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RESUMO 

Os estádios de futebol são edificações capazes de receber milhares de pessoas e 

que podem abrigar eventos diversos, como shows e missas. Por terem capacidade 

de público elevada e constante frequência de eventos, estes locais necessitam de 

um plano de evacuação emergencial bem elaborado e que seja eficiente, bem como 

saídas de emergência bem sinalizadas e em conformidade com a norma, pois um 

incidente neste local pode acarretar em vítimas fatais. Este tipo de edificação 

recebe, ainda, um público bastante diversificado. Entre os frequentadores de 

estádios, pode-se citar pessoas com deficiências e com mobilidade reduzida, como 

idosos, usuários de cadeira de rodas, obesos e gestantes. Para que todas as 

pessoas possam utilizar o local com conforto e autonomia, é necessário que suas 

instalações sejam acessíveis a todos. Para isso, em muitos casos, estas edificações 

precisam sofrer intervenções visando o atendimento da legislação vigente acerca da 

acessibilidade e da segurança. Em função do exposto, este trabalho tem como 

objetivo analisar as condições de acessibilidade e de evacuação emergencial em 

estádio de futebol brasileiro. Para isso, além de revisão bibliográfica, desenvolveu-se 

uma abordagem metodológica baseada em visitas exploratórias, com aplicação de 

planilhas no local, passeio acompanhado com indivíduo em cadeira de rodas e 

entrevista semiestruturada com o engenheiro responsável pelo projeto de segurança 

do local. Foi definido como objeto de estudo o estádio da Boca do Lobo, propriedade 

do Esporte Clube Pelotas, localizado na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, por 

ser um estádio de médio porte, que representa a maior parte dos estádios 

brasileiros. Os resultados mostram que o estádio conta com um plano de prevenção 

contra incêndio, e que, apesar de algumas ressalvas, está de acordo com a norma 

no que diz respeito à segurança. Já quanto a acessibilidade, verificou-se que o 

estádio é pouco acessível e necessita de algumas intervenções para que pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida possam utilizar as instalações nele 

disponíveis. 

Palavras-chave: Segurança; Evacuação emergencial; Estádio de futebol; 

Acessibilidade; Acessibilidade espacial. 
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1. INTRODUÇÃO 

Locais de reunião de público são utilizados por grande parte da população. 

Porém, muitas vezes, estes locais não estão adequados para receber todos que 

desejam frequentá-lo. Esta situação ocorre com mais frequência com as pessoas 

com deficiências, que sofrem uma restrição maior do que aquelas que, 

aparentemente, não possuem uma deficiência. 

Outra situação preocupante nos locais de reunião de público diz respeito  

às rotas de fuga, que em alguns casos, não estão em conformidade com a norma. 

Além disso, ainda existem casos de edificações que não apresentam uma rota de 

fuga, o que é essencial em situações de emergência ou desastre dentro ou acerca 

do local, visto que o mesmo deve ser evacuado com segurança e no menor tempo 

possível.  

1.1 Justificativa 

O estádio de futebol é um local que, frequentemente, reúne dezenas de milhares 

de pessoas onde, em alguns casos, o público pode chegar a quase cem mil 

espectadores. Este tipo de edificação não recebe somente jogos esportivos, mas 

também alguns eventos, como shows, que também podem reunir muitas pessoas. 

As duas maiores tragédias registradas em locais de reunião de público no Brasil 

foram causadas por incêndio: a primeira delas aconteceu em 17 de dezembro de 

1961 na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, onde um incêndio, causado de forma 

criminosa destruiu o Gran Circus Norte-Americano. O local estava com lotação 

máxima de, aproximadamente, três mil pessoas. O número de óbitos totalizou 503 

pessoas.  

Outra tragédia aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013 na boate Kiss, em Santa 

Maria, Rio Grande Sul. Neste caso, um sinalizador para uso externo foi utilizado por 

um integrante da banda que realizava uma apresentação no local e as faíscas do 

artefato pirotécnico atingiram o teto da boate, que era revestido com espuma, dando 

início ao incêndio, que em poucos minutos se espalhou pelo local. Naquela noite o 
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local estava com superlotação – aproximadamente 1300 pessoas quando a 

capacidade máxima permitida era de 661 pessoas. O acidente ocasionou 242 

mortes. 

As edificações de reunião de público, e não só estas, devem estar aptas a 

receber todas as pessoas que desejam utilizá-las e, também, devem contar com 

rotas de fugas de acordo com as normas para que, caso haja um incidente, o local 

possa ser evacuado com segurança. 

A partir do exposto, entende-se que desastres tem vitimado elevado número de 

pessoas em função de causas distintas, sendo uma delas a dificuldade de evacuar o 

local em um curto espaço de tempo. Tendo em vista o panorama exposto, propõem-

se a realização de uma avaliação das condições de acessibilidade e de evacuação 

emergencial em estádio de futebol, pois se trata de um local que, em situação de 

jogo ou outro evento de grande porte, costuma receber intenso número de pessoas. 

 

1.2 Objetivos 

Para melhor organização do trabalho, dividiram-se os objetivos em geral e 

específicos.  

1.2.1 Objetivo geral 

Analisar as condições de acessibilidade e de evacuação emergencial em 

estádio de futebol brasileiro. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Descrever o estado da arte dos assuntos referente ao tema; 

b) Definir a metodologia a ser empregada no estudo; 

c) Avaliar as condições de acessibilidade em estádio de futebol brasileiro; 

d) Avaliar as condições de evacuação emergencial em estádio de futebol 

brasileiro; 

e) Verificar se existe plano de prevenção contra incêndio no objeto de estudo 

e, caso exista, analisar se está em conformidade com a NR 23. 
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1.3 Limitações 

Este trabalho se atém a realizar a avaliação de apenas uma edificação, 

limitando-se a avaliar questões referentes à acessibilidade e a evacuação 

emergencial, observando o atendimento às normas. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

Este trabalho é composto por cinco capítulos, tendo como foco apresentar uma 

sequência que contenha as informações e as atividades desenvolvidas. 

O capítulo 1 faz uma abordagem introdutória, descrevendo a relevância do 

trabalho para a sociedade. Na sequência, apresentam-se a justificativa, os objetivos 

geral e específicos, as limitações e o cadastro da pesquisa na Plataforma Brasil1 e 

sua submissão para a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Pelotas. 

O capítulo 2 contempla a fundamentação teórica do trabalho, dividida em 

acessibilidade e evacuação emergencial. 

Já o terceiro capítulo diz respeito ao objeto de estudo – Estádio do Esporte Clube 

Pelotas. 

No capítulo 4 são apresentados os métodos e técnicas empregados no estudo. 

O capítulo 5 descreve os resultados alcançados a partir da aplicação dos 

métodos e técnicas, bem como a discussão dos resultados. 

Por fim, no capítulo 6 apresentam-se as considerações finais. 

                                                 
1 Plataforma utilizada no Brasil desde 15 de janeiro de 2012 para o registro de pesquisas envolvendo 
seres humanos – disponível em http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf, acesso em 
04.11.2016. 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf


24 

 

2 ACESSIBILIDADE E EVACUAÇÃO EMERGENCIAL 

Neste capítulo serão tratados aspectos relacionados à acessibilidade e a 

evacuação emergencial, de forma geral. 

2.1 Acessibilidade 

No Brasil, o futebol é o esporte mais difundido e o que tem o maior número de 

espectadores. Sendo assim, o estádio de futebol deve estar apto a receber todas as 

pessoas. O público desta atividade esportiva é diverso e pode incluir, também, 

pessoas com deficiências e com mobilidade reduzida, bem como idosos, pessoas 

em cadeiras de rodas, obesos e gestantes. Para que estes espaços possam ser 

alcançados e utilizados por todas as pessoas, é necessária a consideração dos 

parâmetros de acessibilidade em projetos de novas instalações e, também, nas 

reformas de estádios já existentes. 

Os critérios e parâmetros técnicos brasileiros de acessibilidade são estabelecidos 

pela NBR 9050 (2015). Esta norma brasileira se refere à acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e estabelece parâmetros 

técnicos e critérios, considerando as distintas condições de mobilidade e de 

percepção do ambiente, utilizando ou não o auxílio de aparelhos específicos, 

visando acomodar à maior quantidade possível de pessoas, independentemente da 

idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção. 

A NBR 9050 (2015) define a acessibilidade como “possibilidade e condição de 

alcance, percepção e entendimento para a utilização, com segurança e autonomia, 

de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros 

serviços e instalações abertos ao público ou privado de uso coletivo, tanto na zona 

urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.”. De 

acordo com Andrade (2016, p.53): 

A acessibilidade pode ser entendida como a possibilidade de realização de 
atividades e uso dos espaços por qualquer pessoa, com conforto, 
segurança e independência. Trata-se de um direito civil básico e todos os 
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mecanismos que assegurarem a sua implementação devem ser 
desenvolvidos. 

Em 2 de dezembro de 2004 o Decreto nº 5.296 regulamentou a Lei nº 10.048 

de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade ao atendimento de pessoas com 

deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, 

pessoas com crianças de colo e obesos e também a Lei n° 10.098 de 19 de 

dezembro de 2000, que estabelece normal gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. Com isso, foram estabelecidos prazos para que todas as 

edificações de uso público e coletivo se tornassem acessíveis. 

Um espaço acessível é aquele que dispõe de todas as condições para que 

qualquer pessoa possa utilizá-lo com comodidade, inclusive aquelas que têm 

deficiência ou mobilidade reduzida. Igualmente, os percursos e atividades previstas 

devem ser completamente acessíveis e passíveis de uso com segurança e 

autonomia (CAMBIAGHI, 2007). 

Os conceitos que cercam a acessibilidade são diversos. Cohen e Duarte (2010, 

p.86) adotam o termo acessibilidade plena, que entendem que “A acessibilidade 

com ‘A’ maiúsculo é alcançada quando os espaços são convidativos, fáceis de 

percorrer, fáceis de entender, atrativos e, acima de tudo, são promotores de 

encontros e convívio com o outro.”. Já Ubierna (2010) utiliza o conceito de 

acessibilidade universal, entendido como a concepção de espaços passíveis de 

acesso e uso por qualquer pessoa, com conforto, segurança e autonomia pessoal. 

Para fins deste trabalho será dada ênfase ao conceito de acessibilidade espacial 

(Dischinger et al. (2012), apresentado a seguir.  

 

2.1.1 Acessibilidade espacial e seus componentes 

Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012, p. 28) definem que a acessibilidade espacial 

“(...) significa bem mais do que poder atingir um lugar desejado. É também 

necessário que o local permita ao usuário compreender sua função, sua organização 

e relações espaciais, assim como participar das atividades que ali ocorrem.”. As 
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autoras (DISCHINGER et al., 2012, p. 28) classificam os componentes de 

acessibilidade em quatro categorias: orientação espacial, comunicação, 

deslocamento e uso, sendo que “Cada componente é constituído por um conjunto de 

diretrizes que definem características especiais de forma a permitir a acessibilidade 

aos edifícios públicos e minimizar possíveis restrições espaciais.”. 

Portanto, a acessibilidade espacial está relacionada aos cumprimentos desses 

quatro componentes em sua totalidade. (DISCHINGER et al., 2012). 

2.1.1.1 Orientação espacial  

Conforme Dischinger et al.(2012 p.29), “As condições de orientação espacial 

são determinadas pelas características ambientais que permitem aos indivíduos 

reconhecer a identidade e as funções dos espaços e definir estratégias para seu 

deslocamento e uso”. Segundo as autoras, há a ocorrência de vários processos para 

uma pessoa orientar-se espacialmente. Primeiro, é necessária a obtenção de 

informações ambientais através dos sistemas perceptivos. Logo após, estas 

informações devem ser processadas cognitivamente para a definição de ações. 

Figura 1 - Mapa Tátil sonoro. 

 

Fonte: <http://elisaprado.com.br/blog/2010/04/novidades-reatech-2010/>. Acesso em 29/09/2016. 

A figura 1 ilustra um exemplo positivo de orientação espacial. Trata-se de um 

mapa visual, tátil e sonoro que auxilia o indivíduo a situar-se no local de forma 

independente. 

 

http://elisaprado.com.br/blog/2010/04/novidades-reatech-2010/
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2.1.1.2 Comunicação  

Conforme Dischinger et al. (2012 p.30), “As condições de comunicação em 

um ambiente dizem respeito às possibilidades de troca de informações 

interpessoais, ou troca de informações pela utilização de equipamentos de 

tecnologia assistiva, que permitam o acesso, a compreensão e participação nas 

atividades existentes.”. 

Figura 2 - Telefone público que emite e recebe mensagens de texto. 

 

Fonte: Dischinger, Bins Ely e Piardi (2014), p. 30. 

O telefone público para deficientes auditivos (Figura 2) é considerado um 

exemplo positivo do componente comunicação, pois possibilita a troca de 

informações por mensagens. 

 

2.1.1.3 Deslocamento  

Conforme Dischinger et al. (2012 p.30), “As condições de deslocamento em 

ambientes edificados referem-se à possibilidade de qualquer pessoa poder 

movimentar-se ao longo de percursos horizontais e verticais (saguões, escadas, 

corredores, rampas, elevadores) de forma independente, segura e confortável, sem 

interrupções e livre de barreiras físicas para atingir o ambiente que deseja”. 
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     Figura 3 - Plataforma elevatória. 

 

Fonte: <http://www.solucoesindustriais.com.br/>. Acesso em 29/09/2016. 

A figura 3 ilustra uma plataforma elevatória, um equipamento que possibilita 

vencer desníveis em áreas externas e internas de edificações. 

2.1.1.4 Uso  

Conforme Dischinger et al. (2012 p.32), “ As condições de uso dos espaços e 

dos equipamentos referem-se à possibilidade efetiva de participação e realização de 

atividades por todas as pessoas”. 

Figura 4 – Telefone público. 

 

Fonte: <barradeapoio.com.br>. Acesso em 29/09/2016. 

Os telefones públicos instalados em diferentes alturas possibilitam o uso por 

pessoas de diferentes estaturas e, também, por aquelas em cadeira de rodas 

(Figura 4). 
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2.1.2 Desenho Universal 

A expressão Desenho Universal foi usada pela primeira vez pelo arquiteto Ron 

Mace, em 1985, nos Estados Unidos. Segundo Mace (1991), o desenho universal é 

responsável pela criação de ambientes ou produtos que podem ser usados pelo 

maior número de pessoas possível2. Cambiaghi (2007) aponta que a essência do 

desenho universal é garantir a acessibilidade de forma integral, a pessoa tendo ou 

não deficiência. Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012, p.15) indicam que o surgimento 

do Desenho Universal ocorreu após a segunda guerra mundial: 

A partir do final da segunda guerra mundial e principalmente após os anos 
1960, houve uma conscientização mundial crescente sobre os direitos de 
cidadania e participação em todos os aspectos da vida social das pessoas 
que possuem algum tipo de deficiência. Surge então uma nova área de 
atuação e pesquisa que visa a criar ambientes, espaços e objetos que 
permitam a inclusão de pessoas com deficiência, [...], a denominação mais 
difundida e aceita no Brasil é conhecida como “Desenho Universal”. Suas 
áreas de atuação vão desde o desenho de espaços urbanos acessíveis 
para todos, até o desenho de edifícios e objetos que minimizam as 
dificuldades para a realização de atividades e aumentam a eficiência de 
pessoas com deficiência. (DISCHINGER, BINS ELY E PIARDI, 2012 p. 15). 

O decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, define desenho universal como: 

Concepção de espaços artefatos e produtos que visam atender 
simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características 
antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, 
constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. 
(Decreto nº 5.296/2004) 

Já a NBR 9050/2015 (p. 4) define desenho universal como “concepção de 

produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas, 

sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos de 

tecnologia assistiva.”.  

2.2 Evacuação emergencial 

Conforme Abrahams (1994 apud SILVA J. M., 2007 p.8), “uma evacuação de 

emergência é um deslocamento de pessoas de um local perigoso face a uma 

ameaça ou uma ocorrência de um evento desastroso”. 

                                                 
2 Ron Mace et al., “Acessible Environments Towards Universal Design”, em Walfgang Preiser, Design 
Interventions: Toward a More Humane Architecture (Nova York: Van Nostrand Reinhold, 1991). 
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DiMattia (2005 apud OLIVEIRA, 2013), fez uma representação das 

sequências de ações de emergências para acidentes (Figura 5). 

Figura 5 - Sequência de ações de emergência. 

 

Fonte: DiMattia (2005 apud OLIVEIRA, 2013, p. 38). 

O autor descreve em quatro fases as ações na ocorrência de um evento: fase 

de percepção, fase de evacuação, fase de egresso e fase de recuperação conforme 

figura 5. Estas etapas podem ser adaptadas para outros tipos de acidentes. 

Tabela 1 Sequência de ações na ocorrência de um evento – fases de percepção e de evacuação. 

 

Fonte: adaptado de DiMattia (2005 apud OLIVEIRA, 2013, p. 38). 
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Tabela 2 Sequência de ações na ocorrência de um evento – fases de egresso e recuperação. 

 

Fonte: adaptado de DiMattia (2005 apud OLIVEIRA, 2013, p. 38). 

Decisões importantes devem ser tomadas em um curto período de tempo, 

após o evento iniciador em uma ação de emergência, pois o tempo real necessário é 

a soma dos períodos existentes em cada etapa. As primeiras três fases são 

denominadas de conscientização, avaliação e egresso e correspondem a um 

período que leva entre10% e 30% do tempo total. Nestas fases o indivíduo sofre 

uma maior exposição aos efeitos do evento inicial, como por exemplo, calor, 

pressão, fumaça e altos níveis de estresse fisiológicos e psicológicos (DiMattia, 2005 

apud OLIVEIRA, 2013). 

Conforme Brombilla (2014), a evacuação deve ser tratada como elemento 

fundamental para assegurar a segurança dos ocupantes do local, pois estes 

espaços apresentam alto risco devido à aglomeração de pessoas. De acordo com o 
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mesmo autor (BROMBILLA, 2014), é fundamental que haja um bom gerenciamento 

de risco e um bom plano de emergência e contingência. 

2.2.1 Gestão de risco 

Segundo Cardella (1999), o controle de riscos tem como objetivo mantê-los 

abaixo de valores tolerados e a função segurança pode ser desdobrada em duas 

funções auxiliares: controlar riscos e controlar emergências. Segundo o autor: 

O sistema de gestão de riscos é o conjunto de instrumentos que a 
organização utiliza para planejar, operar e controlar suas atividades no 
exercício da Função Controle de Riscos. São instrumentos do sistema de 
gestão: princípios, política, diretrizes, objetivos, estratégias, metodologia, 
programas, sistemas organizacionais, sistemas operacionais (CARDELLA, 
1999, p. 69). 

Conforme Cardella (1999) podem ser adotados alguns princípios para 

controlar os riscos tanto em um sistema altamente sofisticado, como o de uma 

unidade industrial, ou um sistema simples, como o de um trabalhador que controla 

os riscos de suas atividades, tais como: 

I – Nas organizações e sociedades, o acidente é um fenômeno da natureza    

multifacetada, que resulta de interações complexas entre fatores físicos, biológicos, 

psicológicos, sociais e culturais. 

II – Todos os acidentes podem ser evitados. 

III – Os acidentes ocorrem porque a mente se envolve com o trabalho e esquece do 

corpo. 

IV – Um indivíduo não consegue, sozinho, controlar os riscos da sua atividade. 

2.2.2 Plano de emergência 

Para Cardella (1999), o plano de ação de emergência (PAE) é a identificação 

de um conjunto de eventos perigosos que necessitam de ações de controle para não 

evoluírem para eventos danosos (ou o agravamento destes, caso já tenham 

ocorrido), e cada evento perigoso que está associado a determinadas condições de 
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momento e local é uma hipótese de emergência. O PAE apresenta um 

desdobramento da função mobilizar organização, que são: detectar, comunicar, 

avaliar e mobilizar. O autor (CARDELLA, 1999, p. 83) indica que: 

O PAE deve conter as hipóteses emergenciais, os recursos disponíveis e os 
procedimentos de controle. Esses devem ser simples e objetivos para 
possibilitar a aplicação automática. Treinamento e exercícios simulados 
devem tornar a organização habilitada a atuar em situação de emergência 
aplicando o estabelecido no plano. 

Conforme Brombilla (2014), os estádios de futebol apresentam um cenário 

complexo, pois não se sabe qual evento será realizado e a quantidade de pessoas 

que estarão presentes, e que autores defendem que o planejamento, nessa 

situação, é muito difícil. A elaboração de um plano de emergência apropriado é 

fundamental para a preparação de um possível desastre, abordando os diferentes 

cenários, os riscos específicos e a complexidade. 

2.2.3 Plano de contingência 

Segundo a Defesa Civil do estado de Santa Catarina (2013) “o plano de 

contingência é um plano previamente elaborado para orientar as ações de 

preparação e resposta a um determinado risco, caso o evento adverso venha a se 

concretizar”. Deve ser elaborado com antecedência para facilitar as atividades de 

preparação e otimizar as atividades de resposta. Podem ser genéricos, abordando a 

estrutura de resposta a qualquer desastre em uma área, ou específicos, com foco 

em um cenário em especial. 

2.2.4 NR 23 

A Norma Regulamentadora Nº 23 (2008) trata de proteção contra incêndios, 

abordando medidas para prevenção de incêndios, saídas de emergência, 

equipamentos para combate ao fogo, nivelamento de piso, portas de saída e 

escadas. Esta norma não especifica as instruções técnicas e outras diretrizes, como 

era há alguns anos atrás, deixando o texto mais reduzido e superficial, deliberando 

as instruções técnicas para o corpo de bombeiros e as legislações locais. 

(BARSANO 2014). 
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No Brasil, cada estado tem sua legislação referente à proteção contra 

incêndios. A lei nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013, atualizada pela lei 

complementar n° 14.690, de 16 de março de 2015, estabelece normas sobre 

segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Estado do Rio Grande do Sul. 

Tendo em vista que a NR 23 traz uma abordagem mais superficial e simplista das 

normas, esta lei dispõe de itens mais abrangentes e específicos, no que concerne a 

proteção contra incêndios. 

Tabela 3 Objetivos da Lei 14.376. 

 

Fonte: Lei complementar Nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013. 

A tabela 2 demonstra os principais objetivos da Lei complementar Nº 14.376, 

de 26 de dezembro de 2013. 

2.2.5 NBR ABNT 13434-1 / 13434-2 

A NBR 13431-1 e 13434-2 trata da sinalização que deve ser empregada em 

projetos que visam a segurança contra incêndio e pânico. Ela é dividida em duas 

partes: a primeira (13434-1) diz respeito aos princípios de projeto. Já a segunda 

(13434-2) está relacionada a símbolos e suas formas, dimensões e cores. 
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Estas normas buscam reduzir os riscos de ocorrência de incêndio, alertando 

para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas ações apropriadas à 

situação de risco, orientando as ações de combate e facilitando a localização dos 

equipamentos e das rotas de saída para o abandono seguro do local. 

A primeira parte da norma classifica as sinalizações como básicas e 

complementares, sendo as básicas: 

a) Sinalização de proibição, que tem a função de proibir ou coibir atos que levem 

ao início ou agravamento de um incêndio; 

b) Sinalização de alerta, que tem a função de alertar para áreas e materiais com 

risco em potencial; 

c) Sinalização de orientação e salvamento, que tem como função indicar as 

rotas de fuga do local e as ações necessárias para seu sucesso; 

d) Sinalização de equipamentos de combate e alarme, que tem a função de 

indicar a localização e os tipos de equipamentos de combate a incêndio 

disponíveis.  

Já as complementares estão elencadas a seguir: 

a) Indicação continua de rotas de saída; 

b) Indicação de obstáculos e riscos de utilização das rotas de saída, como 

pilares, arestas de paredes, vigas etc.; 

c) Mensagens escritas especificas que acompanham a sinalização básica, onde 

for necessária a complementação da mensagem dada pelo símbolo. 

A figura 6 ilustra a sinalização de portas com barras antipânico e sinalização 

de extintores, respectivamente.  
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Figura 6 - Sinalizações de segurança. 

 

Fonte: ABNT NBR 13434/1 

Já a segunda parte desta norma trata dos símbolos que devem ser 

adotados, bem como suas formas, dimensões e cores. Esta parte da norma tem 

como objetivo a padronização das formas, das dimensões e das cores da 

sinalização de segurança contra incêndio ou pânico utilizada em edificações. 

2.2.6 ABNT NBR 9077 

A NBR 9077 (2001) tem como objetivo fixar as condições de saídas de 

emergência em edifícios para que as pessoas possam evacuar o local em caso de 

incêndio completamente protegidas em sua integridade física e permitir um fácil 

acesso para ajuda externa, a fim de evacuar completamente o local. As saídas 

comuns das edificações devem servir também como saídas de emergência, e as 

saídas de emergências devem ser utilizadas quando exigidas. 

Esta norma fixa requisitos para edifícios novos. Porém, pode servir como 

exemplo de situação ideal que deve ser buscada nas intervenções em edificações 

existentes, considerando suas devidas limitações. 
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3 OBJETO DE ESTUDO 

Neste capítulo serão tratados os assuntos referentes ao objeto de estudo. 

Primeiro, serão apresentados os locais de concentração de público. A seguir será 

apresentada uma revisão sobre estádios de futebol e evacuação em estádios de 

futebol. Em seguida, será tratado o assunto referente ao comportamento coletivo. 

Por fim, apresenta-se o estádio do Esporte Clube Pelotas, edificação escolhida para 

a aplicação da pesquisa de campo. 

3.1 Locais de concentração de público 

A NRB 9050/2015 (p. 5), classifica local de reunião como “espaço interno ou externo 

que acomode grupo de pessoas reunidas para atividades de lazer, cultural, política, 

social, educacional, religiosa ou para consumo de alimentos e bebidas”. 

Já a lei complementar nº 14.376, de dezembro de 2013, que estabelece normas 

sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios nas edificações e áreas de 

risco de incêndio no estado do Rio Grande do Sul, classifica os seguintes espaços 

como aqueles considerados locais de reunião de público: bibliotecas; cinemas, 

teatros e similares; circos e assemelhados; centros esportivos e de exibição; clubes 

sociais, boates e similares; estações e terminais de passageiros; exposições; igrejas 

e templos; Lan House, jogos eletrônicos; museus; e restaurantes. 

Figura 7 - Círio de Nazaré. 

 

Fonte: <https://rodoviariaonline.com.br/celebracao-do-cirio-de-nazare-atrai-milhoes-de-
pessoas-as-ruas-de-belem/>. Acesso em 11/10/2016. 
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Um evento desenvolvido em área aberta, como o Círio de Nazaré (Figura 7), 

também é considerado um local de concentração de público. Segundo reportagem 

do site G1-PA3 (2016), o evento, celebrado há 224 anos em devoção à Nossa 

Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, reuniu em 2016 cerca de 2 milhões 

de pessoas na procissão. 

3.1.1 Acidentes em locais de reunião de público 

Dois grandes acidentes ocorridos em locais de concentração de público 

brasileiros são lembrados por muitas pessoas, principalmente porque vitimaram 

centenas de pessoas. 

Em 17 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, que na época era a capital 

do estado de Rio de Janeiro, aconteceu o maior incêndio brasileiro e maior tragédia 

circense de todos os tempos: o Gran Circus Norte-Americano, maior circo da 

América Latina na época, foi vítima de um incêndio criminoso praticado por um ex-

funcionário do local. No momento do incêndio o circo estava com lotação máxima – 

aproximadamente três mil pessoas – e, em poucos minutos, o incêndio destruiu 

completamente o local. O desastre deixou 503 pessoas mortas, sendo 70% 

crianças, além de centenas de feridos (VENTURA, 2011). 

O segundo maior desastre ocorrido no Brasil data de 27 de janeiro de 2013 e 

ocorreu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na boate Kiss (Figura 8). Neste 

caso, após a utilização indevida de um sinalizador para uso externo por um dos 

integrantes da banda que se apresentava no local, as faíscas do artefato pirotécnico 

atingiram o teto da boate, que era revestido com espuma, dando início ao incêndio, 

que em poucos minutos se espalhou pelo local. Naquela noite a boate estava com 

superlotação (aproximadamente 1300 pessoas quando tinha capacidade para 

                                                 

3 http://g1.globo.com/pa/para/cirio-de-nazare/2016/noticia/2016/10/cirio-de-nazare-leva-2-milhoes-em-  
procissao-de-mais-de-5h-em-belem.html. Acesso em 10/10/2016. 

 

http://g1.globo.com/pa/para/cirio-de-nazare/2016/noticia/2016/10/cirio-de-nazare-leva-2-milhoes-em-%20%20procissao-de-mais-de-5h-em-belem.html
http://g1.globo.com/pa/para/cirio-de-nazare/2016/noticia/2016/10/cirio-de-nazare-leva-2-milhoes-em-%20%20procissao-de-mais-de-5h-em-belem.html
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apenas 661 pessoas). O acidente deixou 242 mortos. De acordo com Brombilla 

(2014, p.18), quatro fatores causaram esse elevado número de óbitos: 

Quatro fatores foram os principais causadores das mortes das pessoas 
presentes no local: asfixia por inalação de fumaça toxica (oriunda do 
material de isolamento acústico), esmagamento por serem atropelados e 
pisoteados no momento da evacuação, falta de um plano de emergência, 
falta de pessoas treinadas e capacitadas no local e deficiências no projeto 
arquitetônico e de prevenção contra incêndio (PPCI), sendo que o local 
possuía apenas uma saída e não oferecia saída de emergência. 

 Segundo o relatório técnico emitido pelo CREA-RS, em 4 de fevereiro de 

2013, a causa fundamental para a ocorrência do incêndio foi a combinação de uso 

de material de revestimento acústico inflamável, associada a realização do show 

com componentes pirotécnicos. O documento aponta, também, a falha dos 

extintores de incêndio, a dificuldade de evacuação –visto que as rotas de fuga 

estavam obstruídas por elementos metálicos (tanto internamente quanto 

externamente) – e a inexistência de saídas de emergência alternativas na 

edificação. 

 
Figura 8 - Boate Kiss. 

 

Fonte: Divulgação / Polícia Civil do Rio Grande do Sul (2013). 

Em ambos os casos citados, o maior causador de mortes não foi o incêndio 

em si, mas as consequências por ele geradas, como esmagamento e asfixia. Isso se 

justifica devido a inexistência de um plano de evacuação emergencial e, tampouco, 

saídas de emergência em conformidade com a norma. 
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3.2 Estádio de futebol 

O futebol é, de longe, o esporte mais praticado no Brasil, capaz de ”. levar 

milhões de torcedores aos estádios durante o ano. Em alguns casos especiais, estas 

construções recebem, além de jogos de futebol, grandes shows e outros eventos 

esportivos, com um público diversificado: pessoas com idades e habilidades 

diferentes, além de turistas que, muitas vezes, desconhecem a língua. Grande parte 

dos estádios brasileiros foi construída há algumas décadas e necessitam passar por 

reformas para se adequarem às normas. Outros, acabaram sendo demolidos e, 

naquele local, foram construídas novas edificações para a brigar a mesma atividade-

fim.  

Segundo Brombilla (2014), em algumas situações se torna inviável realizar 

adaptações às normas de conforto e segurança, pois quando foram construídos, há 

algumas décadas atrás, os estádios eram projetados com despreocupação no que 

se refere à segurança, tendo apenas arquibancadas e não cadeiras, por exemplo, o 

que aumentava a capacidade de público dos estádios. 

Conforme Ensslin, Ensslin e Pacheco (2012), os estádios de futebol 

brasileiros são instalações esportivas onde as estruturas físicas foram 

dimensionadas para um diferente e menos complexo contexto (em termos de 

necessidade de segurança) daquele encontrado atualmente nos eventos esportivos 

que sediam jogos importantes. Os autores realizaram um estudo onde se atingiu 

resultado de que, dos 40 estádios de futebol brasileiros utilizados entre 2003 e 2011 

na disputa do campeonato brasileiro da sério A, 87% foram construídos antes de 

1989, ou seja, há mais de 27 anos, conforme apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 4 Ano de construção dos estádios do campeonato brasileiro. 

 

Fonte: Ensslin, Ensslin e Pacheco (2012). 

Com a realização da Copa do Mundo FIFA em 2014 no Brasil, o cenário dos 

estádios de futebol apresentou um grande avanço, pois até o ano da realização do 

evento foram construídos seis novos estádios e outros sete foram completamente 

reformados, todos conforme as recomendações da FIFA (2011). Esses espaços vêm 

abrigando jogos das principais ligas nacionais, além dos jogos internacionais 

envolvendo seleções de diferentes países, e recebendo eventos com grande 

concentração de público.  

Exemplo dos novos estádios edificados nos últimos tempos é a Arena do 

Grêmio (Figura 9), que teve sua inauguração em 8 de dezembro de 2012. Com 

capacidade de 55.662 pessoas, é considerado um dos estádios mais modernos do 

país e, segundo o site da arena4, é o mais moderno complexo multiuso da América 

Latina.  

                                                 
4 <https://arenapoa.com.br/a-arena>. Acesso em 29/09/2016. 

https://arenapoa.com.br/a-arena
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Figura 9 - Arena do Grêmio. 

 

Fonte: Autor. 

O local recebeu, no dia 11 de novembro de 2015, o show da banda norte-

americana Pearl Jam, com um público de aproximadamente 32 mil pessoas. Para 

receber o evento o local precisou passar por algumas modificações, como piso 

especial para não prejudicar o gramado e uma grande estrutura metálica para 

acomodar o palco. 

Conforme Brombilla (2014) “os estádios de futebol apresentam uma 

particularidade: além de jogos de futebol, são utilizados para outros eventos, como 

shows e convenções, o que dificulta, muitas vezes, o planejamento emergencial”.  

3.2.1 História dos estádios 

Os primeiros estádios foram construídos na Grécia, por volta do século VIII 

a.C., tinham o formato de “U”, e eram utilizados como hipódromos. O primeiro 

estádio em Atenas foi construído em 331 a.C., reconstruído em 160 d.C. e também 

em 1896. Esta última reconstrução teve o objetivo de sediar a primeira olimpíada 

dos tempos modernos e possibilitou a acomodação de mais de 50.000 pessoas em 

seus 46 níveis de arquibancadas (Figura 10). (JOHN, SHEARD, VICKERY, 2007). 
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Figura 10 - Primeiro estádio em Atenas. 

 

Fonte: John, Shared e Vickery (2007). 

 

Um dos estádios mais famosos do mundo é o anfiteatro Flaviano, mais 

conhecido como Coliseu (Figura 11). Localizado na cidade de Roma, na Itália, sua 

construção teve início em 70 a.C. e foi finalizada 12 anos depois e acomodava cerca 

de 48.000 pessoas. A arena era utilizada para combates entre gladiadores e 

também para outros entretenimentos. Podia ser inundada por água, ainda, para a 

realização de disputas navais e aquáticas. O anfiteatro também podia ser coberto 

com lonas em toda a parte superior aberta.  (JOHN, SHEARD, VICKERY, 2007). 

Figura 11 - Coliseu de Roma. 

 

Fonte: <http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/>. Acesso em 28/09/2016. 

http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/
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Segundo Brombilla (2014), com o renascimento dos jogos olímpicos no século 

XIX, os estádios foram se modificando e passando por um processo de 

modernização: 

No século XX, com a consolidação das olimpíadas, os estádios passaram a 
utilizar novas tecnologias e começou a (se) projetar estádios para atender 
um esporte especifico, como nas olimpíadas de Roma, em 1960, quando o 
estádio olímpico foi projetado apenas para a disputa das modalidades de 
atletismo. (BROMBILLA, 2014, p. 51). 

Atualmente os maiores e mais modernos estádios do mundo comportam 

milhares de pessoas com conforto e segurança e são utilizados para a realização de 

diversas atividades.  

A Allianz Arena (figura 12) é um grande exemplo de modernidade e grandes 

dimensões. Mundialmente conhecida por ser um dos estádios mais modernos do 

mundo, tem capacidade para até 75.000 pessoas em jogos nacionais e 70.000 para 

jogos internacionais. Seu exterior é formado por vários painéis, que podem ser 

iluminados com as cores dos times que estão jogando.  

Figura 12 - Allianz Arena. 

 

Fonte: http://www.ligafutbol.net/. Acesso em 26/09/2016. 

Inaugurada em 31 de maio de 2005 e projetada pelo escritório suíço Herzog & 

de Meureon, o estádio se tornou referência mundial para a construção de novos 

estádios como, por exemplo, a própria Arena do Grêmio. 

 

http://www.ligafutbol.net/
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3.2.2 Acidentes em estádios de futebol 

 Acidentes em estádios podem ocorrer por diversos fatores, desde a queda 

de alguma estrutura até brigas entre torcedores. O maior desastre da história 

ocorreu em 1964, em Lima – Peru, em um jogo pelo torneio pré-olímpico disputado 

pelas seleções da Argentina e do Peru. Após o juiz anular um gol do Peru, 

torcedores arremessaram objetos no campo e, logo após, invadiram o gramado. 

Com a intervenção da polícia vários torcedores correram para as saídas do estádio, 

porém se depararam com os portões fechados e centenas de pessoas foram 

esmagadas, resultando em 318 mortes e mais de 500 feridos. 

Em 1989 na cidade de Sheffield, na Inglaterra, um dos maiores acidentes em 

estádio de futebol - conhecido como a tragédia de Hillsborough - vitimou 96 pessoas 

e deixou mais de 200 feridos. O desastre aconteceu durante o jogo entre Liverpool e 

Notthingham Forest pela semifinal da copa da Inglaterra, em que os portões do 

estádio foram fechados, pois este já se encontrava lotado, mas ainda havia uma 

multidão que havia ficado do lado externo e tentava entrar. Para evitar que ali 

ocorresse um acidente, os portões foram abertos e a multidão avançou para as 

arquibancadas. Com a superlotação, milhares de pessoas foram esmagadas nas 

grades de proteção do estádio, resultando em dezenas de mortes. 

A maior tragédia ocorrida em um estádio brasileiro aconteceu em 2007, em 

Salvador/BA, no estádio da Fonte Nova (Figura 13).  

Figura 13 - Queda de estrutura no estádio da Fonte Nova. 

 

Fonte: Eduardo Martins (2007). 
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Durante o jogo entre Bahia e Vila Nova pela segunda divisão do campeonato 

brasileiro, parte da estrutura da arquibancada desabou, e algumas pessoas caíram 

de uma altura de aproximadamente 20 metros e morreram na hora. O acidente 

deixou 7 mortos e 40 feridos. 

Para garantir a segurança do torcedor no estádio de futebol foi criada, em 

2003, o Estatuto de Defesa do Torcedor. 

3.2.3 Lei Nº 10.671 

Esta lei, de 15 de maio de 2003, dispõe sobre o Estatuto de Defesa do 

Torcedor e dá outras providências. Em seu capítulo IV, a lei determina que o 

torcedor tem direito a segurança nos locais onde os eventos esportivos são 

realizados, seja antes, durante ou depois das partidas. Também será assegurado 

condições de acessibilidade ao torcedor com deficiência ou mobilidade reduzida e o 

direito a implementação de planos de ação referentes à segurança, transporte e 

contingência que possam ocorrer durante a realização de eventos esportivos. 

 

3.2.4 Controle de público 

Segundo o guia de recomendações de parâmetros e dimensionamentos para 

a segurança e conforto em estádio de futebol, que foi formulado pela Fundação 

Getúlio Vargas (2011) com base nas recomendações da FIFA e da UEFA, uma 

multidão pode ser um grupo de pessoas se deslocando para assistir a um jogo de 

futebol e, desde a entrada na zona de influência do estádio, deve ser 

cuidadosamente controlada. O guia aponta que: 

Algumas vezes, um pequeno acontecimento imprevisível é suficiente para 
que esta multidão se transforme numa tuba amotinada, promova um levante 
desordenado que explode em revolta e quebra-quebra. A administração e o 
manejo desta possibilidade devem ser considerados com extrema atenção e 
cuidado no projeto de um estádio, para que esta mudança de 
comportamento brusca e perigosa possa ser reduzida ou de todo eliminada. 
(GUIA  DE RECOMENDAÇÕES DE ESTÁDIOS, 2011, p.55). 

 Segundo o mesmo instrumento (2011), algumas pesquisas nos Estados 

Unidos indicam que, para 92% dos usuários, a prioridade na gestão de um estádio 
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diz respeito à forma como são recebidos e tratados pelos responsáveis pelo local. 

Este serviço de atendimento pode auxiliar na manutenção da ordem e no 

comportamento amigável entre os torcedores. 

 Nos estádios mais antigos, a separação entre o público e as pessoas que 

participavam do evento possivelmente existia com a intenção de proteger mais aos 

espectadores das atividades que aconteciam na arena. Porém, atualmente, essa 

divisão é utilizada para proteger a área de atividades de invasões de torcedores. 

Para isso, utilizam-se três técnicas de projeto: cercas ou alambrados, fossos e 

barreira rebaixada. 

3.2.4.1 Cercas ou alambrados 

Conforme o guia de recomendações de estádios (2011), estas barreiras são 

utilizadas para evitar a invasão ao campo de jogo, protegendo os jogadores, juízes, 

e todas as outras pessoas que estão trabalhando dentro do campo de jogo. Porém, 

além de prejudicar a visão do jogo, estas cercas ou alambrados podem impedir a 

evacuação da arquibancada para o campo em caso de pânico nas arquibancadas ou 

de uma situação de incêndio visto que, neste caso, o campo de jogo pode ser 

utilizado como uma zona segura. 

 

Figura 14 - Cerca / Alambrado. 

 

Fonte: Guia de recomendações de estádios (2011). 

Segundo o Guide to Safety at Sports Grouns, a FIFA (2011) e UEFA (2008), 

uma cerca alambrado deve ter, no máximo, 2,20 metros de altura (Figura 14), e deve 
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ser forte e resistente. Também deve haver a previsão de fuga ou passagem através 

dessas cercas, em forma de portões, abertura de painéis ou partes que cedam a 

pressão, devem ser dimensionadas de acordo com o número total de espectadores 

que precisam ter acesso ao campo em caso de emergência, e deve ser claramente 

identificada visualmente. (MANUAL DE RECOMENDAÇÕES PARA A SEGURANÇA 

E CONFORTO NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL, 2010). 

3.2.4.2 Fosso 

O uso do fosso (Figura 15) impede que haja qualquer tipo de obstrução na 

visão do espectador; por outro lado, o uso deste aumenta a distância entre a plateia 

e o campo de jogo. A FIFA (2001) e a UEFA (2008) recomendam que a largura 

mínima seja de 2,50 metros, e a altura máxima de 3 metros, com barreiras 

suficientemente altas, dos dois lados para prevenir a queda acidental de pessoas. O 

fosso não pode conter água e deve conter obstruções contra escaladas em seu 

interior, pois são construídos para evitar a invasão ao campo. 

Figura 15 - 
Fosso.

 

Fonte: Guia de recomendações de estádios (2011). 

 

Além de evitar invasões, o fosso serve também para a circulação em torno do 

campo por veículos da polícia, bombeiros, ambulância, oficiais, equipes de 

segurança, mídia e fotógrafos, quando necessário atingir de forma rápida e facilitada 
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alguma área das arquibancadas. O fosso também pode ser utilizado como rota de 

fuga em caso de emergência. Neste caso, é necessário ter uma forma permanente 

ou temporária do espectador cruzar o fosso e ter acesso ao campo e também devem 

ser previstas escadas para que todos possam voltar para a arquibancada. (GUIA DE 

RECOMENDAÇÕES DE ESTÁDIOS, 2011). 

3.2.4.3 Barreira rebaixada 

Esta é a técnica menos eficaz para conter uma invasão de campo, pois é 

menos profunda que um fosso e mais baixa que um alambrado e necessita da ação 

das equipes de segurança para conter uma possível invasão. Uma vantagem é a 

possibilidade de abrigar um grande número de jogadores, oficiais ou outros 

elementos autorizados em volta do campo sem prejudicar a visão do público (Figura 

16). Este sistema é recomendado apenas em estádios onde o público se mantém 

em ordem e a administração conta com uma equipe de apoio eficiente.  

Figura 16 - Barreira rebaixada. 

 

Fonte: Guia de recomendações de estádios (2011). 

As dimensões mais comuns para este método são de 1,50 metros de 

profundidade para o fosso e de 1 metro de cerca do lado do campo. A primeira fila 

de assentos da arquibancada deve ficar a 1,50 metros ou 2 metros, acima do fosso. 

(GUIA DE RECOMENDAÇÕES DE ESTÁDIOS, 2011). 
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3.3 Evacuação em estádios de futebol 

Segundo Brombilla (2014), é importante que haja um sistema de saídas 

adequado para suprir a demanda dos espectadores para que a evacuação seja feita 

de maneira eficaz e segura e em tempo aceitável, evitando aglomerações e estresse 

psicológico. O autor indica que (BROMBILLA, 2014, p.73):  

Um conjunto de sistemas de saída deve possuir um correto distanciamento 
entre fileiras, escadas, corredores, rampas, conforme as normas de rotas de 
fuga definidas para cada setor e um bom plano de evacuação para cada 
cenário possível. Para que tudo ocorra de forma correta no momento da 
evacuação, é necessário que alguns itens sejam atendidos: número 
suficiente de saídas em locais adequados; as circulações devem possuir 
largura adequada; a distância a ser percorrida pelos espectadores não deve 
ser muito extensa; o controle de espectadores e todas saídas devem estar 
identificados em condições normais e de emergência.  

Em alguns países são realizadas simulações de evacuação, não só em 
estádios de futebol, mas em várias edificação, para que, em caso de algum 
incidente, o público presente no local consiga evacuar o local de forma ordenada e 
segura. 

3.3.1 Saídas de emergência em estádio 

Conforme o guia de recomendações de estádios (2011), o tempo mínimo de 

evacuação varia em cada país. Pode-se estabelecer um tempo para evacuar a área 

dos assentos e outro tempo para evacuar toda a edificação. A verdadeira exigência 

é de que o estádio seja evacuado com segurança, primeiramente para uma zona 

temporária de segurança, e logo após para uma área permanente de segurança, em 

tempo determinado. É feito um cálculo, conhecido como “Análise de Tempo de 

Saída”, para determinar qual a máxima distância permitida entre um assento e a 

uma saída do local, onde alguns fatores são levados em consideração: a análise do 

assento mais distante da saída; é estabelecido que a velocidade do espectador em 

pisos em nível e rampas seja de 100 metros por minuto e, em escadas, 30 metros 

por minuto; corredores, circulações e portões são calculados a partir de “unidade de 

largura de saída”, que corresponde a 60 centímetros Este cálculo é feito através da 

quantidade de espectadores que irão ocupar cada seção do estádio. 
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Segundo Guide to Safety at Sports Grounds (2008, apud Brombilla, 2014), 

algumas variáveis são fundamentais para que as rotas de fuga proporcionem um 

bom desempenho, tais como: movimento dos espectadores, saídas alternativas 

(campo de jogo), rotas de saídas diretas, unidades de passagem, tempo máximo 

para a evacuação, número de disposição das saídas, que estas sejam 

desobstruídas e possuam uma boa sinalização. 

3.3.2 Iluminação de segurança 

Esta deve cumprir, principalmente, duas funções: iluminar de forma clara as 

saídas de emergência e vias de evacuação, onde os espectadores não tenham 

dúvidas para onde devem se dirigir em caso de emergência, sem risco de tropeçar 

ou cair, mesmo em situação de pânico; fazer a iluminação dos pontos de chamada 

de emergência e equipamentos de combate a incêndio. A iluminação deve estar 

presente em todo o trajeto, sem deixar áreas escuras, principalmente em escadas, 

patamares, pisos e portas de emergência. Caso ocorra a falta de energia no local, a 

iluminação de emergência deve iniciar em, no máximo, cinco segundos. (GUIA DE 

RECOMENDAÇÕES DE ESTÁDIO, 2011). 

3.4 Comportamento coletivo 

Conforme Alves (2011), existem alguns tipos de comportamento coletivo: a 

massa, que pode ser definida como um aglomerado de pessoas atuando no mesmo 

espaço físico ao mesmo tempo; o público, onde normalmente não há interação 

física, e nem discussão sobre algum tema específico, pode ser definida como um 

grupo de pessoas separadas; e a multidão, que necessita de uma proximidade física 

entre seus elementos, junto de uma ação coordenada face a um objetivo definido 

durante o processo social. 

Segundo Durkheim (1893, apud ALVES, 2011), o comportamento coletivo é 

diferente do comportamento individual; não se trata de uma soma de 

comportamentos individuais em relação ao grupo. Para se compreender o 

comportamento coletivo não basta estudar apenas o comportamento individual, pois 
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o que realmente existe é uma mentalidade coletiva, cuja natureza, características e 

funcionamentos devem ser considerados. 

Conforme Park e Reuter (1946, apud FRANÇA, 2010), a multidão pode ser 

classificada em quatro tipos: casual, convencional, ativa e expressiva ou dançante. 

Multidão casual é caracterizada por ser momentânea, possuir unidades 

fracas e organizadas. Pode-se exemplificar a partir de pessoas assistindo um artista 

em uma vitrine de loja, onde os espectadores dedicam uma atenção temporária para 

o objeto de interesse, e a interação entre os membros é sem qualquer intensidade. 

Estas multidões são operacionalmente fracas, e de escopo reduzido. 

Multidão convencional é caracterizada por espectadores de um evento 

esportivo, por exemplo, onde o comportamento é expresso e estabelecido em 

formas regularizadas e é semelhante a conduta da multidão casual. 

Multidão ativa é onde há um objeto que direciona as ações da multidão, 

como por exemplo quando um grupo de pessoas procura punir o provável agente de 

determinado crime (assaltante, estuprador, agressor), mediante a um só impulso 

caracterizado como um intenso sentimento coletivo. 

Multidão expressiva ou dançante é aquele em que a excitação dos 

membros é expressa por meio de movimentos físicos como uma forma de liberação 

em vez de um objeto direcionado as ações, como por exemplo, seitas religiosas. 

3.5  Estádio da Boca do Lobo 

O objeto de estudo desta pesquisa será o estádio da Boca do Lobo, 

localizado na cidade de Pelotas – RS. 

Segundo o website do E.C. Pelotas5, o clube foi fundado em 1908 com a fusão 

de duas associações esportivas da cidade:Club Sportivo Internacional e Football 

Club. Logo após a sua fundação, o clube passou a ocupar um terreno na avenida 

                                                 
5 http://www.ecpelotas.com.br 



53 

 

Bento Gonçalves que pertencia a um dos clubes da fusão. Neste terreno foi erguido 

um pavilhão de madeira com capacidade para 800 pessoas e sua inauguração 

(figura 17) foi em 25 de outubro de 1908, à época chamado de Estádio da Avenida. 

Figura 17 - Inauguração do Estádio da Avenida em 1908. 

 

Fonte: <http://www.ecpelotas.com.br/HistoriaDoEstadio>, acesso em 12 de março de 2017. 

Após algumas reformas, o estádio teve sua modernização no ano de 1962 

com a inauguração do pavilhão social de concreto e com cobertura, abrigando 

cadeiras cativas e novas dependências internas para vestiário e administração. Em 

1983 – quando o estádio já era conhecido como estádio da Boca do Lobo (Figura 

18) – teve o início da construção de sua arquibancada, que foi inaugurada em 1988, 

aumentando a capacidade do estádio para 18.000 pessoas. Em 2002, após uma 

parceria com a Petrobras, o alambrado e as passarelas foram reformados e se 

iniciou a construção de uma nova arquibancada, que após ser finalizada, aumentou 

a capacidade do estádio para 25.000 mil pessoas. 
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Figura 18- Vista aérea da Boca do Lobo. 

 

Fonte: <http://www.ecpelotas.com.br/HistoriaDoEstadio >, acesso em 12 de março de 2017. 

O estádio, localizado no quarteirão formado pela Avenida Bento Gonçalves, 

Praça Júlio de Castilhos e ruas Dr. Amarante e Gonçalves Chaves, foi batizado de 

Boca do Lobo, pois faz esquina com duas artérias que se cruzam em um ângulo 

semelhante ao de uma boca de lobo. Hoje a Boca do Lobo é o estádio mais antigo 

do país em atividade. 

O estádio também abriga outros tipos de evento, como mostra a figura 19. 

Figura 19 Missa no estádio da Boca do lobo 

 

Fonte: Igor Islabão - Diário Popular 
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No dia 15 de junho de 2017, o estádio recebeu um grande público para a celebração da 

missa de Corpus Chisti, nenhum incidente foi registrado durante o evento.
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4. METODOLOGIA 

Neste capítulo serão expostos os métodos e técnicas utilizados neste trabalho. 

Apresenta-se a seguir o quadro metodológico elaborado a fim de nortear o estudo, 

organizado da seguinte forma: na primeira coluna, apresentam-se os objetivos; na 

segunda, os procedimentos metodológicos utilizados e; por fim, a terceira e última 

coluna faz referência aos resultados esperados.  

Quadro 1- Quadro metodológico. 

OBJETIVOS 
PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 

G
E

R
A

L
 

Analisar as condições de 
acessibilidade e de 
evacuação emergencial 
em estádio de futebol 
brasileiro. 

Abordagem 
multimétodos. 

A partir de estudo teórico, associado à 
avaliação das condições de 
acessibilidade e segurança do estádio 
do Esporte Clube Pelotas, espera-se 
contribuir para sua adaptação à 
legislação caso sejam identificados 
problemas. 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

Descrever o estado da 
arte dos assuntos 
referentes ao tema 

Revisão de literatura 
sobre os principais 
assuntos que cercam 
o tema. 

Conhecimento técnico sobre o assunto 

Definir a metodologia a ser 
empregada no estudo 

Revisão de literatura 
sobre métodos e 
técnicas empregados 
em pesquisas sobre 
as condições de 
acessibilidade. 

Conhecimento acerca dos métodos e 
técnicas empregados em pesquisas 
sobre as condições de acessibilidade e 
evacuação emergencial e definição dos 
métodos e técnicas a serem 
empregados. 
 

Avaliar as condições de 
acessibilidade em um 
estádio de futebol 
brasileiro 

Visita exploratória com 
levantamento métrico 
e fotográfico; passeio 
acompanhado. 

Visão técnica frente ao espaço e a visão 
do usuário com deficiência ou algum tipo 
de dificuldade no local de estudo; 
verificação do espaço conforme a NBR 
9050/2015. 

Avaliar as condições de 
evacuação emergencial 
em um estádio de futebol 
brasileiro 

Visita exploratória com 
preenchimento de 
informações em 
planilha, levantamento 
métrico e fotográfico. 

Visão técnica frente ao espaço e a visão 
do usuário com deficiência ou algum tipo 
de dificuldade no local de estudo; 
verificação do espaço conforme a NBR 
9077/2001. 

Verificar se existe plano de 
prevenção contra incêndio 
no objeto de estudo e, 
caso exista, analisar se 
está em conformidade 
com a NR 23. 

Entrevista com técnico 
responsável pelo 
projeto, e visita 
exploratória ao 
estádio. 

Avaliação do plano de prevenção contra 
incêndios e de evacuação emergencial 
do local a partir dos parâmetros 
estabelecidos em norma. 

Fonte: Autor. 

Na sequência, são descritos os procedimentos metodológicos adotados. 
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4.1 Pesquisa bibliográfica 

Primeiramente, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre os principais assuntos 

que cercam o tema com o intuito de se obter conhecimento técnico sobre o assunto. 

Para Gil (2002), uma pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

materiais já elaborados, composto principalmente por artigos científicos e livros. O 

autor indica que (GIL, 2002, p.45): 

Publicações periódicas são aquelas editadas em fascículos, em intervalos 
regulares ou irregulares, com colaboração de vários autores, tratando de 
assuntos diversos, embora relacionados a um objetivo mais ou menos 
definido. As principais publicações periódicas são os jornais e as revistas. 
Estas últimas representam nos tempos atuais uma das mais importantes 
fontes bibliográficas. Enquanto a matéria dos jornais se caracteriza 
principalmente pela rapidez, a das revistas tende a ser muito mais profunda 
e mais bem elaborada. 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa bibliográfica abrange toda 

bibliografia que já se tornou pública em relação ao tema em estudo, e tem como 

finalidade colocar o pesquisador em contato com tudo que já foi publicado sobre o 

assunto. 

 

4.2 Passeio acompanhado 

Este método foi desenvolvido por Dischinger (2000) e consiste em uma visita ao 

local de estudo acompanhado por uma pessoa com deficiência ou que possa sofrer 

alguma limitação – como alguém que desconheça o local –, ou ainda por uma 

pessoa que possua alguma característica relevante para a pesquisa. Conforme 

Andrade (2016), deve-se: 

[...] definir um trajeto a ser percorrido ou uma série de atividades a ser 

cumprida pelo entrevistado em determinada edificação ou espaço aberto. 

Ao longo do trajeto, o pesquisador deve observar o comportamento do 

indivíduo e realizar questionamentos a respeito de suas tomadas de 

decisões e, por outro lado, o entrevistado deve verbalizar as facilidades e 

dificuldades identificadas. (ANDRADE, 2016, p.142). 

 

Segundo Dischinger (2000), o pesquisador não deve ajudar ou conduzir o 

entrevistado, porém deve interferir em situações que apresentem riscos. A conversa 
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deve ser gravada e registros fotográficos devem ser efetuados a fim de ilustrar os 

principais acontecimentos. 

 

4.3 Visita exploratória 

As visitas exploratórias consistem no primeiro contato com o local a ser avaliado 

e seus usuários. (Andrade, 2016).  

Segundo Ornstein e Romero (1992, apud ANDRADE, 2016), a visita exploratória 

pode ajudar na análise da funcionalidade do ambiente construído, propiciando a 

indicação de seus principais aspectos positivos e negativos.  

Foram realizadas visitas exploratórias associadas às técnicas de  observação do 

ambiente e levantamentos métrico e fotográfico com a finalidade de se obter a visão 

técnica frente ao objeto de estudo. Para a sistematização dos dados, foram 

utilizadas planilhas de acessibilidade desenvolvidas por Dischinger et al. (2012) e de 

segurança desenvolvidas por Brombilla (2014), explicadas na sequência.   

 

4.3.1 Planilhas de acessibilidade  

Segundo as autoras (Dischinger et al, 2012), estas planilhas (quadro 2) foram 

ordenadas segundo o encaminhamento do usuário no edifício, desde sua chegada – 

a partir da via pública – até as atividades fins. Num total de seis, as planilhas 

abordam: Área de acesso ao edifício (Planilha 1); Saguões, salas de recepção e 

espera (Planilha 2); Circulações horizontais (Planilha 3); Circulações verticais 

(Planilha 4); Sanitários (Planilha 5); e Locais para atividades coletivas (Planilha 6). 
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Quadro 2 – Exemplo de parte da planilha de acessibilidade. 

 

Fonte: Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012). 

Este instrumento de coleta de dados está estruturado em seis colunas: número 

identificador, legislação, componentes de acessibilidade, itens a conferir, resposta e 

observações. No estudo serão utilizadas, a princípio, as seis planilhas, resgatando 

os itens pertinentes à pesquisa.  

 

4.3.2 Planilhas de segurança 

As planilhas de segurança (quadro 3) foram desenvolvidas por Brombilla (2014), 

para avaliar as condições de segurança em estádios de futebol. Essas planilhas 

foram elaboradas a partir dos parâmetros estabelecidos em normas nacionais (como 

a Lei do Estatuto do Torcedor), e internacionais (como a norma internacional NFPA 

101), bem como com normas específicas da FIFA.  



60 

 

Quadro 3 – Exemplo de parte da planilha de segurança. 

 

Fonte: Brombilla (2014). 

 

De acordo com o autor (BROMBILLA, 2014): 

A planilha está estruturada em dez colunas e estão divididas em quatro 
conjuntos: legislação, itens a conferir, respostas e observações. O conjunto 
da legislação foi subdividido em cinco colunas relacionadas às normas 
nacionais, internacionais e da FIFA. Na sexta coluna, são abordados os 
itens das normas, os quais se deve conferir. As colunas sete, oito e nove 
são destinadas às respostas encontradas nas verificações e, na última 
coluna, as observações pertinentes ao item abordado. (BROMBILLA, 2014, 
p. 97). 

As planilhas de segurança foram aplicadas no local de estudo no intuito de se 

atingir resultados referentes à visão técnica frente ao espaço avaliado, segundo as 

legislações consideradas. 

 

4.4 Entrevista 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), entrevista é um encontro entre duas 

pessoas, com o objetivo de uma delas obter informações sobre um determinado 

assunto, por meio de uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica e 

de natureza profissional. 

Neste trabalho será utilizada a entrevista padronizada ou estruturada, onde 

(LAKATOS E MARCONI, 2003, p.197) indicam que: 

É aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 
estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são pré-determinadas. Ela se 
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realiza de acordo com um formulário elaborado e é efetuada de preferência 
com pessoas selecionadas de acordo com um plano. O motivo da 
padronização é obter, dos entrevistados, respostas às mesmas perguntas, 
permitindo “que todas elas sejam comparadas com o mesmo conjunto de 
perguntas, e que as diferenças devem refletir diferenças entre os 
respondentes e não diferenças nas perguntas”. 

Para Gil (2002), a entrevista é a que apresenta maior flexibilidade dentre todas 

as técnicas de interrogação, podendo assumir diversas formas. Para pesquisas de 

levantamento deve-se considerar duas etapas fundamentais, a especificação dos 

dados que se pretende obter e a escolha da formulação das perguntas. 

Realizou-se entrevista com a equipe técnica do Clube para verificar se existe um 

plano de prevenção contra incêndios e de evacuação emergencial do local. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão abordados os resultados obtidos através da aplicação da 

metodologia proposta. 

5.1 Visita exploratória 

Foram realizadas três visitas exploratórias no local: a primeira, para ter uma visão 

geral do local, sem aplicação de métodos; já na segunda visita foi aplicada a planilha 

de acessibilidade associada a levantamentos métrico e fotográfico; por fim, na 

terceira visita, foram aplicadas as planilhas de segurança junto a levantamentos 

métrico e fotográfico. 

5.1.1 Aplicação das planilhas de acessibilidade 

Foram aplicadas as planilhas 1 (área de acesso ao edifício), 3 (circulação 

horizontal), 4 (circulação vertical), 5 (sanitários para deficientes físicos), e 6 (locais 

para atividades coletivas), preenchendo-se apenas os itens pertinentes ao trabalho. 

O edifício possui cinco acessos a partir da via pública. Porém, somente três são 

utilizadas durante as partidas de futebol realizadas no local. Dessa forma, foram 

analisadas estas três entradas. Foi aplicada uma planilha em cada acesso (planilha 

1 – áreas de acesso ao edifício). A figura 20 ilustra a planta do estádio; nela, estão 

identificados os acessos estudados. 
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Figura 20 Planta do estádio. 

 

Fonte: Autor. 

O acesso 1 faz referência àquele da rua Gonçalves Chaves figuras 21 e 22. 

Nele, não é possível identificar o nome do edifício. 

Os resultados extraídos da planilha indicam que a faixa de travessia com 

semáforo e guia rebaixada nos dois lados da via localiza-se a mais de 60,00 metros 

da entrada e o passeio possui 1,80 metros de largura e possui piso firme e 

antiderrapante, muito embora não apresente piso direcional e possam ser 

identificados alguns obstáculos, como postes, placas de sinalização e alguns 

buracos.  

  

 



64 

 

  

Figura 21 Acesso 1 interior. 

 

Fonte: Autor. 

O acesso ao estádio possui um portão de 3,20 metros (figura 22). Para alcança-

lo, é preciso vencer um desnível de 9 centímetros (degrau). Logo após a entrada, há 

uma escada com 19 degraus e corrimãos instalados nos dois lados em diferentes 

alturas:0,50 metro e 1,00 metro, respectivamente (figura 21). 

Figura 22 Acesso 1 exterior. 

 

Fonte: Autor. 

O acesso 2 diz respeito ao da Avenida Bento Gonçalves (figuras 23 e 24). Em 

frente a este acesso, pela área externa, há uma faixa de travessia com semáforo e 

guia rebaixado nos dois lados da via. O passeio tem área livre de circulação de 1,80 

metros com piso firme, antiderrapante e sem desníveis maiores que quinze 

milímetros (estando, portanto, em conformidade com a legislação). Porém, existem 

alguns obstáculos, como placa de sinalização e poste, e não existe piso tátil 

direcional e alerta instalados. 
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Figura 23 Acesso 2 exterior. 

 

Fonte: Autor. 

O portão de acesso tem 2,30 metros de comprimento e seu piso é nivelado. 

Porém, após a entrada no edifício, existem alguns desníveis que dificultam a 

locomoção de pessoas com mobilidade reduzida. 

Figura 24 Acesso 2 interior. 

 

Fonte: Autor. 

O acesso 3 situa-se na rua Anchieta (figuras 25 e 26). Possui duas portas de 

acesso, cada uma com 1,70 metros de largura.  

 

O passeio tem 2,00 metros de largura e dispõe de piso firme, antiderrapante e 

nivelado. Não há piso direcional instalado, bem como faixa de pedestres, semáforos 

e guias rebaixadas junto a este acesso. Existem, ainda, mobiliários urbanos que 

configuram obstáculos no passeio, como telefone público e placa de sinalização. 
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Figura 25 Acesso 3 exterior. 

 

Fonte: Autor. 

Este último é o único acesso que possui identificação do estádio (figura 25); 

porém, o acesso às arquibancadas se dá apenas por uma escada, dificultando e, até 

mesmo, impedindo que pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida utilizem 

de todas as dependências. 

Figura 26 Acesso 3 interior. 

 

Fonte: Autor. 

Em relação à planilha 3 (circulação horizontal), foi verificado que o estádio possui 

os corredores com dimensões em conformidade com a NBR 9050 (2015), tendo 

largura mínima de 0,90 metro quando sua extensão for de até 4 metros, 1,20 metros 

de largura quando sua extensão for de até 10 metros, e largura de 1,5 metros 

quando sua extensão for maior que 10 metros.  
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Figura 27 Corredor com piso irregular. 

 

Fonte: Autor. 

Seus corredores possuem largura mínima de 0,90 metros sem obstáculos e seu 

piso, em alguns lugares, é antiderrapante e firme; porém, há locais (figura 27) que 

seu piso é irregular, não é antiderrapante e nem nivelado. 

Na aplicação da planilha 4 (circulação vertical), no que se refere a escadas, o 

estádio possui escadas em dois de seus acessos, ambas têm largura mínima de 

1,20 metros, são construídas de material incombustível (concreto) e antiderrapantes, 

seus degraus são paralelos e possuem entre 28 e 32 centímetros de profundidade 

(base), possuem lance máximo de 19 degraus e com corrimãos instalados em 

ambos os lados da escada. Além disso, há iluminação emergencial no local. Os 

corrimãos, em nenhuma das escadas, possuem prolongamento mínimo de 30 

centímetros antes do seu início e após o seu término (figura 28) conforme indicado 

pela legislação e não existe sinalização tátil de alerta no início e no término da 

escada. 
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Figura 28 Escada com corrimão sem prolongamento. 

 

Fonte: Autor. 

No edifício também há uma rampa de acesso (figura 29), medindo 2,00 metros 

de largura, 3,00 metros de comprimento e 0,80 metro de altura e seu piso é 

antiderrapante e firme. Porém, há um degrau de cinco centímetros antes de seu 

término, o que limita o seu uso. Os corrimãos estão instalados em ambos os lados 

da rampa a uma altura de 92 centímetros e possuem largura de 4 centímetros, 

estando de acordo com a norma; porém, suas extremidades não são curvas e 

terminam antes do início e do término da rampa. Não existe sinalização tátil de alerta 

no início e no final da rampa, e sua inclinação é de 26,6%, o que está em 

desconformidade com o item 6.6.2.1 da NBR 9050 (2015), pois prevê que a 

inclinação máxima para uma rampa é de 8,33%. 
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Figura 29 Rampa de acesso. 

 

Fonte: Autor. 

Na aplicação da planilha 5 (sanitários para deficientes físicos) foi possível 

observar que os sanitários (figuras 30 e 31) não são acessíveis. O estádio possui 

vários sanitários, porém foram avaliados somente um conjunto deles, que se 

encontra no térreo e próximo a um dos acessos ao estádio. 

Figura 30 Acesso ao sanitário masculino. 

 

Fonte: Autor. 

O banheiro masculino, logo em sua entrada (figura 30), apresenta um degrau de 

0,25 metros e sua porta possui fechamento automático por uma mola aérea 

hidráulica. Não possui bacia sanitária; há, somente, um mictório de uso coletivo sem 

barras de apoio. O sanitário possui, ainda, dois lavatórios com coluna, instalados a 

0,90 metros do piso. 
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O banheiro feminino possui a soleira da porta nivelada com o piso e sua porta 

possui fechamento automático por uma mola aérea hidráulica. O local possui um 

sanitário para pessoas com deficiência (figura 31), porém ele mede 1,35 x 0,9 

metros, quando a norma diz que o espaço deve ter, no mínimo, 1,50 x 1,50 metros 

somente para área de manobra para utilização de um usuário de cadeira de rodas. 

O local também não possui barras de apoio e o assento da bacia sanitária está a 

0,40 metros do chão e, segundo o item 7.7.2.1 da NBR 9050/2015, pode estar até 

46 centímetros do chão. 

Figura 31 Sanitário feminino acessível 

 

Fonte: Autor. 

Na planilha 6 (Locais para atividades coletivas), foi verificado que há um espaço 

destinado a pessoas em cadeiras de rodas (figura 32), com 2,30 x 1,80 metros. 

Assim, indica-se que o espaço está de acordo com a norma, que exige 0,80 x 1,20 

metros.  

Figura 32 Local destinado a cadeirantes. 

 

Fonte: Autor. 
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Porém, o local está situado na área de circulação e a sinalização é precária, o 

piso em sua volta é irregular e escorregadio e existe vegetação entre o espaço 

destinado a cadeirantes e o campo de jogo, que pode dificultar a visualização da 

partida. 

Figura 33 Parte das arquibancadas. 

 

Fonte: Autor. 

Não existem assentos destinados às pessoas obesas ou com mobilidade 

reduzida, pois os espaços destinados ao público em geral – com boa visualização do 

campo de jogo – são constituídos por arquibancadas de concreto (figura 33). 

5.1.2 Aplicação das planilhas de segurança 

No que diz respeito às saídas, o estádio cumpre quase todos os requisitos, com 

largura mínima das aberturas em suas saídas de 1,20 metros, com sentido de 

abertura para o exterior, corredores desobstruídos e com largura mínima de 1,20 

metros, além de placas de sinalização indicando todas as saídas. Porém, quando 

abertas, algumas portas obstruem algumas vias de passagem, e as portas que dão 

acesso ao campo, que também pode ser utilizado como zona segura, permanecem 

trancadas durante os eventos. 

Conforme já apresentado nos resultados referentes a acessibilidade, existe uma 

rampa para vencer o desnível, com piso antiderrapante e guarda corpo instalado nos 

dois lados. Porém, esta rampa tem uma declividade de 26,6%, não estando de 

acordo, também, com o item 4.6.3.1 da NBR 9077 (ano), tenho em vista que diz que 

a rampa deve ter no máximo 10% de declividade. 
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O local possui escadas enclausuradas que atendem a todos os pavimentos, 

construídas em concreto (material incombustível e antiderrapante). Identificaram-se 

corrimãos e guarda-corpos; porém, estes não possuem um prolongamento no início 

e término das escadas. 

O local possui alarme e um sistema de comunicação de emergência ligados a 

uma central de emergência e controle de alarme. Todas as rotas possuem 

iluminação natural e/ou artificial em um bom nível, além de possuir iluminação de 

emergência e sinalização das saídas. 

O estádio possui todos os requisitos básicos de segurança para abrigar um 

evento e possui alvará dos bombeiros para o seu funcionamento, exceto pela 

ausência de um sistema de som, que facilitaria a comunicação com os torcedores 

em caso de uma emergência. 

 

5.2 Entrevista semiestruturada 

Foi realizada entrevista semiestruturada com o técnico responsável pelo projeto 

de melhorias na área de segurança do estádio. Ele afirmou que o local possui Plano 

de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e que esse plano foi aprovado entre os meses 

de janeiro e fevereiro de 2017. As modificações realizadas atenderam exigências do 

Corpo de Bombeiros. Nesta intervenção, foram modificados os acessos ao gramado, 

com a instalação de dezenove portões. O principal desafio foi a adaptação das 

portas (figura 34), visto que foi necessário prever a instalação de um corrimão 

adaptado a elas para que, na abertura das mesmas, houvesse corrimão dos dois 

lados da escada que possibilita acesso ao campo. 
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Figura 34 Porta de acesso ao campo. 

 

Fonte: Autor. 

Segundo o entrevistado, todas as exigências efetuadas pelo Corpo de Bombeiros 

para a liberação do estádio foram atendidas. 

5.3 Passeio acompanhado 

O passeio acompanhado foi realizado no dia 29 de julho de 2017, com um 

indivíduo em cadeira de rodas. Anteriormente ao passeio, foi definido um trajeto a 

ser seguido (figura 35) pelo usuário, simulando uma situação em que qualquer 

pessoa poderia passar em dia de jogos no estádio. 

A pessoa em cadeira de rodas aceitou participar do passeio acompanhando de 

forma voluntária. Cabe ressaltar que o indivíduo não consegue movimentar-se com 

total autonomia e, em função disso, foi necessário o auxílio de outra pessoa durante 

o passeio que foi instruída a não interferir em suas decisões. 
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Figura 35 Trajeto do passeio acompanhado. 

 

Fonte: Autor. 

O indivíduo nunca tinha ido ao local de estudo e, quando solicitado que 

identificasse o estádio, a uma quadra de distância, teve muita dificuldade na 

localização, mas conseguiu identifica-lo associando as cores do estádio às do Clube. 

Após a identificação do estádio, buscou o acesso, passando pelas três entradas 

avaliadas no estudo. Porém, conseguiu identificar somente o acesso feito pela rua 

Anchieta, pois é o único que tem identificação. Como este acesso se dá através de 

escadas, os funcionários do Clube abriram uma porta (figura 36), para que o 

entrevistado conseguisse acessar o local. 

Figura 36 Acesso alternativo. 

 

Fonte: Autor. 
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No entorno do estádio, o usuário não teve dificuldades para se locomover com 

ajuda, pois o piso é firme e plano e possui faixa de pedestres com sinaleira e guia 

rebaixado em ambos os lados da travessia. 

Figura 37 Locomoção sobre a pedra britada. 

 

Fonte: Autor. 

Poucos metros após a entrada, teve que passar por um piso irregular, composto 

por pedras britadas (figura 37) e alguns desníveis, para acessar o estádio. Logo 

após, ele tentou identificar o local reservado para usuários de cadeira de rodas e, 

após algum tempo, com dificuldades, conseguiu identificá-lo e (figura 38) e utilizá-lo. 

Porém, até a chegada no local, o indivíduo teve dificuldades no deslocamento 

mesmo com ajuda de outra pessoa, pois além da irregularidade do piso (figura 27), 

ele também estava molhado, dificultando ainda mais a circulação.  
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Figura 38 Visão do campo de jogo. 

 

Fonte: Autor. 

Teve dificuldades, ainda, na visualização do campo de jogo (figura 38), pois logo 

em frente da área destinada às pessoas em cadeiras de rodas, há uma vegetação 

que impede a total visualização do campo de jogo, fato que foi identificado e relatado 

pelo usuário. 

Figura 39 Rampa de acesso. 

 

Fonte: Autor. 

Outro fato relatado foi a impossibilidade de utilização da rampa que dá acesso a 

parte das arquibancadas, pois como dito anteriormente, esta rampa (figura 39) 

possui uma inclinação de 26,6%, quando o recomendado pela norma, é de no 

máximo 8,33% e possui, ainda, um degrau de cinco centímetros. 
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Figura 40 Acesso ao banheiro masculino. 

 

Fonte: Autor. 

Quando simulada a utilização do sanitário, o usuário não conseguiu acessar o 

sanitário masculino (figura 40), pois em sua entrada há um degrau de 0,25 metros e 

não há espaço para manobrar a cadeira de rodas. Quando tentou utilizar o banheiro 

feminino, o usuário teve dificuldades no acesso, pois apesar de não haver desnível, 

a porta possui fechamento automático por uma mola aérea hidráulica, o que 

dificultou a entrada. Já dentro do banheiro o usuário relatou que não conseguiria 

utilizar a bacia sanitária, pois não havia barras de apoio instaladas para a 

transposição entre a cadeira e a bacia sanitária (figura 41). 
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Figura 41 Banheiro feminino. 

 

Fonte: Autor. 

Quando solicitado que encontrasse a saída, o usuário não teve problemas em 

identificá-la, apesar de todas as dificuldades enfrentadas (e já relatadas no percurso 

de ingresso ao local) para se deslocar até o portão. 
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Os objetivos propostos foram alcançados a partir da aplicação da metodologia 

empregada no estudo, proporcionando o conhecimento da situação de um estádio 

de futebol brasileiro específico, mas que representa muitos outros em mesmas 

condições. 

O objetivo geral deste estudo era analisar as condições de acessibilidade e de 

evacuação emergencial em um estádio de futebol brasileiro, que foi alcançado 

através de outros cinco objetivos específicos. 

O primeiro deles era “descrever o estado da arte dos assuntos referentes ao 

tema”, que foi atingido com a redação da revisão bibliográfica com origem em fontes 

diversas, como artigos, dissertações, teses, livros e normas. 

Já o segundo, “definir a metodologia a ser empregada no estudo” foi 

alcançado após estudo acerca dos diferentes métodos e técnicas que poderiam ser 

utilizados. O terceiro objetivo específico estabelecido era avaliar as condições de 

acessibilidade no objeto de estudo, atendido com a realização de visita 

exploratória com a aplicação das planilhas de acessibilidade e levantamentos 

métrico e fotográfico. Também foi realizado um passei acompanhado, com uma 

pessoa em cadeira de rodas, que seguiu um roteiro elaborado anteriormente para 

que fossem avaliadas as dificuldades encontradas durante o trajeto. Dessa forma, 

avaliou-se as condições de acessibilidade sob o ponto de vista do técnico e, 

também, do usuário frente ao espaço. 

O quarto objetivo, “avaliar as condições de evacuação emergencial no objeto 

de estudo”, foi atingido a partir da aplicação das planilhas de segurança associada 

ao levantamento métrico e fotográfico, obtendo-se, assim, a visão técnica sobre a 

situação. 

Por fim, a pesquisa propôs “verificar se existe plano de prevenção contra 

incêndio no objeto de estudo e, caso exista, analisar se está em conformidade 
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com a NR 23”. Para cumprir com este objetivo, realizou-se entrevista 

semiestruturada com o responsável pelo projeto de adaptação do estádio às 

condições de segurança. A partir disso, verificou-se que o local possui um PPCI em 

conformidade com a legislação pertinente.  

Sobre segurança e evacuação emergencial, no início do ano de 2017, o estádio 

passou por reformas para se adequar às normas e conseguir aprovar seu PPCI. 

Porém, com a aplicação das planilhas de segurança, foi visto que o local ainda 

necessita de algumas intervenções, como no caso da rampa de acesso às 

arquibancadas que possui 26,6% de inclinação e, também, na necessidade de 

instalação de um sistema de som, para que o público possa receber informações em 

caso de algum incidente. 

Sobre acessibilidade, o estádio não está completamente adequado para receber 

pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida. Foi possível identificar, 

através do passeio acompanhado, que a pessoa em cadeira de rodas tem 

dificuldades para se locomover sozinho nas instalações do estádio, assim como ter 

uma visão completa do campo de jogo a partir do local destinado às pessoas com 

deficiências. Além disso, identificou-se grande dificuldade em utilizar os sanitários, 

que não possuem recursos previstos na legislação brasileira quanto a 

acessibilidade. 

6.1 Recomendações 

Mesmo tendo conhecimento das limitações financeiras do Clube, que é a mesma 

de muitos outros clubes de mesmo patamar, este trabalho traz algumas 

recomendações de melhorias. Para trazer mais conforto ao torcedor, o estádio 

poderia: sofrer intervenções no piso, eliminando os desníveis e buracos,  

construindo um piso no corredor onde só há pedra britada, que dá acesso ao local 

indicado para pessoas em cadeiras de rodas; proporcionar um local mais adequado 

para que pessoas em cadeiras de rodas assistam aos jogos,  onde seja possível ter 

uma visão completa do campo, sem vegetação à sua frente e fora da área de 

circulação; reformar os banheiros que foram estudados seguindo os parâmetros 
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estabelecidos pela norma brasileira de acessibilidade (NBR 9050, 2015), 

possibilitando condições de uso para pessoas com algum tipo de deficiência. 
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APÊNDICE A – Planilhas de avaliação de acessibilidade 
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APÊNDICE B – Planilhas de avaliação de segurança 
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