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Resumo

O objetivo desta pesquisa foi compreender a movimentação de pessoas em situações de emergência ou
de pânico e sua relação com o projeto arquitetônico, no intuito de possibilitar novos procedimentos para
avaliar as edi�cações, com o intuito de otimizar as rotas de evacuação e facilitar a saída segura dos usuários
de locais de reunião de público. Situações emergenciais podem ser causadas por desastres que ocorrem
naturalmente, como tsunamis e terremotos, ou através de atos humanos, como guerras e colapso estrutural.
Foi proposto um modelo de veri�cação que consiste na aplicação de uma planilha baseada em normas nacionais
e internacionais relacionadas aos sistemas de segurança e acessibilidade de edi�cações, além de questões
sobre o comportamento de multidões, avaliação do desempenho dos espaços e também a relação do ambiente
construído e o usuário. Espera-se contribuir com a elaboração de propostas de diretrizes projetuais para
maximizar a segurança das pessoas em situações de emergência.

Palavra Chave: Movimentação. Emergência. Projeto Arquitetônico. Multidões.

Abstract

The objective of this research was to understand the movement of people in emergency or panic situations and
its relation with the architectural project, allowing new procedures to evaluate the buildings, with the purpose
of optimizing evacuation routes and facilitating the safe exit of the users of meeting places. Emergency
situations can be caused by naturally occurring disasters such as tsunamis and earthquakes, or through
human acts such as wars and structural collapse. It was proposed a veri�cation model that consists of the
application of a spreadsheet based on national and international standards related to security systems and
accessibility of buildings, as well as questions about the behavior of crowds, evaluation of the performance of
spaces and also the relation of the built environment and the user. It is hoped to contribute to the drafting of
draft guidelines to maximize the safety of people in emergency situations.

Key words: Movement. Emergency. Architectural project. Crowds.
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INTRODUÇÃO

A quantidade de pessoas afetadas por desastres
naturais (como enchentes, terremotos e fura-
cões) ou por desastres tecnológicos (como in-
cêndios, guerras e atentados terroristas) vem
crescendo em número e frequência nas últimas
décadas.
O acelerado desenvolvimento urbano trouxe

a necessidade de expansão de grandes edifícios
de uso público com características complexas,
como shopping centers, teatros e estádios. A
multidão nesses locais torna o �uxo de pes-
soas relativamente intenso e sua evacuação está
tornando-se uma questão particularmente im-
portante, devido à ocorrência crescente de aci-
dentes em locais de reunião de público (XIE et
al., 2014).
Em situações de emergência, ou de pânico, a

segurança das pessoas está diretamente ligada
à e�ciência dos percursos de evacuação. Esses
percursos representam a condição de abandono
de locais sob algum risco, de forma breve e se-
gura, sem comprometer a integridade física dos
indivíduos.
Em virtude do que foi exposto, qualquer es-

paço que seja propício a aglomerações de pes-
soas, deve contemplar medidas de evacuação mi-
nuciosamente planejadas. Essas medidas con�-
guram estratégias preventivas, que se iniciam
na fase de elaboração do respectivo espaço, de-
signando papel importante ao projeto de arqui-
tetura.
Por intermédio da con�guração do layout in-

terno das edi�cações, o arquiteto estabelece as
circulações verticais e horizontais do local, que
são elementos arquitetônicos primordiais na
composição das saídas de emergência. Normas e
regulamentações trazem certas exigências bási-
cas relacionadas ao dimensionamento, proteção
e localização das saídas de emergência, no en-
tanto nem sempre o seu simples implemento
resulta em um projeto seguro (ONO, 2010).
O estudo de fenômenos e comportamentos

observados em multidões, em situações de nor-
malidade ou durante emergências, oferece aos

arquitetos um meio para identi�car pontos de-
�cientes e problemáticos nas rotas de evacua-
ção e, por conseguinte, permitir adequações e
melhoramentos no projeto, a �m de obter-se
um melhor desempenho nessa área. Drury et
al. (2007), complemento que se faz primordial
para compreender o comportamento humano
em incidentes, pois eventuais fatalidades e fe-
rimentos podem ocorrer em virtude da reação
da multidão, como pânico, saída desorganizada,
atitude irracional e competitiva.
Considera-se relevante a elaboração de reco-

mendações para tomada de decisão em evacua-
ções emergenciais em cenários com aglomera-
ções de pessoas para que haja tempo de resposta
adequado nessas situações, reduzindo os riscos
por meio do planejamento das rotas de fuga que
se iniciam na fase de concepção do projeto.
No âmbito relacionado às preocupações de

segurança da saída dos usuários de locais de
reunião de público, a pesquisa limita-se aos
conteúdos referentes à evacuação dos ocupan-
tes de edi�cações numa situação emergencial,
analisando o atendimento às normas, suas di-
�culdades e os desa�os vinculados ao projeto
arquitetônico.
Assim, esta pesquisa busca contribuir para a

ampliação do campo de conhecimento disponí-
vel ao arquiteto, especialmente no que se refere
ao comportamento e movimentação de pessoas
em locais de concentração de público. Pretende-
se, portanto, oferecer ao pro�ssional, ferramen-
tas para a análise da segurança desses locais
e, principalmente, subsídios projetuais, como
forma de prevenção e mitigação de riscos.

DESASTRES ENVOLVENDO MULTI-
DÕES

Considera-se um desastre um evento inespe-
rado e catastró�co que afeta gravemente o fun-
cionamento de uma sociedade ou comunidade
e causa perdas humanas, materiais, econômi-
cas ou ambientais que ultrapassam a capacidade
dessa população de lidar com essa situação pelos
seus próprios recursos (IFRC, 2018).
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Nos últimos anos, vem crescendo em quanti-
dade, complexidade e frequência o número de
indivíduos afetados por desastres por todo pla-
neta e conforme a Política Nacional de Defesa
Civil (BRASIL, 2007), os desastres podem ser
classi�cados como naturais (provocados por de-
sequilíbrios da natureza), ou humanos (provo-
cados pelas ações ou omissões humanas), como
também mistos (quando as ações e/ou omissões
humanas contribuem para intensi�car, compli-
car ou agravar os desastres naturais).

O desenvolvimento acelerado e desordenado
das cidades conduziu a expansão de edi�cações
de uso público com programa de necessidades
e layouts complexos. Esses ambientes concen-
tram grandes quantidades de pessoas, fazendo
com que esses edifícios se tornem propícios a
falhas estruturais, incêndios, ataques terroris-
tas ou desastres provocados pela natureza, re-
forçando a relevância da relação do projeto de
segurança e do projeto arquitetônico (SAGUN
et al., 2013).

Diante desses fatos, percebe-se a extrema
importância do planejamento de ações preven-
tivas, do gerenciamento do local durante even-
tos, da realização de treinamentos de abandono
do espaço pelos seus usuários, da explanação
dos procedimentos necessários de como agir em
desastres e em situações de emergência para
possibilitar uma maior segurança do público em
geral.

COMPORTAMENTO DE MULTIDÕES

A sociologia é uma forma de saber cientí-
�co, que possui como objetivo o conhecimento
da realidade social, das formas de associação,
evidenciando-se os aspectos gerais e comuns
a todas as classes de fenômenos sociais que se
produzem nas relações de grupos entre seres
humanos (LAKATOS, 1990).

Concomitante à Sociologia, surge o estudo do
comportamento coletivo no qual aborda o com-
portamento das multidões e suas consequências
na vida social. Park e Burgess (1924) descrevem
o comportamento coletivo como o comporta-
mento dos indivíduos perante a interferência
de um impulso comum e coletivo, resultado da

interação social (MUUKKONEM, 1999).
Pode-se explicar o comportamento coletivo

não como o fruto da individualidade sendo eli-
minada ou excluída na multidão, mas como o
resultado de indivíduos se estabelecerem como
parte de uma multidão, e se comportando con-
forme os signi�cados compartilhados e enten-
didos (MACCHIA et al., 2016).
Le Bon (1896) institui um novo conceito em

relação à palavra multidão, como uma reunião
de indivíduos de qualquer nacionalidade, pro�s-
são ou sexo, e seja qual for a chance de os ter
reunido. Sob certas circunstâncias uma aglome-
ração de homens apresenta novas característi-
cas muito diferentes das dos indivíduos que a
compõem. Os sentimentos e ideias de todas as
pessoas no encontro tomam a mesma direção, e
sua personalidade consciente desaparece. Uma
mente coletiva é formada, mas apresentando
características claramente de�nidas. A reunião
torna-se um ser único e é submetido à lei da
unidade mental das multidões.
Compreender a dinâmica da multidão faz-se

essencial para entender a segurança de aglome-
rações (STILL, 2000), pois o comportamento de
uma multidão não se igualiza a de uma pessoa
em uma rua, parque ou restaurante, na qual os
pedestres possuem interesses e objetivos indi-
viduais, que diferem das outras pessoas à sua
volta. Desta forma, os estudos relacionados à
dinâmica das multidões são modelos contrários
dos empregados para planejar o �uxo de pe-
destres (SOUZA; BROMBILLA, 2014). Sob esta
ótica, Blumer (1969) classi�cou as multidões em
quatro tipos: multidão casual; multidão conven-
cional; multidão ativa; e multidão expressiva ou
dançante.
Uma das maneiras mais perigosas do com-

portamento coletivo é a de fuga da multidão
induzida pelo pânico, situação que em inúme-
ros casos leva ao esmagamento e pisoteamento
de pessoas, podendo levar à morte ou causando
graves ferimentos. A teoria do pânico aborda
principalmente os aspectos que podem levar o
indivíduo ao comportamento de desespero du-
rante situações de emergência. O conceito dessa
teoria informa que que, em situações normais,
o ser humano age com naturalidade e seu com-



11 | Revista Ecologias Humanas 2019 Vol. 5 - Especial Nº. 6

portamento pode ser afetado por características
físicas, de movimento e do ambiente (SOUZA,
2015).

Pode-se entender que o comportamento hu-
mano em situações emergenciais não pode ser
pressuposto com exatidão, pois possui carac-
terística de ser variável e pode in�uenciar no
processo de abandono de um espaço. Ressalta-
se a importância de conhecer os usuários que
fazem uso de uma edi�cação, que trazem con-
sigo aspectos que in�uenciam na concepção do
projeto. A partir das características físicas e
psicológicas das pessoas, o grau de complexi-
dade de uma situação de calamidade pode ser
estabelecido (MONTENEGRO, 2016).

Foi descrito a importância das pesquisas rela-
cionadas ao comportamento de multidões e sua
in�uência na segurança dos indivíduos numa si-
tuação de emergência. Será apresentado adiante,
o método de projeto baseado em desempenho e
como esse processo pode ajudar na avaliação e
no desenvolvimento de um novo conceito relaci-
onado à segurança dos ocupantes em ambientes
construídos.

PROJETO BASEADO NO DESEMPENHO

Atualmente muito se tem discutido sobre a ne-
cessidade de melhoria do ambiente construído
e da qualidade de projeto em relação às expec-
tativas mínimas aceitáveis para atender o bem-
estar, a saúde e a segurança do usuário, princi-
palmente em relação à segurança contra incên-
dio.

No Brasil, como em outros países do mundo,
a segurança contra incêndio é baseada em solu-
ções e recomendações fundamentadas em um
modelo normativo caracterizado como prescri-
tivo, o qual consiste de parâmetros detalhados
e padronizados para inúmeras situações e con�-
gurações espaciais de edi�cações (SERPA, 2009).
Esses parâmetros de�nem características cons-
trutivas de segurança como sistemas de proteção
e limites de dimensões, porém não �ca eviden-
ciado como esses requisitos compreendem as
metas de segurança almejadas num determi-
nado contexto (SFPE, 2018). A utilização desse
sistema possui uma tendência ao superdimensi-

onamento dos mecanismos de segurança e tam-
bém da parte estrutural da edi�cação, visto que
elementos construtivos que apresentam uma
resistência demasiada acabam gerando custos
desnecessários à construção.

Entretanto, percebe-se um aumento na in-
vestigação do método de projeto baseado em
desempenho, ou na literatura da língua inglesa,
performance-based design (PBD), principalmente
nos Estados Unidos, Canadá e em países euro-
peus e asiáticos. O aperfeiçoamento em algumas
áreas, como tecnologia da dinâmica do incên-
dio, desenvolvimento dos sistemas de segurança
e das ferramentas de análise, levam a mudan-
ças tecnológicas nos códigos de construção e de
incêndio que começam a reconhecer a necessi-
dade de incorporar esses novos conhecimentos
(MATTEDI, 2005).

Tendo em vista o que foi descrito, as nor-
mas relacionadas ao desempenho das edi�ca-
ções tornaram-se diretrizes importantes para
possibilitar a evolução dos sistemas construti-
vos utilizados e oportunizar o emprego de no-
vos, com o objetivo de atender os requisitos dos
usuários, proporcionando um ambiente habitá-
vel, seguro e sustentável.

AMBIENTE CONSTRUÍDO E O USUÁRIO

Na arquitetura, o ambiente físico é determinado
pelos seus fundamentos construtivos e como
eles impactam o comportamento humano e os
seus sentidos. As pesquisas que relacionam o
ambiente e o comportamento humano contri-
buem com o processo de desenvolvimento de
projeto, considerando principalmente os fatores
psicológicos do usuário, seus interesses e como
ele compreende o edifício (MOORE, 1984).

De acordo com Bormio et al. (2010), a im-
portância do estudo referente a relação entre
o usuário, suas atividades e o ambiente que
está inserido, dá-se pelo fato de que esses ele-
mentos constituem um sistema, no qual todos
os componentes se in�uenciam mutuamente.
Dessa forma, para que seja possível projetar es-
paços e�cientes e adequados, que visam aspec-
tos como conforto, segurança, funcionalidade,
salubridade, estética e qualidade de vida de seus
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usuários, arquitetos devem perceber a necessi-
dade de compreender a relação entre ambiente,
usuário e atividade, considerando a importância
de cada um desses componentes, a in�uência
direta que existe entre eles, suas características,
necessidades e restrições (BORMIO, 2007).

É possível constatar as frequentes falhas nas
edi�cações, especialmente nos aspectos relacio-
nados à junção da função à forma. Nos últimos
anos, a arquitetura teve como desa�o em suas
pesquisas a introdução sistemática de conhe-
cimento das características do comportamento
humano no seu processo criativo, contribuindo
com o enriquecimento conceitual, estabelecendo
regras com questões humanas e cientí�cas den-
tro de uma metodologia de projeto (KOWAL-
TOWSKI et al., 2000).

A maneira como a planta do edifício está orga-
nizada, bem como a familiaridade dos usuários
com os ambientes, saídas e sinalização, podem
afetar o tempo de resposta dos indivíduos em
uma situação de emergência. Assim, a escolha
da rota de evacuação é de�nida pelo grau de
diferenciação arquitetônica, pelo conhecimento
espacial, pela presença de sinalização de segu-
rança, entre outros aspectos (FREITAS, 2012).
Dessa forma, o conhecimento dos caminhos de
evacuação a percorrer podem diminuir o tempo
de pré-movimento do usuário e, consequente-
mente, reduzir o tempo total de escape da edi�-
cação (ARAÚJO, 2008).

Considera-se, portanto, que o projeto arqui-
tetônico deve simpli�car a compreensão do es-
paço construído pelos seus usuários em situa-
ções normais como em situações emergências
ou de pânico, para que as pessoas possam iden-
ti�car e interpretar com rapidez as rotas de fuga
mais seguras e e�cientes que as direcionem à
saída mais próxima, conforme sua localização
no ambiente.

METODOLOGIA

Para esta pesquisa pretende-se por meio de um
modelo de veri�cação, com o qual pretende-se
avaliar as condições de evacuação de pessoas em
situações emergenciais em locais de reunião de
grande público e propor diretrizes para o aperfei-

çoamento do projeto arquitetônico, propiciando
maior segurança aos usuários.

Como objeto de pesquisa, serão realizados es-
tudos de caso de edifícios que reúnem grande
número de pessoas e para a aplicação da pes-
quisa nessas edi�cações, será realizada a co-
leta de dados por meio da pesquisa documental
e de observação. Para avaliar os dados cole-
tados, será elaborada uma planilha (Figura 1)
que servirá como modelo de veri�cação abor-
dando as seguintes normas vigentes: a NBR
9077/2001 Saídas de Emergência em Edifícios, a
IN/DAT/CBMSC 009/2014 Sistema de Saída de
Emergência, a IN/DAT/CBMSC 31/2014 Plano de
Emergência, a NBR 9050/2015 Acessibilidade a
Edi�cações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Ur-
banos e algumas normas técnicas internacionais,
como a NFPA 101 Código de Segurança de Vida e
a BS 9999:2008 Código de prática para segurança
contra incêndio na concepção, gestão e uso de edifí-
cios. O objetivo da elaboração deste instrumento
é realizar um cruzamento de normas nacionais
com normas internacionais, para avaliar a se-
gurança e a evacuação de pessoas em situações
emergenciais em locais de concentração de pú-
blico.

Pretende-se também utilizar a planilha de-
senvolvida por Dischinger et al. (2012), ferra-
menta que possui como função avaliar o atendi-
mento às normas de acessibilidade em edifícios
públicos (Figura 2).

Após o desfecho destas etapas, propõe-se re-
alizar uma avaliação das referências adquiri-
das e veri�car possíveis propostas de diretrizes
no projeto arquitetônico que possam ampliar
a segurança das pessoas em locais tendentes a
aglomeração de pública, durante situações de
emergência como também de normalidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do estudo desenvolvido, percebe-se que
a frequência de desastres vem se intensi�cando
nos últimos anos, tanto os desastres naturais,
como também os tecnológicos, gerando grande
sofrimento e prejuízo emocional, moral, físico e
material aos indivíduos afetados, in�uenciando
na normalidade e no funcionamento de qualquer
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Figura 1. Exemplo de Planilha de Avaliação das Normas de Segurança. Fonte: Autor (2018).

Figura 2. Exemplo de Planilha de Avaliação da Norma de Acessibilidade. Fonte: Autor (2018).

sociedade civil.
A ocorrência de grandes desastres em locais

de reunião de grande público torna esta pes-
quisa pertinente para colaborar na análise com-
portamental e de movimentação de pessoas em
situações de emergenciais que geram pânico e
contribuir para a melhoria dos espaços, com o
objetivo de aumentar as chances de abandono
seguro dos usuários destes locais.
Porém o comportamento peculiar das mul-

tidões e a arquitetura das edi�cações de locais
de concentração de público, podem contribuir
com a eventualidade de situações emergenciais
e complexas. O comportamento do ser humano
não pode ser previsto, ao passo que o projeto
arquitetônico de um espaço pode ser alterado,
exercendo um papel fundamental na de�nição
de medidas para fornecer a evacuação emergen-

cial segura de seus ocupantes, pois a con�gu-
ração de uma área pode facilitar, di�cultar ou
até mesmo impedir a saída rápida e tranquila
de um ambiente construído.
Entende-se que para isso a aplicação do mé-

todo de veri�cação para poder avaliar as con-
dições de evacuação de pessoas em situações
emergenciais em locais de reunião de grande
público, pode possibilitar o aperfeiçoamento re-
ferente as diretrizes projetuais do projeto arqui-
tetônico das construções, buscando uma maior
segurança a multidão.
A veri�cação de desempenho relacionado à

segurança em locais de concentração de público
pretende abordar, além dos sistemas de segu-
rança, questões sobre o comportamento de mul-
tidões, avaliação do desempenho dos espaços e
também a relação do ambiente construído e o
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usuário, o que atualmente não está incorporado
as normas nacionais brasileiras.

Considera-se fator relevante para o êxito no
desempenho desses procedimentos, a ação con-
junta entre a organização responsável pela �s-
calização e a comunidade, que deve estar infor-
mada, preparada e orientada de como responder
as situações emergenciais e de pânico. A elabo-
ração de recomendações para tomada de decisão
em evacuações emergenciais em cenários com
aglomerações de pessoas torna-se imprescindí-
vel para que haja tempo de resposta adequado
nessas situações, reduzindo os riscos por meio
do planejamento das rotas de fuga que se ini-
ciam na fase de concepção do projeto, desig-
nando papel fundamental ao projeto de arquite-
tura e ao projeto de segurança.

CONCLUSÕES

Por meio da pesquisa bibliográ�ca realizada até
esta etapa do estudo, muitas questões foram
evidenciadas sobre a in�uência do projeto arqui-
tetônico como fator que pode levar uma saída
segura das pessoas de locais que reúnam grande
público numa situação emergencial.

Percebe-se que as pesquisas relacionadas ao
comportamento coletivo podem contribuir com
a elaboração do projeto arquitetônico de locais
que reúnam pessoas, assim, possibilitando o de-
senvolvimento de recursos para analisar e ava-
liar os mecanismos de prevenção e de emergên-
cia em edi�cações, elevando os níveis de segu-
rança a �m de reduzir ou anular ao máximo
qualquer tipo de risco para seus ocupantes.

Dessa forma, o projeto arquitetônico precisa
propiciar ao usuário fácil compreensão do es-
paço construído. A edi�cação deve ser segura
e e�ciente no seu funcionamento diário, como
também em situações de emergência ou pânico,
possibilitando a identi�cação das rotas de fuga
mais próximas, permitindo rápida saída de seus
ocupantes. Para tal, a correta aplicação das le-
gislações relacionadas à segurança dos espaços
pode eliminar ou diminuir os riscos causados
por fatalidades.

Considera-se, portanto, que a aplicação de
um modelo de veri�cação para avaliar as condi-

ções de segurança e de evacuação de emergência
em espaços de reunião de grande público, por
meio de critérios embasados em normas técni-
cas nacionais e internacionais, possam auxiliar
os arquitetos a identi�car possíveis falhas e con-
tribuir no aprimoramento de medidas na con-
cepção de projetos arquitetônicos, colaborando
na promoção de edi�cações mais seguras para
seus usuários.
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