
ECOSSISTEMA DE SEGURANÇA DE NFPA
 

RESPONSABILIDADE DO GOVERNO
 

DESENVOLVIMENTO E USO DOS CÓDIGOS ATUALIZADOS

NORMAS DE REFERÊNCIA 

INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA

FORÇA DE TRABALHO QUALIFICADA

COMFORMIDADE COM OS CÓDIGOS

PRONTIDÃO E RESPOSTA DAS EMERGÊNCIAS 

PÚBLICO INFORMADO

CONECTE-SE
COM A GENTE

Xchange™

Quando se trata de prevenção e proteção de incêndio, a segurança não é uma coisa que podemos garantir. 
O Ecossistema de Proteção contra Incêndios e Segurança da Vida da NFPA é um sistema que identi�ca os 

componentes que precisam trabalhar em conjunto para minimizar os riscos e ajudar a prevenir perdas, ferimentos e 
mortes por incêndio, elétricas e por outros riscos. 

Existem oito componentes chave no Ecossistema de Proteção contra Incêndios e Segurança da Vida. Estes componentes são interdepen-
dentes. Quando trabalham em conjunto, o Ecossistema protege a todos. Se qualquer componente está faltando ou estragado, o Ecoss-

istema pode cair, muitas vezes resultando em tragédia. Quase sempre podemos ligar a causa de incidentes com ferimentos e tragédias à 
quebra de um ou mais componentes.

Todos os níveis de governo tem a responsabilidade de manter suas 
comunidades seguras quanto a riscos de incêndios, eletricidade e 
outros. Eles devem criar um ambiente regulatório e de políticas 
onde leis, políticas e prioridades de gastos são ditadas pelas 
necessidades de segurança pública e não por interesses especiais. É 
o que os cidadãos esperam deles. 

Quando recebe dicas e ações para ajudar a tratar dos riscos, o 
público pode tomar melhores e mais informadas decisões e tomar 
medidas para proteger suas casas e saúde pessoal. Se eles não 
têm a informação que necessitam, podem fazer coisas que os 
colocam, e a suas casas, em maiores riscos. As pessoas tomarão 
medidas extras de segurança se entenderem os riscos e as 
consequências de não fazerem nada.

Quando botam sua vida em risco, os primeiros respondedores 
deveriam se sentir preparados para proteger suas comunidades, e 
que suas comunidades estão trabalhando para ajudar a prevenir e 
preparar para situações de emergência. Dando prioridade e 
investindo dinheiro em efetivas capacidades de preparação e 
resposta e recursos para antes, durante e depois de uma 
emergência ajuda os primeiros respondedores a atender as várias 
necessidades de suas comunidades.

Apoiar a obrigatoriedade forçada dos códigos. Seja uma casa ou um 
novo prédio de escritórios, os lugares onde as pessoas trabalham e 
moram só são tão seguros quanto a obrigatoriedade dos códigos e a 
construção são seguidos.

É preciso que a força de trabalho seja competente para garantir que a 
maioria dos códigos sejam aplicados corretamente para reduzir o risco 
de ferimentos, perdas e mortes de trabalhadores e do público. 
Precisamos todos apoiar treinamentos constantes e desenvolvimento 
pro�ssional em nossa força de trabalho e encorajar os outros a 
trabalharem nos campos de incêndios e segurança da vida.

Investir em segurança deveria ser a prioridade de todo o mundo. 
Precisamos ter forte interesse na segurança do público e 
trabalharmos juntos para alocar recursos para reduzir as perdas de 
incêndios e riscos relacionados. Se as decisões são baseadas apenas 
em ganhos �nanceiros, as tragédias podem ocorrer. 

As normas referenciadas são parte fundamental das principais 
normas e códigos de incêndio, segurança de vida e elétricos, e 
fornecem informações críticas para projetistas, instaladores, 
operadores de instalações e �scais. Desenvolvidos através de um 
processo de consenso, estas normas incluem referencias para 
normas de instalação e produtos que são desenvolvidos por uma 
vasta gama de organizações. 

Usar os últimos códigos e norma desenvolvidos por especialistas de 
todo o mundo estabelece níveis mínimos de segurança para proteger 
gente e propriedade. Com as mudanças na tecnologia, os defensores 
da segurança constantemente avaliam os riscos como os 
comportamentos e ações que podem criar novos riscos. Códigos e 
normas são atualizados (tipicamente num ciclo de três a cinco anos) 
para re�etir nosso mundo em constante mudança
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A NFPA XCHANGE é uma comunidade online que conecta 
você com seus pares no mundo todo e diretamente com o 

pessoal da NFPA. Leia blogs, pesquise e compartilhe 
discussões relevantes, e veja o que há de novo na NFPA. Alem 

disso, conecte com a NFPA e entre na conversa através das 
plataformas de mídia social da NFPA
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Pesquisamos Treinamos Educamos Promovemos

A National Fire Protection Association (NFPA) é uma associação sem �ns lucrativos, devotada a eliminar 
perdas por riscos de incêndios, elétricos e correlatos. Fornecemos informações e conhecimento através de 

trezentas normas e códigos de consenso, pesquisa, treinamento, educação e advocacia, e pela parceria com outros 
que compartilham interesses em avançar com a missão da NFPA. Virtualmente cada edifício, processo, serviço, 

projeto e instalação são afetados pelos códigos e normas da NFPA. Os Comitês e Painéis Técnicos da NFPA servem 
como os corpos de consenso responsáveis pelo desenvolvimento e atualização de todos os códigos e normas da 

NFPA. Estes voluntários representam sua voz e são capazes de responder a tecnologias em desenvolvimento, 
pesquisas e desenvolvimento e experiência prática. 
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A NFPA produz relatórios sobre 
o universo do problema de 

incêndios, mortes e ferimento 
de bombeiros, as maiores 

causas de incêndios, sistemas 
de proteção contra incêndios e 

muitos outros assuntos. 
Também trabalhamos com 
organizações ao redor do 

mundo para investigar novas 
tecnologias e documentar a 

performance de produtos 
relacionados a incêndios e à 

construção. Colaboramos com 
outros para coletar e analisar 

várias fontes de dados, 
fornecendo novas informações 

quando aos desa�os de hoje. 

A NFPA oferece ensino em sala de 
aula e online, webinars, módulos 

customizados no local, programas de 
certi�cação e conferências educacio-
nais especí�cas. Nosso treinamento 

em salas de aulas sobre códigos e 
normas é oferecido em mais de vinte 
cidades na América do Norte e mais 

de quarenta países a cada ano. 
Também oferecemos treinamento 

para autoridades dos códigos e 
normas em todos os cinquenta 

estados. Treinamento em espanhol 
também está disponível. A NFPA 
Conference & Expo, a cada ano, é 
reconhecida como o maior evento 

mundial sobre segurança de vida e de 
incêndio. 

A NFPA desenvolve programas 
educacionais fáceis de usar, 
ferramentas e recursos para 
todas as idades e audiências, 

incluindo planos de aulas, folhas 
de dicas de segurança, vídeos e 

apps – numa variedade de 
linguagens. Patrocinamos a 

Semana de Prevenção de 
Incêndio desde 1922 para ajudar 

as comunidades a �carem 
seguras. Nosso mascote, 

Sparky, ajuda as crianças e seus 
cuidadores a aprenderem sobre 

segurança de incêndio de 
formas divertidas e interativas.

A NFPA é a líder mundial de 
campanhas sobre prevenção de 

incêndio, trabalhando para avançar 
a segurança se focando nas 

principais causas, novos assuntos e 
áreas mal servidas. Alguns de 

nossos principais esforços incluem 
os nossos programas Fire Sprinkler 

Iniciative, Firewise (Incêndios 
�orestais), Treinamento em 
Segurança para Veículos de 

Combustíveis Alternativos e o  
Treinamento de Segurança de 

Sistemas de Armazenamento de 
Energia. Atingimos o problema do 
fogo pela mídia e indo ao público, 
parcerias estratégicas e esforços 

educacionais

É UM MUNDO GRANDE.
VAMOS PROTEGÊ-LO JUNTOS.




