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1. RESUMO 

Em determinadas épocas do ano a Baixada Santista, por ser uma região turística, é 

muito procurada, assim como as baladas e casas noturnas do município, como 

constatado pela Prefeitura de Santos, assim sendo, o objetivo deste estudo é 

apresentar como se obtém o documento de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

para casas noturnas, sendo mostrado desde o princípio o agente causador de 

incêndios, os equipamentos que podem ser utilizados para ser feita a proteção e 

combate contra incêndio, as definições e classificações das edificações e também 

as adequações que podem ser feitas nas casas noturnas estudadas. Se tratando de 

uma pesquisa bibliográfica, aplicada e descritiva, visando um melhor entendimento 

sobre o assunto ao leitor e alertar sobre um tipo de problema que pode ser evitado, 

colocando sempre a vida humana, o patrimônio e o meio ambiente em posições 

seguras. Será mostrado que nem todos os estabelecimentos estão de acordo com 

as normas e instruções técnicas e podem colocar vidas em risco.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Antes da década de 60, o Corpo de Bombeiros exigia apenas a instalação de 

hidrantes e extintores em edifícios no Estado de São Paulo, após grandes incêndios 

como dos edifícios Andraus e Joelma notou-se que o sistema de prevenção contra 

incêndios era insuficiente. Foi emitido então, em 1983, o primeiro Decreto Estadual, 

que após modificações e atualizações é utilizado até os dias de hoje (PEREIRA, 

2007, p.23). O incêndio na boate Kiss, ocorrido em 27 de janeiro de 2013 na cidade 

de Santa Maria/RS, aumentou a preocupação da situação das casas noturnas em 

todo o país, muitos destes empreendimentos, depois desta ocorrência, suspenderam 

suas atividades para adequações extremamente necessárias para garantir a 

segurança. Ainda hoje diversos estabelecimentos não estão de acordo com as 

normas do corpo de bombeiros. Durante o levantamento baseado em janeiro de 

2016, foi verificado um aumento na procura por casas noturnas na Baixada Santista 

Os principais pontos turísticos da cidade de Santos indicaram um crescimento da 

ordem de 18,4%, de 195.063 para 231.722 visitantes. Portanto é necessário 

aumentar a segurança visto que a população flutuante aumenta drasticamente, 

levando em consideração também o despreparo das pessoas em situações de risco, 

e muitas vezes o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.  O Decreto Nº 56.819 



exige um Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (A.V.C.B), que é o documento 

que atesta que o empreendimento está legalizado e apto a receber o público e de 

conformidade com as normas e instruções técnicas exigidas pelo Corpo de 

Bombeiros (CB), porem em muitas ocasiões a segurança é ignorada e estes 

padrões de normas não são seguidos. 

 

3. OBJETIVOS 

Verificar se as casas noturnas estão em conformidade com as normas estabelecidas 

pelo Corpo de Bombeiros, verificar quais são os tramites necessários para se 

conseguir o documento A.V.C.B, mostrar a situação atual do estabelecimento e o 

estudo necessário para efetuar melhorias ou adequações necessárias. 

 

4. METODOLOGIA 

Serão analisadas duas casas noturnas da região da baixada santista, verificando as 

normas técnicas de combate e proteção contra incêndio, a NR-23 de Proteção 

contra incêndios, Decretos vigentes do CB, e instruções técnicas vigentes. Serão 

verificadas as quantidades de extintores, de forma que atenda a demanda do local e 

na classificação adequada, a existência de portas corta-fogo e sua localização, as 

dimensões do local e como ele é compartimentado o revestimento quanto à 

segurança e a resistência, a ventilação adequada e os equipamentos de ventilação 

forçada. Também será verificada a lotação máxima da casa conforme as proporções 

da mesma, uma vez que é de extrema importância o conhecimento do fluxo de 

pessoas caso ocorra o sinistro.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O fogo possibilitou a existência e atividade em muitos ambientes que antes eram 

perigosos e agressivos à nossa vivência, como em lugares frios e em épocas de 

inverno, para afastar predadores, isto é, proporcionou um maior bem-estar. Alguns 

materiais possuem temperaturas características bem específicas, durante o 

processo de combustão. É necessário compreender como o fogo se propaga para 

saber como prevenir e combater o incêndio. Os métodos de extinção do fogo 

embasam-se na inibição de um ou mais elementos fundamentais para a existência 



do mesmo, existem diferentes tipos de extinção do fogo, como: retirada do material 

combustível, resfriamento, abafamento e extinção química. Os estabelecimentos 

devem possuir o alvará de funcionamento e o A.V.C.B dentro do prazo de validade, 

além de outros itens essenciais para a segurança dos bens e principalmente da vida 

humana, como: extintores contra incêndio, placas de sinalização, saída de 

emergência, portas corta-fogo, detectores e alarmes de incêndio Iluminação de 

emergência, entre outros. São necessários alguns procedimentos administrativos e 

de segurança para o Corpo de Bombeiros atestar um estabelecimento como apto a 

exercer atividades, e esse atestado é o documento chamado Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Não obtivemos acessos a algumas casas noturnas da região de Santos, devido ao 

fato de que no dia 28/07/2018 a Prefeitura de Santos ordenou a construção de 

muros no acesso de quatro delas, interditando-as. O Ministério Público encontrou 

diversas irregularidades nas baladas e segundo a Promotoria esses locais não 

possuíam alvará (licença municipal) e AVCB. Um dos problemas encontrados foram 

2 pontos de saídas diferentes em um mesmo estabelecimento e outro ponto que 

chama muito a atenção é a lotação máxima que na maioria das vezes não é 

respeitada, e as casas noturnas acabam permitindo uma superlotação para gerarem 

maiores lucros. 
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