a) ha c6pia dente planoo

b) onde o plano este arquivado? (dentro e fora da instituigao)

2.4 Inventgrio e Ap61ices de Seguro

Inserir aquic6pias do relat6rio do Oltimo inventdrio e das ap61ices de seguro

2.5 Equipamentos e Materials

Aqui deve ser listado o material e/ou equipamento e sua respectiva localizagao na
biblioteca:

a) chaves
b) instalag6es principals:

- quadra principal de disjuntores e16tricosl

registro principal do fechamento de 6gua

- registro principal do fechamento de gash
- sistema de sprinkler;

- sistema de aquecimento/refrigeragao.

c) extintores de inc6ndio - quantidade por tipo

-madeira, paper, combustivel (tipo A)I
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-gasolina e liquido inflamivel (tipo B)

e16trico (tips C).

d) todos os tipos comuns de fogo (tipo ABC):

alarme central de inc6ndiol

sistema de iluminaQao de emerg6ncial

detectores de fumaga e calorl

lantemasl

folhas p15sticas com tesoura e fha adesiva

estoque de papel toalhal

kit de primeiros socorrosl

carrinhos metglicos para transportar livrosl

clipesl

mesas dobrgveis portateisl

ventiladores portateisl

- espago para secagem

3 0corr6ncia de Sinistro

Os seguintes itens deverio ser utilizados durante a ocorr6ncia de sinistro

3.1 Folha de Instrug6es para Emerg6ncias

Esta Folha deverg conter todas as instrug6es necess6rias, em etapas

dimples e linguagem acessfvel, de modo que qualquer funcion6rio, estudante ou

volunt6rio possa seguir. em caso de emerg6ncias que atinjam as coleg6es e
equipamentos.

C6pias desta folha devem estar afixadas pr6ximas aos telef ones funcionais e

no balcio de atendimento ao pOblico. Todos os funciongrios devem receber

instrug6es para sua utilizagao.
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Em caso de fogo

a)d6 o alarmed

b) chame:

bombeiros ou Brigada de Inc6ndio) (n.o do
telefone);

- auxilie na desocupagao da Bibliotecal

- faga a intervengao inicial (combate ao principio do inc6ndio).
c) notifique

- (Diretor da Biblioteca).

- (pessoa responsavel em caso de sinistros).
- (seu supervisor imediato).

Em caso de 6gua

a)d6 o alarme;
b)shame:

.(bombeiro hidr6ulico e/ou pessoal dos serviQos gerais)

.(pessoa responsavel em caso de sinistros)

.(seu supervisor imediato)I
c)cubra as estantes com os p16sticos locallzados em:

d)desfoque os livros para as prateleiras mats altas
ou

e)retire os livros das prateleiras utilizando um carrinho de transporte de livros

f)transporte os livros e documentos para outro locale

ou
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g) liste ainda, instrug6es concisas que sejam relevantes is especificidades do

pr6dio, da biblioteca e das coleg6es.

3.2 Procedimentos Em Caso de Inc6ndio

Aquios principais passos a serem dados neste caso

a) ao notar indicios de inc6ndios (fumaQa, cheiro de queimado, etc.),
aproxime-se a uma distincia segura, para ver o que esb queimando e a
extensio do fogol

b) nio permita que o fogo se interponha entre Voc6 e a sandal

c) d6 o alarme, peso memo disponivel, aos respons6veis pda administragao do
pr6dio e/ou telefone ao Corps de Bombeiro: Telefone 1 931

d) se nio souber combater o fogo, ou nio puder domini-lo, saba do local,
fechando todas as portas e janelas atris de si, mas sem trance-las,
desligando a eletricidade e alertando os demais ocupantes do andarl

e) nio perca tempo, tentando salvar objetos. Salve sua vidal
f) mantenha-se vestido, pois a roupa protege o corpo contra o calor e a

desidratagaol

g) procure alcangar o t6rreo usando a escada, sem corner. Jamais use o
elevador, pols a energia 6 normalmente cortada, e poderg ficar parade, sem

contar que existe dele abrir justamente no andar em chamas, ou ainda, o

fogo pode alcangar o duto da escada produzindo o efeito chamin61

h) se nio puder sadr, mantenha-se pr6ximo de uma janela de prefer6ncia com

vista para a rua e finalize sua posigaol
i) feche, mas nio tranque a porta do c6modo onde estiver. Vede as frestas

com um cobertor ou tapete para nio deixar entrar fumagal

1) em caso de fumaga, mantenha-se junto ao chao e utilize um lengo ou toalha
molhada sabre o nariz e boca (filtro), deixe-a escapar abrirldo uma janela

(ou quebrando o vidro, se ela for axa)I



k) atire pda janela o que puder queimar facilmente (pap6is, tapetes, cortinas
etc.), mas com cuidado para nio machucar quem estiver na mal

3.3 Prioridades de Resgate

Listar os itens que deverio ser salvos em primeiro lugar, em caso de
emerg6r?cia, por departamento, area ou escrit6rf o levando em corislderal;ao os
seguintes aspectos:

a) o item 6 fundamental para a continuidade das operag6es da bibliotecao
b) o item podera ser substituido?

c) o custo da substituigao 6 maier ou menor do que o custo da restauragao do
documento?

d) o item existe em outro formato ou em outro acervo'P

e) a prioridade do item no acervo 6 alta ou baixa'2

f) o item requer atengao imediata em fungao de sua composigao/suporte

(papel, cuch6, pergaminho, tintas so10veis em 6gua)?

3.4 Servigos a Serem Acionados em Casos de Emerg6ncia

SERVICO EMPRESA/ CONTATO TELEFONE
SeguranQa interna    
Corpo de bombeiros    
Policia ou delegacia    
Ambulincia    
Defesa Civil    
Conservador
Restaurador    
Servigo de Congelamento    
Servigo de fumigagao    



4 POS-SINISTRO

Ap6s a catastrofe, deve proceder conforme especificado nas seQ6es a seguir
enunciadas.

4. I Fornecedores de Equipamentos e Materiais

Uma tabela semelhante deve ser preparada e preenchida antes da
ocon6ncia do sinistro de modo a facilitar as agnes ap6s o mesmo.

Eletricista    
Bombeiro hidrdulico    
Carpinteiro    
Servigo de fumigagao    
Assessor juridico    
Seguradora    
Arquiteto/Engenheiro    
vigia    
Vidraceiro

Fot6grafo    
Chaveiro    
Outros    
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4.2 Avaliagao dos Danos

O primeiro passo 6 estabelecer a natureza e a gravidade do dano. Uma vez
realizada a avallagao, poder-se-g tragar pianos concretos e prloridades de
salvamento.

ITEM FORNECEDOR TELEFONE
Desumidificadores    
Caminh6es refrlgeradores    
Cestas plasticas    
Gerador port6til    
Lumindrias portateis    
Lonas ou mantas de p16stico pesado    
Ventiladores e16trfcos port6teis    
Aspirador para substincias

Segurangas extras    
 

Papel jornal em branco    
Material de embalagem para Congelamento    
Sacos p16sticos para lixo    
Baldes de plastico e latas de lixo    
Paper Toalha    
Mesas portateis    
Mangueiras de agua    
Esponjas e esfreg6es    
Fio de ndilon    
X/assouras e rodos    
Luvas (borracha e couro)    
Botas e aventais de borracha    
Outros    



O aspecto meteoro16gico 6 normalmente, um fator critico para determinar que

caminho se deve tomar depots de um inc6ndio ou inundagao. Quando o clima 6

puente e Omido, o salvamento deve iniciar o mais r6pido possivel para prevenir e
controlar o aparecimento do mofo. Quando o clima 6 frio ha mais tempo para

planejar as operaQ6es de resgate com diversos procedimentos de recuperaQao.

4.3 Registros Fotogr6ficos

A documentaQao fotografica 6 muito importante. Fotos dos ambientes,
mobi116rio e equipamentos, servem tanto para os castes de pericla, para

reclamaQ6es na companhia de seguros, ou, para justificar pedidos de verba para
reposiQao de material perdido. A16m disso, as fotos servem para registrar a
evolugao do processo de restauragao dos documentos ou at6 mesmo para

comprovar a total deterioragao a que foram expostos.



7 CONCLUSOES E RECOMENDAQOES

Analisando a problematica da biblioteca brasileira, no que conceme aos seus

problemas financeiros e gerenciais, conclui-se que 6 premente que se faga uma

profunda anglise da estrutura organizacional da biblioteca: ou ela passa a ser

parte integrante e pr6-ativa de uma estrutura educational e cientifica ou nunca

passara de mero ap6ndice do sistema, servindo apenas para constar no desenho

dos organogramas das empresas ou ainda, para se abrirem cursos de navel

fundamental, m6dio e superior ap6s as inspeg6es do MEC. O cuidado com a

preservagao e a conservagao documental fica sujeito ao segundo plano.

Na verdade, os parcos recursos das bibliotecas, nio permitem gastos com

restaurag6es, reposigao de material e equipamentos e desperdicio do tempo de

nossos recursos humanos. S6 resta um caminho a ser percorrido: o do

planejamento preventivo, o antigo, por6m sgbio prov6rbio que diz: "melhor

prevenir do que remediar". Ser previdente, no caso dos sinistros 6 fator de

economia a ser levado em consideraQao pecos bibliotec6rios, bem como diretores

das instituig6es onde as bibliotecas estio inseridas.

E premente que as bibliotecas tenham em seus pianos de conservagao

preventiva, um capitulo dedicado aos sinistros, no que conceme a inc6ndios e

inundag6es.

Por outro lado, conhecer tamb6m a realidade da biblioteca, com suas

caracteristicas pr6prias e especificidades, ajudarg no delineamento do plano, a

sua manutengao e tamb6m no momento de p6-1o em pratica, se necessdrio for.
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Conhecimentos minimos de combate e prevengao de inc6ndios e inundag6es

trazem beneficios a comunidade, acervos e bibliotecas, evitando assam, que os

gerentes de biblioteca sejam responsabilizados pelos danos causados as

mesmas, seja por omissao, imprud6ncia ou impericia.

Dos dois casos pesquisados, observa-se que, se as respectivas bibliotecas

tivessem lanQado mio de pequenos cuidados preventivos, muito provavelmente o

slnistro nio ocorreria, ou no m6ximo seus efeitos catastr6ficos poderiam ter sido

amenizados.

Ainda hoje, ja transcorridos vgrios anos dos sinistros citados, nio foram

tomadas maiores provid6ncias para que o mesmo nio ocorra novamente, e

tamb6m, nio foi construido nenhum tipo de plano de prevengao de sinistros ou

feita uma sistemgtica manutengao predial. lsso demonstra indicativo de

despreocupagao nos bibliotecgrios e diretores destas instituig6es no que

concerne a preservagao e a conservagao documental.

Ap6s pesquisa e anilise dos dados das entrevistas conclue-se que os

sinistros que ocorreram nas bibliotecas citadas decorreram da falta de

planejamento por parte dos gestores dos estabelecimentos. Neste sentido,

destaca-se a importancia de um plano de prevenQao, combate e reagao a sinistros

estruturado, flexivel e adapt6vel a realidade das bibliotecas.
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APENDICE A

Entrevista com instituigao afetada por inundagao

Formulirio de Entrevista

I IDENTIFICAQAO

Biblioteca

Responsavel:. CRB no 1 0/

2 QUESTOES

2.1 Quanto a localizagao do pr6dio na 6poca da inundagao:

2. 1 . 1 0 terreno:

( ) Era plano ( ) Em declive

2. 1 .2 0 telhado

oEraplanooEmdecliveoAcumulavadgua
2. 1 .3 As Calhas:

o Funcionavam bemo Niofuncionavam bem

( ) Havia hist6rico de outra inundagao ou vazamento

hist6rico de inundaQao ou vazamento

o havia limpeza e revisio constanteso Nio havia

r-n n ct a ntn c

( ) Nio havia

limpeza e revisio
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2. 1 .4 Janelas e clarab6ias:

oErambemvedadaso Nioeram bemvedadas

2.1 .5 Detecgao e alarme:

( ) Existiam detectores de 6gua ou alarme contra inundag6es

( ) Nio existia

2.2 Quanto is tubulag6es de 6gua:

2.2.1 Qual o tipo de material existente?

2.2.2 Houve perda do acervo?.

2.2.3 Qual o nOmero aproximado de perda do acervo?.

2.2.4 Algum material pode ser recuperado?.

2.2.5Como?

2.2.6. Como e onde o acervo estava armazenado?.

2.2.7 A que distincia do chao?.

2.2.8 Algum material estava pr6ximo ds janelas?.

2.2.9 A que distincia?

2.2.10 Quala causa da inundagao na

biblioteca?

2.2.1 I Havla algum culdado ou planejamento preventivo quanto a inundag6es?

2.2.12 Ap6s a Inundagao houve algum movimento para a criagao de um plano de

prevenQao contra sinistros ou inundag6es?
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( )Sim ( )Nao Por qu6?.

2.2. 13.0utras informag6es quejulgar necessgrias



APENDICE B

Entrevista com instituigao afetada por inc6ndio

Formulirio de Entrevista

I iDENTiFiCAQAO

Biblioteca:

Responsavel:.

2 QUESTOES

2.1 Existia na biblioteca algum destes sistemas de protegao ou alarme contra

inc6ndio?

( ) sim ( ) nio Qual?

ospdr7k/ersoexttntoresomangueiras

2. 2 Se haviam extintores, quantos estavam na biblioteca?

oumodoisotr6somaisdetr6s
2.3 Em todas as depend6ncias da biblioteca existiam

extintores?

CRB no 1 0/

2.4 Na depend6ncia onde se originou o fogo, havia extintor aproprlado para

combater o typo de inc6ndio?.

2.5Qual a area em m2 da biblioteca'P.

2.6 Havia clara sinalizagao da proibigao de fumar do recinto?

( ) Sim ( ) Nio Por qu6?.



2.7Havia sinalizaQao orlentando os usuirios para as saidas de emerg6ncia?

( )Sim ( )Nao Por qu6?.

2.8 Havia Inspegao das redes e16tricas do pr6dio e/ou da biblioteca?

( ) Sim ( ) Nio Por qu6?.

2.9 Havia plano de prevengao contra sinistros na biblioteca?

( )Sim ( ) Nio Por qu6'2

2.1 0 Havia algum culdado em relagao a prevenQao de Inc6ndios?

( )Sim ( ) Nio Por qu6?.

2.1 equal a causa provavel ou provada do inc6ndio na

blblloteca?

2. 12 Houve perda de acervo?.

2.130 que foi perdido?.

2. 14 Qual o Romero aproximado ou exato da perdao.

2.15 Algum material pode ser recuperado?.

2.16. Algum material estava segurado?.

2.17. Depois do sinistro, houve alguma movimentaQao para o delineamento de um

plano de prevengao'2

( ) Sim ( ) Nio Por qu6?.


