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Continuidade das proposições Ações 

2011

Mobilização da Rede BSC e articulações de propostas Ações 

2008 a 2010

2008 a 2010

Inclusão nos estudos das áreas florestal  e rural e das 
indústrias do petróleo e do álcool 

Construção de propostas

Diagnósticos e propostas para solucionar os 
problemas identificados

2005  a 2008

Diagnósticos da segurança contra incêndio. 

Foco:  meio urbano
Diagnóstico





Implantação do Observatório Brasil Sem Chamas,

concebido para promover a coleta, organização e análise

dos dados estatísticos em todo território nacional,

transformando-os em informações capazes de subsidiar a

tomada de decisões tanto nas esferas da administração

pública quanto da iniciativa privada envolvidas na área de

segurança contra incêndio.
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Será operado por meio de equipe técnica

composta por observadores e especialistas da área,

capacitados a analisar todas as informações e a

disponibiliza-las como indicadores efetivos para a área,

orientando a estruturação de políticas públicas, planos de

ações para o setor privado, o meio segurador e as áreas

do petróleo, álcool e florestal.
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Terá ainda como objetivo aprimorar a

integração/sinergia das atuações das diversas

entidades públicas e privadas que atuam na área de

segurança contra incêndio, promovendo a melhoria da

segurança das pessoas, dos bens materiais e a

preservação do meio ambiente, o desenvolvimento de

inovações na área e a ampliação da competitividade da

indústria nacional .

.
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Brasil Sem Chamas  - Rede Brasil Sem Chamas

ABVESC

ABCHAMA

ABSpk MCTI/FINEP/CNPq

http://www.abvesc.com.br/
http://www.procobre.org/pt


ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ABIEX - Associação Brasileira das Indústrias de Equipamentos Contra Incêndio 

ABRINSTAL - Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiência das Instalações

ABSpk - Associação Brasileira de Sprinklers

ABINEE – Associação Brasileira da Indústria   Elétrica e Eletrônica

UL do Brasil

ABICHAMA - Associação Brasileira da Indústria dos Retardantes de Chama

PROCOBRE – Instituto Brasileiro do Cobre

ISB – Instituto Sprinkler Brasil

FM APPROVALS BRASIL 

Instituição Executora  e Convenente  

Instituições Participantes



✓ desenvolvimento do software de gerenciamento das informações que  comporá o Portal do Observatório;

✓ operação do Observatório no âmbito da Rede RNP;

✓ constituição e consolidação da rede tecnológica envolvendo órgãos públicos e privados, universidades, institutos de 
pesquisas, empresas e associações representantes do segmento;

✓ melhoria da qualidade das informações disponíveis para tomada de decisões para órgãos públicos e iniciativa 
privada;

✓ Disseminação de informações que proporcionem melhorias dos produtos e serviços disponibilizados e, 
consequentemente, aumento da inovação tecnológica e da competitividade da indústria nacional, tanto no 
mercado interno quanto internacional;

✓ definição e monitoramento de indicadores  para a área;

✓ Publicação das estatísticas de incêndio com relação à quantidade de sinistros, vítimas, perdas materiais e impactos 
ambientais, consolidando o processo de integração e gestão das informações na área;

✓ Disponibilização de informações sobre produtos, empresas e profissionais certificados/credenciados por 
procedimentos reconhecidos;

✓ Desenvolvimento de campanhas de conscientização para a sociedade sobre segurança contra incêndio;

✓ Realização de workshops, eventos e cursos para disseminação de informações e organização dos trabalhos;

✓ apoio às entidades no desenvolvimento de sistemas de gestão e informação (Ex.: Corpo de Bombeiros (E-193),  
Queimados, Florestal (Prevfogo), Meios Segurador, do Petróleo e do Álcool, etc.)

Brasil Sem Chamas  3  – Oservatório: resultados esperados

O Observatório monitorará o cumprimento das metas proposta para o segmento

e prestará os seguintes serviços:



Obrigado!

José Carlos Tomina  


