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RESUMO 

 

A Engenharia de Segurança e do Trabalho é voltada para a prevenção de riscos 

relacionados ao trabalho e ao meio ambiente. Visa acima de tudo a qualidade de 

vida dos trabalhadores eliminando ou minimizando ao máximo o número de 

acidentes e a incidência de doenças ocupacionais. O Plano de Prevenção e 

Proteção Contra Incêndio (PPCI) é um dos fatores que previne a ocorrência de 

falhas na concepção da segurança e a saúde dos trabalhadores. Certifica-se 

esta situação, uma vez que, existem legislações criadas para disciplinar as 

regras gerais e específicas de prevenção contra incêndio a serem estabelecidas 

e seguidas nos projetos. O presente trabalho tem como tema principal elaborar 

um Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) de uma empresa existente de 

lacticínios no estado do Paraná - PR. Este trabalho apresenta os procedimentos 

necessários para a elaboração do PPCI. O trabalho será baseado nas Normas 

de Procedimentos Técnicos (NPT) do Corpo de Bombeiros do Paraná - PR, que 

é a legislação vigente referente a este assunto. Sendo assim, todos os sistemas 

de prevenção contra incêndio serão dimensionados exclusivamente pelas 

instruções normativas que lhe será cabível. 

 

Palavras-chave: Segurança. Trabalho. Prevenção. Incêndio. Plano de Proteção 

Contra Incêndios (PPCI). 
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ABSTRACT 

 

Safety and Work Engineering is aimed at prevention of work and environmental 

risks. Aims above all for the quality of life of workers, eliminating or minimizing 

the number of accidents and the incidence of occupational diseases as much as 

possible. The Fire Prevention and Protection Plan is one of the factors that 

prevent the occurrence of failures in the conception of safety and health of 

workers. This situation is certified as there are laws in place to discipline the 

general and specific fire prevention rules to be established and followed in 

projects. This paper has as its main theme to elaborate a Fire Prevention and 

Protection Plan of an existing dairy company in the state of Paraná – PR. This 

paper presents the procedures for the preparation of Fire Prevention and 

Protection Plan. The work will be based on the Rules of Technical Procedures of 

the Fire Department of Paraná - PR, which is the current legislation related to this 

subject. As such, all fire prevention systems will be designed exclusively 

according to the applicable regulatory instructions. 

 

Key words: Safety. Work. Prevention. Fire. Fire Protection Plan. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia visa apresentar a elaboração de um Plano de 

Prevenção Contra Incêndio (PPCI) em uma indústria existente de lacticínios no 

estado do Paraná-PR. 

Contacta esta situação, uma vez que, existem legislações criadas para 

disciplinar as regras gerais e específicas de prevenção contra incêndio a serem 

estabelecidas e seguidas nos projetos de edificações. O trabalho será todo 

baseado nas instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, 

que é a legislação vigente no que se trata a localidade do projeto apresentado. 

Assim todos os sistemas de prevenção contra incêndio serão dimensionados 

exclusivamente pelas instruções normativas que lhe são cabíveis. 

As medidas de segurança contra incêndios destinam-se a restringir a 

possibilidade do episódio e a proliferação de incêndios, restringindo e 

minimizando de forma significativa as suas consequências. Almeja ainda garantir 

a segurança da evacuação e salvamento dos ocupantes, de modo a facilitarem 

a atuação do Corpo de Bombeiros possibilitando assim, o combate eficaz do 

incêndio. 

Sendo assim, este trabalho apresenta os procedimentos necessários para 

a elaboração de um Plano de Proteção Contra Incêndios (PPCI), que tem por 

finalidade proporcionar a liberação do Alvará de Prevenção e Proteção Contra 

Incêndios expedido pelo Corpo de Bombeiros, e por consequência, a aprovação 

do laudo de proteção contra incêndio do imóvel público junto à Prefeitura.  

Inicialmente busca-se identificar o memorial descritivo informando a 

seleção e disposição de equipamentos de segurança e suas principais etapas 

que compõem o PPCI. Isso envolve desde a classificação da edificação de 

acordo com a legislação, além das etapas técnicas que totalizam a elaboração 

do plano de prevenção contra incêndio. E por fim tem-se anexado o Plano de 

Proteção Contra Incêndios, realizado em uma indústria já existente. Sendo 

assim, é necessário realizar um estudo analisando o sistema existente e conciliar 

o que já existe no local, apontando assim, e propondo mudanças necessárias a 
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serem implantadas, para estar em conformidade exigidas pelas autoridades 

cabíveis.  

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O presente trabalho tem como finalidade a realização de uma pesquisa 

para analisar e descrever sobre a prevenção contra incêndio, contendo em foco 

o conteúdo do Plano de Segurança Contra Incêndio (PPCI) de uma indústria 

existente localizada no Estado do Paraná-PR. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Todos os países têm aprendido com os grandes incêndios, e com o 

Brasil não foi diferente. O Brasil é país que se desenvolveu, migrando uma 

grande parte da população rural para a sociedade urbana e industrial em um 

curto período de tempo, e por sua vez, toda esta evolução ocasionou um 

aumento dos riscos de incêndio entre tantos outros que enfrentamos.   

O interesse relativo decorre do fato deste ser um assunto desafiador no 

atual momento frente ao contexto social, por se tratar de um assunto que previne 

algo, que venha no futuro ocorrer. Além disto, o custo para se adequar conforme 

o que é exigido é relativamente alto, e muitas empresas e locais não querem ou 

não preveem ter este custo investido de tal forma, achando assim, que nunca 

ocorrerá algo inconveniente na localidade. 

Hoje em dia existem normativas que exigem ter e prever a segurança 

contra incêndio, caso contrário é vetado o seu funcionamento. Sendo assim, a 

elaboração de um Plano de Prevenção Contra Incêndio tem por finalidade 

proporcionar a liberação do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios 

expedido pelo Corpo de Bombeiros, e por consequência, a aprovação do laudo 

de proteção contra incêndio de imóvel público junto à Prefeitura.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O incêndio é ocasionado por diversas formas. As causas de um incêndio 

são as mais diversas: descargas elétricas, atmosféricas, sobrecarga nas 

instalações elétricas dos edifícios, falhas humanas (por descuido, 

desconhecimento ou irresponsabilidade). 

Na verdade, a segurança total em incêndios jamais será atingida, mas 

o conhecimento maior e a conscientização sobre a questão poderão fazer com 

que medidas de proteção e prevenção sejam tomadas para que esta 

segurança seja maximizada. 

A Segurança no trabalho deve ser planejada desde a etapa de projeto, 

isto significa ter um projeto voltado para a prevenção. Sendo assim, a 

construção, ampliação e reforma de edificações mais seguras demandam 

projetos de proteção contra incêndios não apenas para cumprimento de 

exigências legais, mas para que sejam realmente eficazes em preservar o 

patrimônio e principalmente para a proteção da vida. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Demonstrar as etapas que abrange o PPCI (Plano de Proteção Contra 

Incêndios) e sua importância. 

E por fim, elaborar um projeto de prevenção e proteção contra incêndio 

em uma indústria existente de lacticínios no estado do Paraná-PR. Visando 

atender todas e quaisquer necessidades impostas pelo Corpo de Bombeiro 

Militar do Paraná - PR.  
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

· Elaborar um plano de prevenção e proteção contra incêndio (PPCI) 

capaz de atender as exigências impostas pelo Corpo de Bombeiros do 

estado do Paraná-PR; 

· O projeto visa proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas 

de risco em caso de incêndio, dificultando a propagação do incêndio, 

reduzindo os danos ao meio ambiente e ao patrimônio, 

proporcionando meios de controle e extinção do incêndio, dando-lhes 

condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros e 

proporcionando a continuidade dos serviços nas edificações e áreas 

de risco.   

1.5 METODOLOGIA 
 

O presente trabalho foi realizado através de estudo de caso, com a 

análise do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), levando 

em conta a legislação e o contexto atual. Foi realizado um levantamento 

técnico inicial do local, contendo vistoria e estudos para elaboração de 

medidas de prevenção de incêndios, que se baseiam nas características 

encontradas in loco. Essas características são importantes para a classificação 

da edificação quanto à ocupação do grau de risco contra incêndio a ser 

considerado. 

Com base na perspectiva da prevenção, o trabalho pretende dar sua 

contribuição ao fazer um diagnóstico e análise das condições de segurança de 

uma indústria já existente.  

O projeto é voltado diretamente para atender as NPT’S do Corpo de 

Bombeiros do estado vigente, sendo assim, o estado do Paraná-PR.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1 Contexto Brasileiro 
 

Podemos ressaltar vários acidentes envolvendo incêndios, a sua 

consequência pode apontar inúmeras perdas, sendo elas humanas, danos ao 

meio ambiente e ao patrimônio, prejudicando toda a sociedade como um todo. 

Segundo Luz Neto (1995, p. 18): 

 

O país assiste com freqüência, especialmente no meio urbano em 
expansão, a perdas de vidas e enormes prejuízos econômicos. Ainda 
assim, a sociedade não produziu uma política de proteção contra 
incêndios. 

 

De acordo com Ono (2007, p. 99): 

 

A área de segurança contra incêndio ganhou impulso no país, 
especificamente no Estado de São Paulo, na primeira metade da 
década de 1970, quando ocorreram dois incêndios de grandes 
proporções na cidade de São Paulo e de repercussão internacional: no 
Edifício Andraus e no Edifício Joelma. 

 

Contudo, somente a partir destas circunstâncias ao longo de muito tempo 

que foram desenvolvidas normas para prevenção contra incêndio, com o intuito 

de minimizar estes acontecimentos.  

Sobre tudo, aos poucos conforme as mudanças e estudos foram criando 

novas alternativas e propostas para combater o principal propósito que é a 

segurança contra incêndio. 

 Segundo Almeida (2002), o destaque do tema habita no fator que é 

comprovadamente que o Brasil não existe uma cultura voltada para a prevenção 

e preocupação com os fatores de riscos, destacando os riscos de incêndio. 

A consciência da importância da prevenção de sinistros começou a se 

desenvolver na sociedade brasileira como um todo.  
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Isto se desenvolveu segundo Maus (1999) através do exercício regular da 

fiscalização de projetos e de vistorias em edificações, os Corpos de Bombeiros 

passaram a escrever uma nova e coerente história. 

 De acordo com o site Wikipédia outro caso importante na história 

brasileira, que chamou a atenção mundial e obteve uma grande repercussão no 

Brasil como um todo, foi em uma boate da cidade de Santa Maria, no estado 

brasileiro do Rio Grande do Sul,  a Boate Kiss. 

 A tragédia ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, e foi 

provocada pela imprudência e pelas más condições de segurança do local. O 

episódio foi considerado a segunda maior tragédia no Brasil em número de 

vítimas em um incêndio, matou 242 pessoas e feriu 680 outras. O caso ganhou 

repercussão mundial. O incêndio iniciou vários debates no Brasil sobre a 

segurança, a responsabilidade da fiscalização dos locais também foi um fator de 

debate na mídia. 

Sobretudo ainda exige medidas e ações imediatas de um extenso 

processo e métodos para que possamos cada vez mais nos beneficiar sobre o 

assunto. 

2.2 A Prevenção  
 

Segundo Maus (1999) sita que a prevenção contra incêndio certamente 

começou junto com a criação do próprio Corpo de Bombeiro do Estado. 

O primeiro e mais básico fundamento encontra-se junto a cultura popular, 

e em um dos seus ditados mais conhecidos diz que é melhor prevenir do que 

remediar.  

E Maus (1999) ainda afirma que a mesma premissa que leva esse ditado 

a servir para os mais diversos aspectos da vida, aplica-se evidentemente, à 

questão dos incêndios. 

Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (1999) relata que o 

incêndio acontece onde a prevenção falha. 
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Ainda sobre o tema, Lloid Layman (1940) Chefe de Bombeiro nos Estados 

Unidos da América) expressa sua opinião dizendo que não há glória alguma em 

extinguir um incêndio que podia ter sido evitado. 

A prevenção aborda um conjunto de medidas que tenha como objetivo 

evitar a instalação de doenças ou acidentes que venham causar uma ocorrência 

indesejável. Assim ressaltamos a importância dos cuidados como forma de evitar 

ou minimizar as consequências trágicas de incidentes inesperados como o 

incêndio através da prevenção de riscos e a eliminação dos fatores de risco e de 

acidente, a partir de estratégias ou instrumentos que possibilitem esses 

cuidados.  

Gonçalves Gomes (1998) sita que por tão justas e importantes razões, o 

incêndio vem sendo considerado um mal que deve ser evitado a todo custo, eis 

que seu combate, via de regra, ocorre em condições muito desfavoráveis à sua 

rápida extinção. 

Segundo Batista Camillo Júnior (2013) a prevenção de incêndios é o 

conjunto de normas e ações adotado na luta contra o fogo, procurando a forma 

de eliminar as possibilidades de sua ocorrência, bem como de reduzir sua 

extensão, quando ele se torna inevitável, mediante o auxílio de equipamentos 

previamente estudados, racionalmente localizados e com pessoas habilidades a 

utilizá-los. 

Maus (1999) afirma ainda que era imperativo que as atividades de 

prevenção fossem exercidas de forma prioritária. Se os incêndios e as tragédias 

podiam ser evitados através de medidas preventivas, essas devem ser 

difundidas, cobradas e fiscalizadas, devendo os Corpos de Bombeiros se 

engajarem neste processo. 

Gonçalves Gomes (1998) afirma: 

 
A experiência vivida pela humanidade, e aí estão as estatísticas 
internacionais para confirmarem, permite afirmarmos que os danos 
causados pelo fogo são violentos em sua forma e grandeza, destruindo 
bens materiais, muitas vezes não recuperáveis e, mais grave que isto, 
ceifando vidas preciosas ou, ainda, no mínimo, fazendo vítimas 
incapazes de se bastarem a si próprias, paralisando ou reduzindo 
substancialmente sua capacidade física. 
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Segundo Luz Neto (1995) considerando que as perdas econômicas e de 

vidas humanas envolvidas em incêndios, possibilitou o aumento de pesquisas e 

estudos nesta área nas últimas décadas. 

Gonçalves Gomes (1998) afirma ainda que sem sombra de dúvida, o 

incêndio é um terrível e temível adversário do ser humano, o que de melhor se 

pode fazer é evitar, ao máximo, seu surgimento. 

Luz Neto (1995) ressalta ainda que a evacuação é um dos aspectos 

essenciais da proteção dos edifícios e pessoas. 

Já Batista Camillo Junior (2013) explana que a eliminação do fogo exige 

por diversos processos, utilizando estrategicamente os equipamentos de 

combate a incêndio, que funciona diretamente pela ação do homem. 

Bonitese (2007, p. 03) descreve: 

 

No estudo de segurança contra incêndio, torna-se iminente a 
necessidade de fusão entre medidas normativas e o processo de 
concepção do projeto arquitetônico, de maneira a potencializar o fator 
segurança nas edificações no que tange à proteção estrutural e de 
bens, assim como na salvaguarda de vidas, aliados aos aspectos de 
habitabilidade. 

 

Conforme Seito (2008, p. 22), a prevenção se constitui em um 

conjunto de medidas para evitar o incêndio, ou seja, evitar a união do calor 

com o combustível, como também promover o treinamento das pessoas para 

hábitos e atitudes preventivas. Para tanto, é necessário um gerenciamento 

para a prática do treinamento, elaboração de um plano e um procedimento de 

emergência e a manutenção dos equipamentos. 

2.3 O Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) 
 

O Plano de Prevenção Contra Incêndio é um programa que tem por 

objetivo restringir a probabilidade de incêndio, protegendo assim a vida dos 

ocupantes de edificações, bem como, minimizar a propagação do fogo e reduzir 

os danos materiais.  
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A medida de segurança contra incêndio nos projetos de engenharia visa 

reduzir os riscos, sendo exemplificado desde as fases de projeto, execução, uso 

e manutenção.  

O PPCI tem como objetivo principal oferecer dados de pesquisa e a 

avaliação das condições referentes a segurança contra incêndio da edificação 

em questão. É realizado pelos profissionais competentes para realização do 

mesmo, sendo eles engenheiros de segurança do trabalho, engenheiros civis, 

arquitetos, sendo analisados e vistoriados pelo corpo de bombeiros visando a 

manter a segurança através de propostas de projeto, de normas e de exigências 

de regulamentadoras, objetivando sempre sua adequação à nossa realidade. 

Segundo com White & Dietenberger (1999, p. 01) a segurança contra 

incêndio envolve a prevenção, detecção, contenção e evacuação e tem início 

com a tomada de medidas de prevenção que significam basicamente evitar a 

ignição dos materiais combustíveis pelo controle, tanto da fonte de calor como 

do material combustível. Isto envolve o projeto, a construção e a manutenção da 

edificação e de seu conteúdo. 

Com tudo Berto (1991) salienta que a segurança contra incêndio é um 

objetivo que deve ser perseguido durante todas as etapas envolvidas no 

processo produtivo e no uso do edifício. Deve ser considerada desde a 

concepção e o desenvolvimento do anteprojeto do edifício, passando pelo 

projeto, construção e adentrando à fase de operação e manutenção. 

Kato (1988) ressalta que o projetista deve estar atento aos códigos 

específicos de proteção contra incêndios onde estão detalhadas as 

especificidades relativas a uso e ocupação de edifícios, materiais empregados, 

sinalizações, saídas de emergência e rotas de fuga, proteção contra fumaça, 

alarmes, equipamentos e equipes de combate a incêndios. 

Segundo Santos Reis (1987): 

 
A proteção contra incêndios não será eficaz se, em conjunto com a 
prevenção e o treinamento de elementos para combate a incêndios, a 
empresa não desenvolver um programa complete que atinja a todos os 
seus funcionários, para ser acionado em casos de emergência.  
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2.4 Medidas de Segurança Contra Incêndio 
 

Segundo Maus (1999) é necessário levar em consideração a finalidade 

primeira de um projeto preventivo solicitado pelo Corpo de Bombeiros, e a 

exercer uma ação fiscalizadora no sentido de garantir que a edificação será 

dotada pelos requisitos mínimos de segurança, estabelecidos pelas normas. 

Atualmente toda edificação que é projetada visa atender as exigências 

descritas por órgãos competentes, é necessário classificar o local pelo nível de 

risco que é determinado pela classificação de acordo com as suas características 

construtivas e de ocupação. Sua classificação é obtida pelo Código de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico (CSCIP). 

Muitas vezes, é difícil caracterizar perfeitamente o risco de uma edificação 

segundo uma classificação geral, porque pode apresentar funções e atividades 

diferenciadas, levando a exigir soluções arquitetônicas e instalações de proteção 

contra incêndio, também, muito diferentes. Cada edificação deve ser analisada 

particularmente e definida a solução mais adequada. 

2.5 A Legislação 
 

Há um conjunto de medidas de segurança contra incêndio que vista a 

reduzir os riscos que ocorrem em função ao incêndio. Elas garantem a segurança 

e facilitam a intervenção dos bombeiros através de Decretos, Leis, Portarias e 

Resoluções. Considerando que o conhecimento dessa legislação se faz 

necessário, aqueles que se propõe a estudar essa temática e para sua 

aplicabilidade prática. 

Sendo assim, o desenvolvimento desse processo está diretamente 

proporcional à inquietação quanto à segurança da população ocupante desses 

espaços, principalmente em situações de incêndio.  

Segundo Mitidieri (1999) as regulamentações deveriam refletir e 

acompanhar todo e qualquer tipo de evolução que viesse a ser introduzido, tanto 

no processo produtivo como no uso do edifício, contribuindo para a segurança 

contra incêndio. 
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Para uma breve análise das regulamentações vigentes no país, com 

relação à prevenção contra incêndios, foi apurado normas referentes ao estado 

do Paraná e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

As Normas têm por finalidade fixar os requisitos mínimos exigidos nas 

edificações e no exercício de atividades profissionais estabelecendo 

especificações para a segurança contra incêndios no Estado do Paraná-PR.  

Todas as ocupações estarão sujeitas às presentes disposições, 

excetuando-se as edificações unifamiliares e o exame dos planos e as inspeções 

dos sistemas de prevenção de incêndio nos prédios serão feitos pela Brigada 

Militar do Estado, através do Corpo de Bombeiros. 

A PORTARIA Nº 064/EMBM/99 regula a aplicação, pelos órgãos de 

Bombeiros da Brigada Militar, da Lei Estadual nº 10.987 de 11 de agosto de 1997, 

das normas técnicas de prevenção contra incêndios, aprovadas pelo Decreto nº 

37.380 de 28 de abril de 1997, alterado pelo Decreto nº 38.273 de 9 de abril de 

1998. Além disso, ela determine os procedimentos a serem adotados pelos 

proprietários de prédios, profissionais e empresas da atividade de prevenção de 

incêndio no que se refere ao cumprimento do que estabelece a legislação em 

vigor. 

É importante lembrar que a regulamentação de uma Lei se faz necessário 

à medida que através desta que são definidas as condições mínimas de 

segurança contra incêndio  que devem ser compulsoriamente atendidas em 

todos locais e atividades bem como, conferir os critérios gerais de atuação do 

poder público visando à garantia de seu emprego. Sendo assim essa Portaria 

vem contribuir de maneira significativa com as questões relativas à prevenção 

contra incêndio. 

Segundo o Art. 3º ele estabelece a exigência do Plano de Prevenção e 

Proteção Contra Incêndio (PPCI), para todas as edificações existentes, a 

construir, em construção, em reforma ou ampliações e quando ocorrer mudanças 

de ocupação, mesmo que a instalação tenha caráter temporário. Além disso, 

assinala que esse plano somente será admitido a exame após a aprovação do 

projeto na Prefeitura Municipal e antes do respectivo licenciamento, no caso de 
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obras novas. Já em seu art. 4º define os documentos que deverão constar dos 

Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI). 

A Lei n. 5.194 trata das atividades do CREA como órgão de fiscalização 

profissional, nesta Lei Federal consta também que todo sistema de prevenção e 

proteção contra incêndio deve ter a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART). Caso contrário, o sistema sem ART caracteriza o exercício ilegal da 

profissão, estando o responsável sujeito ao rigor da lei. 

CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – CSCIP -   

Medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, 

atendendo ao previsto no artigo 144 § 5º da Constituição Federal, ao artigo 48 

da Constituição Estadual e ao disposto na Lei Estadual nº 16.575 de 28 de 

setembro de 2010. 

Lei 19.449 - Regula o exercício do poder de polícia administrativa pelo 

Corpo de Bombeiros Militar e institui normas gerais para a execução de medidas 

de prevenção e combate a incêndio e a desastres, conforme especifica. 

Decreto 11.868 - Regulamenta a Lei nº 19.449, de 05 de abril de 2018, 

para dispor sobre o exercício do poder de polícia administrativa pelo Corpo de 

Bombeiros Militar, conforme especifica. 

Resolução SESP n° 106/2019 - Fixa, para o exercício de 2019, o 

quantitativo mínimo de pena pecuniária decorrente do descumprimento, total ou 

parcial, de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, que vise a 

implementação de medidas de prevenção e combate a incêndios e desastres 

nas edificações, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018. 

 

2.5.1 Normas de Procedimentos Técnicos (NPT) que norteará o desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

· NPT 002 – ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO – EDIFICAÇÕES EXISTENTES E ANTIGAS -   

Dezembro de 2018, Vigência: 1º janeiro 2019, Versão 04; 

· NPT 003 – TERMINOLOGIA DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO - Outubro de 2014, Vigência: 08 outubro 2014, Versão 03; 
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· NPT 004 – SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - Outubro de 2014, 

Vigência: 08 outubro 2014, Versão 03; 

· NPT 006 – ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE 

RISCO - Outubro de 2014, Vigência: 08 outubro 2014, Versão 03; 

· NPT 007 – SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES (ISOLAMENTO 

DE RISCOS) - janeiro de 2012, Vigência: 08 janeiro 2012, Versão 02; 

· NPT 008 – RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE 

CONSTRUÇÃO - Janeiro de 2012, Vigência: 08 janeiro 2012, Versão 02; 

· NPT 009 – COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E 

COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL - Outubro 2014, Vigência: 08 outubro 

2014, Versão 03; 

· NPT 010 – CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE 

REVESTIMENTO - Outubro de 2014, Vigência: 08 outubro 2014, Versão 

03; 

· NPT 011 – SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - Setembro de 2016, 

Vigência: 20 de setembro 2016, Versão 05; 

· NPT 014 – CARGA DE INCÊNDIO NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS 

DE RISCO - Outubro de 2018, Vigência: 31 outubro 2018, Versão 04; 

· NPT 018 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - Outubro de 2014, 

Vigência: 08 outubro 2014, Versão 03; 

· NPT 019 – SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - 

Janeiro de 2012, Vigência: 08 janeiro 2012, Versão 02; 

· NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - Outubro de 2014, 

Vigência: 08 outubro 2014, Versão 03; 

· NPT 021 – SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE 

INCÊNDIO - Outubro de 2014, Vigência: 08 outubro 2014, Versão 03; 

· NPT 022 – SISTEMAS DE HIDRANTES E DE MANGOTINHOS 

PARA COMBATE A INCÊNDIO - Março de 2015, Vigência: 15 março 

2015, Versão 03; 
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· NPT 028 – MANIPULAÇÃO, ARMAZENAMENTO, 

COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE G.L.P. - outubro de 2014, 

Vigência: 08 outubro 2014, Versão 03; 

· NPT 032 – PRODUTOS PERIGOSOS EM EDIFICAÇÕES E 

ÁREAS DE RISCO - Janeiro de 2012, Vigência: 08 janeiro 2012, versão 

02. 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

2.2.1 DESENVOLVIMENTO DO PPCI 

 

2.2.1.1 Considerações Iniciais 

 

O presente documento técnico versa sobre o conteúdo do Plano de 

Segurança Contra Incêndio (PPCI) de uma indústria existente de lacticínios no 

Estado do Paraná-PR.  

Para determinação das estratégias de prevenção e combate à incêndios 

e pânico, é necessário classificar a edificação e suas áreas de risco, conforme 

definido no Artigo 25o do PSCIP do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná: 

· Quanto à ocupação; 

· Quanto à altura; 

· Quanto à carga de incêndio. 

Levando em consideração os procedimentos e tabelas apresentados nas 

NPT’s do Corpo de Bombeiros do Paraná-PR. 

 

2.2.1.2 Dados do Projeto 

 

ÁREA DOS TERRENOS (m²) 

29.452,91 

4.181,51 

6.214,11 

7.930,92 

8.078,10 

21.970,00 

77.827,55 

Tabela 01 – Área dos terrenos 
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2.2.1.3 Classificação da Edificação e Suas Áreas de Risco 

 

A edificação total é composta por 34 (trinta e quatro) prédios, com 

diferentes ocupações e usos, e que juntos integram o parque fabril da unidade, 

possuindo 43.114,69 m² de área edificada. 

A correta classificação das áreas de risco e edificação é importante para 

a formalização do correto plano de prevenção e combate incêndio, conforme as 

normas técnicas vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. 

 

2.2.1.3.1 Áreas de Risco 

 

A determinação da carga de incêndio específica das áreas é realizada 

pelo método determinístico, fazendo-se uso das tabelas de cargas de incêndio 

específicas por ocupação, conforme a NPT 014: 

 

5.1 Em regra, para determinação da carga de incêndio específica das 
edificações, aplicam-se as tabelas constantes dos Anexos A e B 
(métodos probabilísticos). 
5.1.1 Para edificações destinadas a explosivos (Grupo “L”) e 
ocupações especiais (Grupo “M”), aplica-se a metodologia constante 
do Anexo C (método determinístico).  
5.1.2 Ocupações não listadas nas tabelas dos Anexos A e B podem ter 
os valores da carga de incêndio específica determinados por 
similaridade. Admite-se também a similaridade entre as edificações 
comerciais (Grupo “C”) e industriais (Grupo “I”). Alternativamente, para 
ocupações do Grupo “J” admite-se adotar o método determinístico. 

 

Na unidade fabril tem-se edificações pertencentes a diferentes grupos e 

riscos, sendo observado na Tabela 02 abaixo o resumo, considerando-se os 

aspectos mais restritivos de cada grupo: 

 

GRUPO RISCO PÉ DIREITO 

D RM H ≤ 6 m 

G RL H ≤ 6 m 

I RM 6 < H ≤ 12 m 

J RM H ≤ 6 m 

Tabela 02 – Resumo grupos 
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A tabela resultante da carga de incêndio e risco pode ser observada na 

Tabela 03: 

 
Tabela 03 – Carga de Incêndio e Risco 
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Para uma melhor determinação da carga de incêndio do Prédio 09 e 11 

devido a diferença de materiais armazenados nestas edificações foi utilizado 

conforme o Anexo C da NPT 14 o método para levantamento da carga de 

incêndio específica, onde foi utilizada a seguinte formula:   

 

· Prédio 09 

 

 !" =
∑$"  &"

' !
 

(01)       

   Onde: 

· qfi - valor da carga de incêndio específica, em megajoule por 
metro quadrado de área de piso; 
· Mi - massa total de cada componente i do material combustível, 
em quilograma. Esse valor não poderá ser excedido durante a vida útil 
da edificação exceto quando houver alteração de ocupação, ocasião 
em que Mi deverá ser reavaliado; 
· Hi - potencial calorífico específico de cada componente do 
material combustível, em megajoule por quilograma, conforme Tabela 
C.1; 
· Af - área do piso do compartimento, em metro quadrado. 

 

 Tipo do material 
existente na 

edificação por 
compartimento 

Massa 
total de 

cada 
material Mi 

- (kg) 

Potencial 
Calorífico 
específico 

(1) 
Hi - (MJ/kg) 

Potencial 
calorífico 

por material 
(2) 

Mi x Hi = qi 
(MJ) 

1 Papelão 30000 17 510000 
2 Plásticos 40000 31 1240000 
3 Poliéster 10000 31 310000 

Total do potencial calorífico do pavimento (3) 
- qi (MJ) ∑MiHi 2.060.000,00 

Área do piso do pavimento Af (m2) 
 1.739,15 

Carga de incêndio específica do pavimento (4) 

 !" =
∑$"  &"

' !
 

1.184,49 MJ/m2 

Tabela 04 – Calculo de risco do prédio 09 
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Desta forma resultado acima a edificação fica caracterizada com o 

Depósito (J-3) de risco médio, pois está abaixo de 1200 MJ/m2.  

 

 

· Prédio 11 

 

 !" =
∑$"  &"

' !
  

(02) 

  Onde: 

· qfi - valor da carga de incêndio específica, em megajoule por 
metro quadrado de área de piso; 
· Mi - massa total de cada componente i do material combustível, 
em quilograma. Esse valor não poderá ser excedido durante a vida útil 
da edificação exceto quando houver alteração de ocupação, ocasião 
em que Mi deverá ser reavaliado; 
· Hi - potencial calorífico específico de cada componente do 
material combustível, em megajoule por quilograma, conforme Tabela 
C.1; 
· Af - área do piso do compartimento, em metro quadrado. 

 

 Tipo do material 
existente na 

edificação por 
compartimento 

Massa 
total de 

cada 
material Mi 

- (kg) 

Potencial 
Calorífico 
específico 

(1) 
Hi - (MJ/kg) 

Potencial 
calorífico 

por material 
(2) 

Mi x Hi = qi 
(MJ) 

1 Açúcar 120000 17 2040000 
2 Leite em Pó 500000 17 8500000 
3 Gordura Vegetal 60000 42 2520000 
4 Papelão 20000 17 340000 
5 Plásticos 20000 31 620000 
6 Poliéster 30000 31 930000 

Total do potencial calorífico do pavimento (3) 
- qi (MJ) ∑MiHi 14.950.000,00 

Área do piso do pavimento Af (m2) 
 2.198,69 

Carga de incêndio específica do pavimento (4) 

 !" =
∑$"  &"

' !
 

6.799,50 MJ/m2 

Tabela 05 – Calculo de risco do prédio 11 
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Desta forma resultado acima informa que a edificação fica caracterizada 

com o Depósito (J-4) de Risco Elevado, pois está acima de 1200 MJ/m2. 

Sendo assim a (NPT 22, p. 06) informa:   

 

a) Para ocupações classificadas como mistas de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo CSCIP, o dimensionamento do sistema de 
hidrantes deverá ser efetuado atendendo aos critérios do maior risco 
ou utilizando os parâmetros específicos para cada risco distinto, desde 
que exista a compartimentação dos riscos conforme NPT específica 
para este último caso. (Inserido pela Portaria do CCB nº 06/14).  

 

Como a ocupação foi devidamente compartimentada, desta forma, o 

hidrante HD-23 que atende ao Prédio 11 foi dimensionado conforme os dados 

informados na tabela 02 (Carga de Incêndio e Riscos) utilizando a Carga de 

Incêndio CI (MJ/m²) x Área da Ocupação/Uso (m²), totalizando 1.063,40 MJ/m², 

sendo assim, o grau de risco das ocupações ficou definido como Risco Moderado 

(RM), com base nessas informações todos os hidrantes se enquadram no tipo 

04. 

Assim, para determinar as exigências para as edificações a serem 

atendidas no projeto, conforme tabela 06-B do CSCIP, deve-se optar pelas 

medidas mais restritivas entre os grupos.  

A ponderação pode ser observada na Tabela 06 a seguir: 

 

(Continua) 

 GRUPO OCUPAÇÃO E USO 
Medidas Segurança 

contra incêndio 
Grupo D - 
RM       H 

≤ 6 m 

Grupo G - 
RL       H 

≤ 6 m 

Grupo I - 
RM             

6 < H ≤ 
12 m 

Grupo J - 
RE          

H ≤ 6 m 

Acesso viatura na 
edificação 

X - X X 

Segurança estrutural 
contra incêndio 

X - X X 

Compartimentação 
Horizontal 

X - X X 

Compartimentação 
Vertical 

- - - - 

Controle materiais de 
acabamento 

X - X X 
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(Conclusão) 

Tabela 06 – Exigências para Edificações 

 

Mesmo o Sistema de Detecção de Incêndio não sendo exigido para a 

edificação, o mesmo será aplicado em algumas áreas visando aumentar o nível 

de segurança patrimonial e da vida. 

2.2.2 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

 

Conforme definido pela NPT 011, a saída de emergência informa: 

 

5.2 Componentes da saída de emergência  
5.2.1 A saída de emergência compreende o seguinte:  
a) acessos;  
b) rotas de saídas horizontais, quando houver, e respectivas portas ou 
espaço livre exterior, nas edificações térreas;  
c) escadas ou rampas;  
d) descarga. 
5.3 Cálculo da população  
5.3.1 As saídas de emergência são dimensionadas em função da 
população da edificação.  
5.3.2 A população de cada pavimento da edificação é calculada pelos 
coeficientes da Tabela 1 desta NPT, considerando sua ocupação dada 
na Tabela 1 – Classificação das Edificações Quanto a Ocupação e 
Risco de Incêndio do CSCIP-CB/PMPR. 

2.2.2.1 Largura das Saídas 

 

A edificação apresenta áreas classificadas como D – I – J. Assim, de 

acordo com a Tabela 1 da NPT 011, segue abaixo a Tabela 07 com o 

dimensionamento das saídas de emergência: 

 

Plano emergência - - X X 
Brigada de incêndio X - X X 

Iluminação emergência X - X X 
Detecção incêndio - - - - 
Alarme incêndio X - X X 

Sinalização emergência X - X X 
Extintores X - X X 

Hidrantes e mangotinhos X - X X 
Chuveiros automáticos - - - - 

Controle fumaça - - - - 
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Ocupação 

População 

Capacidade da U. Passagem 

Grupo Divisão 
Acessos e 

Descargas 

Escadas 

e 

Rampas 

Portas 

D - 
1 pessoa/7,0 m² de 

área 
100 75 100 

I - 
1 pessoa/10,0 m² de 

área 
100 60 100 

J - 
1 pessoa/30,0 m² de 

área 
100 60 100 

Tabela 07 – Dimensionamento saídas de emergência 

 

Para o dimensionamento da largura das saídas de emergência foi adotado 

01 UP (unidade de passagem) com largura padrão de 0,55 metros. 

As larguras mínimas requeridas para cada edificação podem ser 

observadas na Tabela 08:  
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(Continua) 

SETOR PAVIMENTO OCUPAÇÃO/USO RISCO 
ÁREA        
[m2] 

População Unidade Passagem N = P/C 
Largura Saídas 
(1UP=0,55m) 

DISTÂNCIA 
MÁXIMA 

PERCORRIDA 

P/m² Pessoas Descarga Escada Descarga Escada Descarga Escada  

Prédio 01  Térreo Portaria central RM 378,13 7,00 54,02 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Prédio 02 Térreo Balança descoberta - - - - - - - - - - - 

Prédio 03 Térreo Logística/Recepção notas RM 291,20 7,00 41,60 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Prédio 04 

Térreo Lab. Físico/Químico e 
Microbiológico 

RM 389,74 7,00 55,68 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 60,00 

Pav. 
superior  

Lab. Físico/Químico e 
Microbiológico 

RM 389,74 7,00 55,68 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 40,00 

Prédio 05 

Térreo Manutenção/Almoxarifado RM 1.393,47 7,00 199,07 100,00 75,00 2,00 3,00 1,10 1,65 50,00 

Pav. 
superior 

Manutenção/Almoxarifado RM 198,25 7,00 28,32 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 40,00 

Prédio 06  Térreo Cabine Força 04 RL 47,43 10,00 4,74 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 120,00 

Prédio 07 
Térreo Depósito Produtos 

Químicos 
RL 14,86 30,00 0,50 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Prédio 08 Térreo Canteiro Obras (Terceiros) RM 340,21 7,00 48,60 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Prédio 09 Térreo Depósito Embalagens RM 1.739,15 30,00 58,75 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 60,00 

Prédio 10 
Térreo Carregamento produtos 

longa vida 
RM 540,00 30,00 18,00 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Prédio 11 Térreo Almoxarifado Mat. Prima RE 1.940,32 30,00 84,73 100,00 60,00 1,00 2,00 0,55 1,10 60,00 

Prédio 12 Térreo Departamento Jurídico RM 113,76 7,00 16,25 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Prédio 13 Térreo Garagem gerência RL 107,30 - - - - - - - - - 

Prédio 14 
Térreo Escritórios IF/Sala 

Treinamento 
RM 723,05 7,00 103,29 100,00 75,00 2,00 2,00 1,10 1,10 50,00 
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Prédio 15 

Térreo 
  

Escritório 
Gerência/Auditoria/PCP/Seg 
Trabalho 

RM 1.175,30 
  

7,00 169,45 100,00 75,00 2,00 3,00 1,10 1,65 50,00 

Mezanino Sala Batavo RM 183,30 7,00 26,19 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 40,00 

Prédio 17 

Subsolo Refrigerados RM 5.856,40 10,00 613,05 100,00 60,00 7,00 11,00 3,85 6,05 45,00 

Térreo Refrigerados RM 6.057,23 10,00 605,72 100,00 60,00 7,00 11,00 3,85 6,05 60,00 

Térreo Manutenção Refrigerados RM 567,25 7,00 81,04 100,00 75,00 1,00 2,00 0,55 1,10 50,00 

Superior - 
P01 

Refrigerados - Área Técnica RM 474,22 10,00 47,42 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 40,00 

Superior - 
P02 

Refrigerados - Área Técnica RM 276,33 10,00 27,63 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 45,00 

Prédio 
17-A 

Subsolo Refrigerados RM 3.394,19 10,00 399,52 100,00 60,00 4,00 7,00 2,20 3,85 40,00 

Térreo Montagem de Caixas RM 1.280,70 10,00 128,07 100,00 60,00 2,00 3,00 1,10 1,65 60,00 

Prédio 
17-B 

Térreo Câmara fria RM 1.837,16 10,00 183,72 100,00 60,00 2,00 4,00 1,10 2,20 50,00 

Mezanino Escritório logística RM 170,77 7,00 24,40 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 45,00 

Prédio 18 
Térreo Escritório CPD/Sala Técnicos 

IF/Recurtamento 
RM 732,58 7,00 104,65 100,00 75,00 2,00 2,00 1,10 1,10 50,00 

Prédio 19 Térreo Recepção Leite RL 721,67 10,00 72,17 100,00 60,00 1,00 2,00 0,55 1,10 120,00 

Prédio 20 Térreo Casa Bombas  RL 44,46 7,00 6,35 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Prédio 21 

Térreo Mercearia RM 4.534,37 10,00 473,49 100,00 60,00 5,00 8,00 2,75 4,40 60,00 

Superior 01 Mercearia  RM 532,31 10,00 53,23 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 40,00 

Superior 02 Mercearia RM 173,00 10,00 17,30 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 40,00 

Superior 03 Geradores RM 36,01 7,00 5,14 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 40,00 

Prédio 22 Térreo Cabine Força  RL 33,50 10,00 3,35 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 120,00 

Prédio 24 Térreo Câmara Frutas Congeladas RL 168,00 10,00 16,80 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 120,00 

Prédio 25 Térreo Sala Máquinas RL 78,41 7,00 11,20 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Prédio 38 Térreo Depósito Gás - 17,69 - - - - - - - - - 
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Prédio 39 
Térreo Estocagem Nitrogênio 

Líquido 
- 6,78 - - - - - - - - - 

Prédio 40 Térreo Banheiros  - 28,35 - - - - - - - - - 

Prédio 42 
Térreo Manutenção/Depósito 

Inservíveis 
RM 365,90 30,00 12,20 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Prédio 43 Térreo Depósito UHT RM 2.480,35 30,00 82,68 100,00 60,00 1,00 2,00 0,55 1,10 60,00 

Prédio 49 Térreo Lavagem bacias RM 151,97 10,00 15,20 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Prédio 50 
Térreo Manutenção Processo RM 242,92 7,00 34,70 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Mezanino Supervisão RM 34,30 7,00 4,90 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 40,00 

Prédio 51 Térreo Xarope RM 293,12 30,00 9,77 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Prédio 52 

Subsolo Logoplast RM 856,60 10,00 85,66 100,00 60,00 1,00 2,00 0,55 1,10 45,00 

Térreo Logoplast RM 784,35 30,00 26,15 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 60,00 

Mezanino Gerência Logoplast RM 59,50 7,00 8,50 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 40,00 

Prédio 53 

Subsolo Laje central CIP/Tanques 
Pasteurizado 

RM 27,50 10,00 2,75 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 40,00 

Térreo Laje central CIP/Tanques 
Pasteurizado 

RM 74,75 10,00 7,48 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Prédio 54 

Térreo Desenvolvimento Produtos RM 362,42 10,00 36,24 100,00 60,00 1,00 1,00 0,55 0,55 50,00 

Mezanino Engenharia RM 164,23 7,00 23,46 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 40,00 

Superior Engenharia RM 362,42 7,00 51,77 100,00 75,00 1,00 1,00 0,55 0,55 40,00 
 

   
43.114,69   

        

Tabela 07 – Larguras mínimas requeridas 
 

RL – Risco Leve 
RM – Risco Moderado 
RE – Risco Elevado
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2.2.2.2 Acessos 

 

Segundo a NPT 011: 

 

5.5.1 Generalidades  
5.5.1.1 Os acessos devem satisfazer às seguintes condições:  
a) permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes da edificação;  
b) permanecer desobstruídos em todos os pavimentos;  
c) ter larguras de acordo com o estabelecido em 5.4;  
d) ter pé direito mínimo de 2,5 m, com exceção de obstáculos 
representados por vigas, vergas de portas, e outros, cuja altura mínima 
livre deve ser de 2,10 m;  
e) ser sinalizados e iluminados (iluminação de emergência de 
balizamento) com indicação clara do sentido da saída, de acordo com 
o estabelecido, na NPT 018/14 – Iluminação de Emergência e na NPT 
020/14 – Sinalização de Emergência. 5.5.1.2 Os acessos devem 
permanecer livres de quaisquer obstáculos, tais como móveis, 
divisórias móveis, locais para exposição de mercadorias, e outros, de 
forma permanente, mesmo quando o prédio esteja supostamente fora 
de uso. 
 

2.2.2.3 Distancias Máximas a Serem Percorridas 

 

Para o dimensionamento das rotas de saída, deve-se levar em 

consideração também o maior trecho que um ocupante da edificação deve 

percorrer até que acesse área segura em caso de sinistros na área. 

As distâncias são definidas conforme o item 5.5.2 da NPT 011: 

 

5.5.2.2 As distâncias máximas a serem percorridas para atingir as 
portas de acesso às saídas das edificações e o acesso às escadas ou 
às portas das escadas (nos pavimentos) constam da tabela 2 (Anexo 
B), e devem ser consideradas a partir da porta de acesso da unidade 
autônoma mais distante, desde que o seu caminhamento interno não 
ultrapasse 10,0 m. 
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Grupo e 

Divisão de 

Ocupação 

Andar 

Sem chuveiros 

automáticos 

Mais de uma saída 

Sem SDAF Com SDAF 

D 
Descarga 50 60 

Demais andares 40 45 

I-1 
Descarga 120 140 

Demais andares 110 130 

I-2 
Descarga 50 60 

Demais andares 40 45 

J-3 / J4 
Descarga 50 60 

Demais andares 40 45 

Tabela 08 – Distâncias máximas a serem percorridas 

 

Obs.: Sistema de Detecção Automático de Fumo (SDAF). 

2.2.2.4 Saídas nos Pavimentos 

 

5.5.3.1 Os tipos de escadas exigidas para as diversas ocupações, em 

função da altura. 

 

Sobre as saídas nos pavimentos encontram-se na Tabela 3 (Anexo “C”) 

da NPT 11. 

        Altura (m) 

Ocupação H ≤ 6 6 ≤ H < 12 

Grupo Tipo Escada Tipo Escada 

D NE NE 

I-1 NE NE 

I-2 NE NE 

J NE NE 

Tabela 09 – Tipos de escada de emergência por ocupação 

 

Obs.: NE: Não Enclausurada 
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Ou seja, verifica-se através das exigências normativas que todas as 

escadas existentes na edificação, integrantes do sistema de saídas de 

emergência, serão do tipo NE (Não Enclausuradas). 

2.2.2.5 Portas de Saídas de Emergência 

 

5.5.4.1 As portas das rotas de saídas e aquelas das salas com 
capacidade acima de 50 pessoas, em comunicação com os acessos e 
descargas, devem abrir no sentido do trânsito de saída. 
5.5.4.2 A largura, vão livre ou “luz” das portas, comuns ou corta-fogo, 
utilizadas nas rotas de saída de emergências, devem ser 
dimensionadas como estabelecido no item 5.4, admitindo-se uma 
redução no vão de luz, isto é, no vão livre, das portas em até 75 mm 
de cada lado (golas), para o contramarco e alizares. As portas devem 
ter as seguintes dimensões mínimas de luz:  
a) 0,80 m, valendo por uma unidade de passagem; 
b) 1,0 m, valendo por duas unidades de passagem;  
c) 1,5 m, em duas folhas, valendo por três unidades de passagem;  
d) 2,0 m, em duas folhas, valendo por quatro unidades de passagem.  
Notas:  
1) Porta com dimensão maior que 1,2 m deverá ter duas folhas;  
2) Porta com dimensão maior ou igual a 2,2 m exige-se coluna central. 
5.5.4.3 As portas das antecâmaras das escadas à prova de fumaça e 
das paredes corta-fogo devem ser do tipo corta-fogo (PCF), 
obedecendo a NBR 11742, no que lhe for aplicável. 
5.5.4.4 As portas das antecâmaras, escadas e similares devem ser 
providas de dispositivos mecânicos e automáticos, de modo a 
permanecerem fechadas, mas destrancadas no sentido do fluxo de 
saída, sendo admissível que se mantenham abertas desde que 
disponham de dispositivo de fechamento, quando necessário, 
conforme estabelecido na NBR 11742. 
5.5.4.6 Em salas com capacidade acima de 200 pessoas e nas rotas 
de saída de locais de reunião com capacidade acima de 200 pessoas, 
as portas de comunicação com os acessos, escadas e descarga 
devem ser dotadas de ferragem do tipo antipânico, conforme NBR 
11785. 
5.5.4.7 É vedada a utilização de peças plásticas em fechaduras, 
espelhos, maçanetas, dobradiças e outros, nas portas dos seguintes 
locais: 
 a) rotas de saídas;  
b) entrada em unidades autônomas;  
c) salas com capacidade acima de 50 pessoas. 

2.2.2.6 Escadas 

 

5.7.1.1 Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível 
para o espaço livre exterior devem ser dotados de escadas, 
enclausuradas ou não, as quais devem:  
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a) ser constituídas com material estrutural e de compartimentação 
incombustível;  
b) oferecer resistência ao fogo nos elementos estruturais além da 
incombustibilidade, conforme NPT 008/14 – Resistência ao fogo dos 
elementos de construção quando não enclausuradas.  
c) atender as condições específicas estabelecidas na NPT 010/14 – 
Controle de materiais de acabamento e de revestimento, quanto aos 
materiais de acabamento e revestimento utilizados na escada;  
d) ser dotadas de guardas em seus lados abertos conforme item 5.8;  
e) ser dotadas de corrimãos em ambos os lados;  
f) atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas 
terminando obrigatoriamente no piso de descarga, não podendo ter 
comunicação direta com outro lanço na mesma prumada, devendo ter 
compartimentação, conforme a NPT 009/14 - Compartimentação 
horizontal e compartimentação vertical na divisão entre os lanços 
ascendente e descendente em relação ao piso de descarga, exceto 
para escadas tipo NE (comum), onde deve ser acrescida a iluminação 
de emergência e sinalização de balizamento (NPT 018/14 e 020/14), 
indicando a rota de fuga e descarga;  
g) ter os pisos em condições antiderrapantes, com no mínimo 0,5 de 
coeficiente de atrito dinâmico, conforme norma brasileira ou 
internacionalmente reconhecida, e que permaneçam antiderrapantes 
com o uso;  
h) quando houver exigência de duas ou mais escadas de emergência 
e estas ocuparem a mesma caixa de escada (volume), não será aceita 
comunicação entre si, devendo haver compartimentação entre ambas, 
de acordo com a NPT 009/14.  
i) quando houver exigência de uma escada e for utilizado o recurso 
arquitetônico de construir duas escadas em um único corpo, estas 
serão consideradas como uma única escada, quanto aos critérios de 
acesso, ventilação e iluminação;  
j) atender ao item 5.5.1.2. 

2.2.2.6.1 Largura das Escadas 

 

A largura mínima das escadas é de 1,20 metros, sendo proporcional ao 

número de pessoas que por ela devam transitar.  

A largura é medida no ponto mais estreito da escada ou patamar, 

excluindo os corrimãos (mas não as guardas ou balaustradas), que se podem 

projetar até 10 cm de cada lado, sem obrigatoriedade de aumento na largura das 

escadas. 

2.2.2.6.2 Dimensionamento de Degraus e Patamares 

 

Os degraus possuirão altura de 16.5 cm, com tolerância de 0.5 cm, 

possuindo sua base igual a 30.5 cm, de modo que a fórmula de Blondel: 
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63() ≤ (2ℎ + .) ≤ 64()    
0á15718
9⎯⎯⎯;    63() ≤ 63.5() ≤ 64() 

 

Possuirá também bocel de no máximo 1.5 cm. 

O lanço máximo das escadas entre 02 (dois) patamares consecutivos será 

de 3.7 metros de altura.  

Os patamares possuirão largura igual à da escada em que se encontram 

construídos.  

2.2.2.6.3 Caixas das Escadas 

 

5.7.4.1 As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos 
e das descargas devem ter acabamento liso.  
5.7.4.2 As caixas de escadas não podem ser utilizadas como depósitos 
ou para guarda de lixeira, mesmo por curto espaço de tempo, nem para 
a localização de quaisquer móveis ou equipamentos, exceto os 
previstos especificamente nesta norma. (Redação dada pela Portaria 
do CCB nº 06/14)  
5.7.4.3 Nas caixas de escadas, não podem existir aberturas para 
tubulações de lixo, para passagem para rede elétrica, centros de 
distribuição elétrica, armários para medidores de gás e assemelhados.  
5.7.4.4 As paredes das caixas de escadas enclausuradas devem 
garantir e possuir Tempo de Resistência ao Fogo por, no mínimo, 120 
min.  
5.7.4.5 Os pontos de fixação das escadas metálicas na caixa de 
escada devem possuir Tempo de Resistência ao Fogo de 120 min. 

2.2.2.6.4 Corrimãos 

 

Os corrimãos são instalados em ambos os lados de escadas e rampas, 

estando situados a 90 cm acima do nível do piso, e possuindo seção circular com 

diâmetro de 48.0 mm.  

Os corrimãos deverão ser instalados afastados 50mm de paredes ou 

guardas as quais forem fixados. 

 

5.8.2.6 Para auxílio dos deficientes visuais, os corrimãos das escadas 
deverão ser contínuos, sem interrupção os patamares, prolongando-
se, sempre que for possível, pelo menos 0,3 m do início e término da 
escada com suas extremidades voltadas para a parede ou com solução 
alternativa. 
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2.2.3 COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL 

2.2.3.1 Área Máxima para Compartimentação e Composição 

 
Sempre que houver exigência de compartimentação horizontal (de 

áreas), deve-se restringir as áreas dos compartimentos, sendo assim, 

neste caso identifica-se como grupo de I-1 e J-4, e sua edificação é de 

baixa-média altura, sendo 5.000m² e 1.000m². 

Com os seguintes elementos construtivos ou de vedação: 

a) Paredes corta-fogo 

b) Portas corta-fogo;  

c) Vedadores corta-fogo;  

d) Registros corta-fogo (Dampers);  

e) Selos corta-fogo;  

f) Cortina corta-fogo;  

g) Afastamento horizontal entre aberturas. 

2.2.3.2 Características de Construção 

 
Para os ambientes compartimentados horizontalmente entre si, devem ser 

exigidos os seguintes requisitos:  

 

5.2.1 A parede de compartimentação deve ter a propriedade corta-
fogo, sendo construída entre o piso e o teto devidamente vinculada à 
estrutura do edifício, com reforços estruturais adequados; 
5.2.2 No caso de edificações que possuam coberturas combustíveis 
(telhados), a parede de compartimentação deve estender-se, no 
mínimo, 1,0 m acima da linha de cobertura (telhado); 
5.2.3 Se as telhas combustíveis, translúcidas ou não, estiverem 
distanciadas pelo menos 2 metros da parede de compartimentação, 
não há necessidade de estender a parede 1,0 m acima do telhado; 
5.2.10 As paredes de compartimentação devem ser dimensionadas 
estruturalmente de forma a não entrarem em colapso caso ocorra a 
ruína da cobertura do edifício do lado afetado pelo incêndio; 
5.2.11 A resistência ao fogo dos materiais constitutivos da parede de 
compartimentação sem função estrutural deve ser comprovada por 
meio do teste previsto na NBR 10636 - Paredes divisórias sem função 
estrutural – Determinação da resistência ao fogo; 
5.2.12 A compartimentação horizontal deve ser compatibilizada com o 
atendimento da NPT 011 – Saídas de emergências, quanto às 
distâncias máximas a serem percorridas, de forma que cada área 
compartimentada seja dotada de no mínimo uma saída para local de 
segurança. 
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2.2.3.3 Proteção das Aberturas nas Paredes de Compartimentação 

 
As aberturas existentes nas paredes de compartimentação devem ser 

devidamente protegidas por elementos corta-fogo de forma a não serem 

comprometidas suas características de resistência ao fogo. 

2.2.3.3.1 Portas Corta-Fogo 

 
As portas destinadas à vedação de aberturas em paredes de 

compartimentação devem ser do tipo corta-fogo, sendo aplicáveis as seguintes 

condições: 

As portas corta-fogo devem atender ao disposto na norma NBR 11742 
para saídas de emergência e NBR 11711 para compartimentação em 
ambientes industriais e de depósitos; 
Na situação de compartimentação de áreas de edificações industriais 
e de depósitos são aceitas também portas corta-fogo de acordo com a 
norma NBR 11742, desde que as dimensões máximas especificadas 
nesta norma sejam respeitadas; 
Quando houver necessidade de passagem (rota de saída) entre 
ambientes compartimentados providos de portas de acordo com a NBR 
11711, devem ser instaladas adicionalmente portas de acordo com a 
NBR 11742. 

2.2.3.3.2 Vedadores Corta-Fogo 

 
As aberturas nas paredes de compartimentação de passagem exclusivas 

de materiais devem ser protegidas por vedadores corta-fogo atendendo às 

seguintes condições: 

 
Os vedadores corta-fogo devem ser ensaiados conforme norma 
nacional ou internacional, publicada por instituição com notório 
reconhecimento técnico, que garanta os critérios estabelecidos aos 
elementos corta-fogo. 
Quando o fechamento for comandado por sistema de detecção 
automática de incêndio, o status dos equipamentos deve ser indicado 
na central do sistema e deve ser prevista a possibilidade de 
fechamento dos dispositivos de forma manual na central do sistema. 
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2.2.3.3.3 Selos Corta-Fogo 

 
Quaisquer aberturas existentes nas paredes de compartimentação 

destinadas à passagem de instalações elétricas, hidrossanitárias, telefônicas e 

outros que permitam a comunicação direta entre áreas compartimentadas 

devem ser seladas de forma a promover a vedação total corta-fogo atendendo 

às seguintes condições: 

 

Devem ser ensaiados conforme norma nacional ou internacional, 
publicada por instituição com notório reconhecimento técnico, que 
garanta os critérios estabelecidos aos elementos corta-fogo nesta 
NPT, conforme item 4.1. (Redação dada pela Portaria do CCB nº 
06/2014). 
Os tubos plásticos de diâmetro interno superior a 40 mm devem 
receber proteção especial representada por selagem capaz de fechar 
o buraco deixado pelo tubo ao ser consumido pelo fogo em ambos os 
lados da parede. 
A destruição da instalação do lado afetado pelo fogo não deve 
promover a destruição da selagem. 

2.2.3.3.4 Registro Corta-Fogo (Dampers) 

 
Quando dutos de ventilação, ar condicionado ou exaustão atravessarem 

paredes de compartimentação, além da adequada selagem corta-fogo da 

abertura em torno dos dutos, devem existir registros corta-fogo devidamente 

ancorados à parede de compartimentação. As seguintes condições devem ser 

atendidas: 

Os registros corta-fogo devem ser ensaiados conforme norma nacional 
ou internacional, publicada por instituição com notório reconhecimento 
técnico, que garanta os critérios estabelecidos aos elementos corta-
fogo. 
Os registros corta-fogo devem ser dotados de acionamentos 
automáticos comandados por meio de fusíveis bimetálicos ou por 
sistema de detecção automática de fumaça que esteja de acordo com 
a NBR 17240. 
Quando o fechamento for comandado por sistema de detecção 
automática de fumaça, o status dos equipamentos deve ser indicado 
na central do sistema e o fechamento dos dispositivos deve poder ser 
efetuado por decisão humana na central do sistema. 
A falha do dispositivo de acionamento do registro corta-fogo deve se 
dar na posição de segurança, ou seja, qualquer falha que possa ocorrer 
deve determinar automaticamente o fechamento do registro. 
Os dutos de ventilação, ar-condicionado e/ou exaustão, que não 
possam ser dotados de registros corta-fogo, devem ser dotados de 
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proteção em toda a extensão (de ambos os lados das paredes), 
garantindo resistência ao fogo igual a das paredes. 

2.2.3.3.5 Características de Resistência ao Fogo 

 
5.12.1 No interior da edificação, as áreas de compartimentação 
horizontal devem ser separadas por paredes de compartimentação, 
devendo atender aos tempos requeridos de resistência ao fogo 
(TRRF). 
5.12.2 Os elementos de proteção das aberturas existentes nas paredes 
corta-fogo de compartimentação podem apresentar TRRF de 30 min 
menor que a resistência das paredes de compartimentação, porém 
nunca inferior a 60 min. 

2.2.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

Segundo a NPT 018, define os aspectos pertinentes ao sistema de 

iluminação de emergência. De acordo com o documento técnico, são admitidos 

03 (três) tipos de sistemas: 

 

· Grupo motogerador (GMG); 

· Sistema centralizado com baterias; 

· Conjunto de blocos autônomos. 

 

Por se tratar de planta de grandes proporções, tomou-se como diretivas 

de projeto os seguintes aspectos: 

 

· Alta disponibilidade; 

· Facilidade em verificação do sistema; 

· Testes autônomos que envolvam os ocupantes do setor; 

· Facilidade em manutenção. 

 

Assim, optou-se por utilizar o sistema de iluminação de emergência via 

sistema centralizado com baterias, com pontos de iluminação de alta 

luminosidade LED (24Vcc), painel industrial com proteções e monitoramento via 

relé inteligente, carregador industrial específico, sinaleiros e voltímetros. 
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Descartou-se o conjunto de blocos autônomos devida à problemas de 

manutenção, pois sabe-se que as baterias necessitam substituição, e a partir do 

momento que estas estejam distribuídas pela planta a manutenção fica mais 

dificultada. 

2.2.4.1 Painel Central de Baterias 

 
Nos sistemas centralizados de iluminação de emergência, o painel Central 

de Baterias tem papel de grande importância. Este é basicamente composto 

pelos seguintes itens: 

 

· Carregador/Supervisor das baterias; 

· Controlador do sistema; 

· Proteções termomagnéticas; 

· Fontes de alimentação; 

· Acionadores dos circuitos; 

· Indicadores digitais de tensão. 

 

Este painel é confeccionado e idealizado ao atendimento de cada projeto 

em especial, de modo que os requisitos técnicos sejam cumpridos em sua 

totalidade, bem como adicionando pontos que facilitem as rotinas de 

inspeção/manutenção do sistema. 

2.2.4.1.1 Carregador de baterias / Supervisão 

 

São utilizados carregadores de baterias desenvolvidos para a aplicação 

em questão. Possuem alimentação 110/220 Vca, com saída de carga 24Vcc, 

dimensionados de forma a garantir a recarga dos bancos de baterias até sua 

capacidade nominal em no máximo 24 horas. 

A curva de carregamento das baterias é projetada de forma a obter o 

melhor desempenho e vida útil dos equipamentos conectados a ele. Possuindo 

as seguintes funções: 
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· Tipos de carregamento: massa e flutuação; 

· Corte de mínima tensão; 

· Proteção contra sobrecargas; 

· Relés indicadores de problema na alimentação AC e nas baterias; 

· Relés indicadores de níveis de tensão. 

2.2.4.1.2 Controlador do Sistema 

 

É aplicado relé programável a cada painel central do sistema a fim de 

gerenciá-lo. Este dispositivo, através de software desenvolvido para a aplicação, 

possui as seguintes funções: 

 

· Gerenciar os testes automáticos do sistema, onde é possível 

programar-se as datas e horários, bem como dias e repetibilidade, das 

inspeções funcionais do sistema como um todo; 

· Opção de aplicar também HMI (Interface Homem Máquina); 

· Opção de geração de relatórios de níveis de tensão e falhas.  

2.2.4.1.3 Fonte Luminosa 

 
Outro item que compõem o Sistema Centralizado de Iluminação de 

Emergência são os faroletes LED, responsáveis por prover a iluminação aos 

espaços protegidos. 

Os equipamentos devem possuir proteção IP65, compostos por LEDs de 

alto brilho. Devem ser fixados em suportes de aço INOX, com parafusos em 

INOX, e porcas frenadas quando em áreas de produção, podendo substituir o 

INOX por material galvanizado a fogo para áreas comuns. 

Tensão de operação 24Vcc. 
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Imagem 01 – Iluminação de emergência 

2.2.4.1.4 Condutores e Infraestrutura 

 
Os condutores para a alimentação dos pontos de luz são dimensionados 

para não ultrapassar uma queda de tensão de 6% no ponto mais desfavorável. 

São utilizados condutores elétricos 03 (três) vias [2P+T], com bitola 

mínima de 1,5mm2, com isolação na cor vermelha não propagante de chama.  

Para dimensionamento, são levados em consideração fatores de 

segurança, facilidade de aplicação, temperatura e nível de queda de tensão. 

2.2.4.1.4.1 Dados Técnicos dos Condutores 

 

· Condutor: cobre eletrolítico têmpera mole com encordoamento classe 2; 

· Isolação: composto polivinílico (PVC) para temperaturas em regime de 

105°C PVC/E; 

· Cobertura: composto polivinílico (PVC), classe térmica de 70°C a 105°C, 

não propagante de chama, cor vermelha; 

· Normas Aplicáveis: NBR 10300, NBR 17240, NBR 6880, NBR 5111, NM 

280. 

 

Os condutores e suas derivações devem sempre passar em eletrodutos 

com caixas de passagem. 

A infraestrutura será em material galvanizado a fogo, pintada na cor 

vermelha, com preparo da superfície do eletroduto via aplicação de prime, e 

execução de 02 (duas) de mão de tinta de cobertura vermelho segurança.  

As braçadeiras serão de INOX, fixadas com porca frenada, assim garante-

se a resistência necessária para boa fixação das infras e durabilidade da 

estrutura da mesma. 
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Toda a infraestrutura elétrica será confeccionada em rosca BSP. Todos 

os conduletes e/ou ponto de emenda nas infras serão suportadas antes e depois, 

visando oferecer maior apoio e resistência mecânica. 

2.2.4.2 Generalidades 

 
O sistema de iluminação de emergência é setorizado, desde os ramais de 

alimentação, bem como seus respectivos acionadores. São utilizados contatores 

como dispositivo de vigília do sistema, os quais realizam chaveamento em tempo 

inferior a 02 (dois) segundos. 

As proteções são dimensionadas de forma a não haver disparos 

involuntários, restringindo o TRIP a situações de proteção mesmo. 

O sistema é alimentado em 24Vcc através de fonte chaveada. É utilizado 

também um Trafo Isolador com a função de desacoplar magneticamente o 

sistema de comando. 

Existem indicadores digitais de tensão para o acompanhamento 

instantâneo do nível de tensão dos bancos de baterias. 

Os bancos de baterias utilizados são compostos por baterias de gel, 

conectadas em paralelo de forma a garantir a autonomia mínima de 01 (uma) 

hora, com perda máxima de 10% da luminosidade inicial. 

2.2.4.3 Organização 

 
Através do Software, o sistema deverá realizar testes pré-agendados no 

conjunto de iluminação de emergência de modo que o fiscal do sistema possa 

verificar o perfeito funcionamento de cada unidade e realizar o check positivo.  

Cada ponto de iluminação possuirá sua plaqueta de identificação com as 

seguintes informações: 

 

· Circuito alimentador; 

· Número dentro do mesmo circuito; 

· Painel gerenciador. 
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Imagem 02 – Plaqueta de identificação no ponto de iluminação 

2.2.4.4 Testes e Inspeções 

2.2.4.4.1 Controle Mensal 

 
Seccionar a alimentação elétrica do painel central (via manopla geral, 

botões de testes ou relé inteligente) verificando o funcionamento de todo o 

sistema de iluminação de emergência. 

Registrar o funcionamento de cada ponto de iluminação em planilha de 

controle específica, constando a identificação de cada ponto. 

2.2.4.4.2 Controle Semestral 

 
Testar o estado de carga das baterias, colocando em funcionamento o 

sistema por no mínimo 1h. Quando o tempo garantido for superior a 2h, deve ser 

testado por no mínimo metade do tempo determinado.  

O teste deve ser efetuado de modo a minimizar a condição de risco no 

período de 24h de recarga completa das baterias, com prevenção escrita aos 

beneficiados. 

2.2.4.4.3 Controle Anual 

 
Verificar a capacidade de armazenamento de energia elétrica de todos os 

tipos de baterias utilizadas, com a descarga total até a tensão mínima 

permissível, medindo-se a tensão de desligamento e o tempo de funcionamento, 

com todos os pontos ligados. O teste deve ser efetuado de modo a minimizar a 
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condição de risco no período de 24h de recarga completa das baterias, com 

prevenção escrita aos beneficiados. 

2.2.5 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) 

 
O Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio irá monitorar os diversos 

ambientes internos da indústria e emitir sinalização de alarme quando forem 

detectadas condições possíveis de possibilidade ou caracterização de incêndio. 

Deverá ainda apoiar a segurança e operação fabril. 

O sistema irá garantir detecção e informação, nas áreas por ele 

abrangidas, de forma que qualquer princípio de incêndio e/ou de anormalidade 

dos processos por ele monitorados sejam detectados e informados às pessoas 

certas, no menor espaço de tempo possível, com orientações seguras do local 

afetado, do grau de abrangência e dos procedimentos a serem adotados para 

sanar a anormalidade. 

Os circuitos de detecção serão de classe A, com retorno para a central, 

em caminhamento diferenciado (Loop), conforme pondera a norma técnica. 

2.2.5.1 Introdução 

 
A Detecção de Incêndio será do tipo analógico de endereços eletrônicos, 

também denominados "Detecção Inteligente". Os referidos endereços serão 

individualizados para todos os seus dispositivos, sejam detectores, acionadores 

manuais, e todos os demais equipamentos interligados ao Sistema de Detecção. 

Todos os componentes do sistema de Detecção e Alarme de Incêndio 

serão do mesmo fabricante (BOSCH) para possibilitar intercambialidade entre os 

mesmos e agilizar a manutenção.  

A Central de Incêndio e todos os demais equipamentos de detecção e 

alarme de incêndio são registrados, homologados e possuem certificação 

mínima UL, atendendo a prescrições da NFPA e NBR17240. 

Este sistema disponibilizará interface para atuação conjunta de outros 

equipamentos, como os sistemas de Ventilação Mecânica, Controle de Acesso 
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e outros que se mostrem importantes, permitindo a elaboração das rotinas 

necessárias em caso de incêndio como: desligamento de ventilação, 

acionamento de dampers, liberação de portas e catracas, e outros necessários.  

2.2.5.2 Certificações 

 

· Alemanha   VdS-S S  
VdS  

· Europa    CE  
· Bélgica    BOSEC  
· Polónia    CNBOP  
· Turquia    TSE 
· República Checa TZÚS  
· Hungria    TMT 
· Rússia    GOST  

MOE 
· Bulgária    GD FSPP 

 

2.2.5.3 Conceito 

 
O sistema projetado, deve ser instalado, comissionado e mantido 

conforme as diretrizes e recomendações da norma ABNT NBR 17240:2010, 

utilizando equipamentos que atendam as premissas das demais normas da série 

ISO 7240, observando o Regulamento de Segurança Contra Incêndio das 

Edificações e Áreas de Risco e as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros 

do Estado do Paraná. 

O sistema de detecção e alarme de incêndio contempla todos os 

elementos necessários à sua implantação para que possa desempenhar função 

de identificar e notificar no menor tempo possível um princípio de um incêndio 

de forma confiável e eficiente.  
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Ele constitui-se de: 

 

 

Imagem 03 – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio 

2.2.5.3.1 Detectores Automáticos de Incêndio  

 

Dispositivo destinado a operar de forma automática quando influenciado 

por determinados fenômenos físicos ou químicos que precedem ou 

acompanham um princípio de incêndio. 

2.2.5.3.2 Equipamento de Controle e Indicação  

 

Equipamento destinado à supervisão contínua dos dispositivos de campo 

ligados aos laços de detecção, identificação das ocorrências de alarmes e falhas 

através de texto descritivo, indicações visuais e sonoras, e execução de 

comandos conforme lógica de programação. 

2.2.5.3.3 Dispositivos de Alarme de Incêndio  

 

Dispositivos interligados ao laço de detecção ou ao circuito de comando 

supervisionado que tem como objetivo sinalizar sonora e/ou visualmente as 
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ocorrências de incêndio de acordo com lógica de programação estabelecida pelo 

plano de emergência da instalação. 

2.2.5.3.4 Acionadores Manuais  

 

Dispositivos destinados a transmitir a informação de um princípio de 

incêndio, quando acionado pelo elemento humano, inicializando de forma 

manual o processo. 

2.2.5.3.5 Módulos de Supervisão de Contatos  

 

Dispositivo destinado a supervisionar a operação de equipamentos 

associados ao sistema de incêndio de uma instalação: chaves de fluxo, válvulas 

de governo, detecção de gás, portas de emergência, funcionamento do painel 

de bombas, etc. 

2.2.5.3.6 Módulos de Comando Supervisionado  

 

Dispositivo destinado a executar e supervisionar a ativação de comandos 

e desligamentos de equipamentos associados ao sistema de incêndio de uma 

instalação: avisadores sonoros, visuais e audiovisuais, etc. 

2.2.5.3.7 Módulos de Comando Não Supervisionado  

 

Dispositivo destinado a executar a ativação de comandos e desligamentos 

de equipamentos associados ao sistema de incêndio de uma instalação: 

sistemas de pressurização, Dampers corta fogo, eletroímãs para liberação de 

portas corta fogo, etc. 
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2.2.5.3.8 Painel Repetidor  

  

Equipamento destinado a repetir os eventos sinalizados pela central ou 

pela rede de centrais interligadas em rede. 

2.2.5.3.9 Módulo Isolador  

 

Elemento destinado a interromper automaticamente parte do circuito de 

detecção em caso de curto circuito, garantindo a continuidade de funcionamento 

do restante do laço. 

2.2.5.4 Definições se Aplicam aos Sistemas de Detecção e Alarme de 

Incêndio 

 

2.2.5.4.1 Sistemas Endereçáveis 

 

Circuitos de detecção com dispositivos endereçados individualmente, 

permitindo a central identificar a área protegida e o dispositivo em alarme.  

Este sistema não permite o ajuste do nível de alarme dos dispositivos. 

 

2.2.5.4.2 Sistemas Endereçáveis Analógicos 

 

Circuitos de detecção com dispositivos endereçados individualmente, 

permitindo a central identificar a área protegida e o dispositivo em alarme.  

Este sistema não permite o ajuste do nível de alarme dos dispositivos.  

 

2.2.5.4.3 Sistemas Endereçáveis Algorítmicos 

 

Circuitos endereçáveis onde a central monitora continuamente um ou 

mais valores de medição ao longo do tempo, comparando com valores 

previamente definidos. Este sistema permite o ajuste do nível de alarme dos 

dispositivos via central. 
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2.2.5.6 Classificação dos Tipos de Circuitos 

 

2.2.5.6.1 Circuitos de Detecção 

 

Meio de transmissão que conecta os dispositivos de detecção e comando 

aos equipamentos de controle e indicação. 

2.2.5.6.2 Circuitos de Comando 

 

Meio de transmissão que conecta os avisadores aos equipamentos de 

controle e indicação. 

 

2.2.5.6.3 Circuitos de Detecção e Comando 

 

Meio de transmissão que conecta tanto os dispositivos de detecção e 

comando, como os avisadores aos equipamentos de controle e indicação 

 

2.2.5.6.4 Quanto à topologia 

 

· Topologia Classe A: Circuito supervisionado, no qual existe uma fiação de 

retorno à central, partindo do último elemento. Este anel formado deve ser 

alimentado pelos dois extremos desde a central para o caso de 

interrupção da continuidade da fiação. O retorno deve ter trajeto distinto 

da fiação de ida. 

 

· Topologia Classe B: Circuito supervisionado no qual não existe a fiação 

de retorno à central, de forma que uma eventual interrupção deste circuito 

implique em paralisação parcial ou total de seu funcionamento. 
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2.2.5.7 Recursos Mínimos 

 

De uma maneira geral, o Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio 

possui os seguintes recursos: 

· Capacidade de desativação manual dos alarmes sonoro e/ou visuais de 

incêndio; 

· Identificação automática e confiável de contaminação ou sujeira em 

detectores; 

· Ajustes pré-configurados da sensibilidade dos detectores; 

· Possibilidade de configuração dos detectores em função dos ambientes 

onde foram instalados; 

· Endereçamento automático de todos os dispositivos; 

· Identificação automática e imediata de qualquer curto circuito ou fiação 

partida; 

· Fontes secundárias compostas por carregador e baterias, capazes de 

suprir alimentação elétrica para funcionamento de todo o SDAI, de acordo 

com os requisitos da norma NBR 17240; 

· Operação segura mesmo no caso de curto circuito ou fiação partida ou 

em manutenção; 

· Possibilidade de expansão do sistema, sem que a adição de novos 

detectores ou demais dispositivos possa interferir no funcionamento do 

restante do sistema; 

· O Sistema deverá possuir ferramenta para “comissionamento” e/ou 

manutenção, que permita o levantamento da topologia dos laços 

endereçáveis e a distribuição dos dispositivos nos mesmos; 

· Os dispositivos (detectores, acionadores manuais, módulos, outros 

necessários) possuem eletrônica embarcada que permite à central 

“mapear” o laço de dispositivos, fornecendo uma poderosa ferramenta à 

manutenção e operação do sistema. Cada dispositivo informa seu 

endereço, posição sequencial no laço, estado de “contaminação” por 

impurezas; 
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· Possibilidade de elaboração de algoritmos de controle dos audiovisuais, 

permitindo a não simultaneidade entre sirene e strobo. 

2.2.5.8 Funções de Programação 

 
As funções de programação: 

· Acessíveis através de senhas; 

· Três níveis quanto aos acessos permitidos: supervisão, operação e 

programação. 

 

Funções permitidas para o nível de supervisão: 

· Alteração do nível de sensibilidade dos sensores de fumaça; 

· Ativação e desativação de detectores individualmente, por módulos e por 

zonas; 

· Acerto de data e hora; 

· Solicitação de diagnóstico do sistema; 

· Execução de todas as funções permitidas ao nível de operação. 

 

Funções permitidas para o nível de operação: 

· Solicitação de informações sobre a configuração do sistema; 

· Solicitação de informações sobre parâmetros associados a componentes 

do sistema; 

· Acesso a mensagens de alerta e de alarme e a qualquer mudança de 

estado ocorrida no sistema. 

 

Funções permitidas para o nível de programação: 

· Definição dos endereços dos dispositivos endereçáveis do sistema; 

· Definição do tipo de dispositivo (sensor de fumaça, acionador manual, 

outros necessários) associado aos endereços designados; 

· Definição das mensagens de alarme que serão apresentadas ao operador 

do sistema; 
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· Definição dos comandos automáticos que deverão ser executados 

quando um sensor ou grupo de sensores detectarem um início de 

incêndio; 

· Definição das zonas de detecção onde o alarme só é acionado quando 

um determinado sensor detectar um início de incêndio; 

· Definição do tempo de persistência de detecção de incêndio para 

sensores individuais ou grupos de sensores localizados em determinada 

zona de detecção;  

· Funções permitidas para o nível de supervisão.  

2.2.5.9 Tipos de Sistema e Topologia 

 

O sistema de detecção e alarme de incêndio deverá ser necessariamente 

do tipo endereçável analógico, no qual a central monitora continuamente os 

valores dos dispositivos de detecção, permitindo ainda o ajuste do nível de 

alarme de cada dispositivo de acordo com as características dos ambientes onde 

estão instalados, e algorítmico, com equipamentos que possuem mais de um 

critério de avaliação de medições do ambiente em função do tempo. 

O laço de detecção deverá ser necessariamente executado com topologia 

classe A, com possibilidade de derivações em classe B para situações 

específicas. 

O anel formado pelo laço de detecção, alimentado pelos dois extremos 

com trajeto de retorno distinto, deve garantir a continuidade do funcionamento 

dos dispositivos em casos de interrupção da continuidade da fiação. Em caso de 

curto circuito na fiação, o sistema deverá prover meios de garantir o 

funcionamento do restante do laço. 

A maior confiabilidade na detecção de incêndio proporcionada pelos 

sistemas endereçáveis analógicos e algorítmicos (inteligentes) com topologia 

classe A se justifica pelos recursos que esse tipo de solução agrega a 

customização e operacionalização dos equipamentos: 
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2.2.5.9.1 Endereçamento individual dos dispositivos de campo 

 

Cada dispositivo de campo recebe uma codificação que permite sua 

identificação exclusiva no laço de detecção para supervisão de seu 

funcionamento, condição de alarme ou falha através de texto descritivo da área 

e da localização específica do equipamento. 

 

2.2.5.9.2 Comunicação bidirecional entre central de incêndio e dispositivos de 

campo: 

 

Protocolo de comunicação onde a central pergunta aos dispositivos suas 

informações de endereçamento e controle, e o dispositivo responde com seu 

estado e demais informações. 

 

2.2.5.9.3 Tolerância a falhas 

 

A combinação de laços em topologia classe A com isoladores de curto 

permitem que o sistema permaneça parcialmente funcional em situações de 

curto-circuito ou rompimento de laço. 

 

2.2.5.9.4 Pré-alarme 

 

Possibilidade de parametrização de limite para indicação do estágio de 

pré-alarme para cada dispositivo de campo permite ao operador do sistema 

receber informações para que possa antecipar ações de verificação em campo 

antes que o sistema entre na condição de fogo. 

 

2.2.5.9.5 Ajuste de sensibilidade e alarme 

 

Possibilidade de parametrização de limite para indicação do estágio de 

alarme para cada dispositivo de campo em função das características 

específicas de cada área protegida. 
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2.2.5.9.6 Compensação de variações 

 

Monitoramento da sensibilidade de cada detector e alteração de sua 

resposta para compensar o acúmulo de sujeira na câmera ao longo do tempo, 

com indicação do limite de compensação. 

 

2.2.5.9.7 Setorização em zonas 

 

Possibilidade de agrupamento lógico dos dispositivos de campo 

pertencentes a diferentes laços de detecção, constituindo diferentes zonas de 

detecção de acordo com critérios diversos. 

 

2.2.5.9.8 Customização de lógicas de atuação 

Possibilidade de implementação de diferentes lógicas de atuação em 

função das ocorrências das zonas de detecção, de acordo com o plano de 

intervenção em emergências da instalação. 

 

2.2.5.9.9 Programação horária 

 

Possibilidade de implementação de faixas horárias em que o sistema 

deverá operar de maneira distinta, conferindo maior confiabilidade na detecção 

de ocorrências de incêndio: programação dia / noite determinando períodos com 

maior ou menor sensibilidade dos dispositivos de campo, tempo de verificação 

ou atraso na execução de comandos. 

2.2.5.10 Características Gerais do Sistema 

 

Os equipamentos de controle e indicação do sistema estão localizados 

em áreas com supervisão contínua e de fácil acesso, próximos a entrada da 

edificação de forma a permitir a rápida identificação de qualquer evento existente 

no sistema e sua devida operacionalização.  
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O sistema deverá possibilitar a supervisão de todas as informações de 

alarmes, avarias e comandos das centrais através de um sistema gráfico de 

gerenciamento dedicado (sistema supervisório), instalado em 02 (dois) 

computadores, com capacidade para registro histórico de eventos e 

programação remota.  A interligação das centrais com o sistema supervisório é 

realizada através de comunicação ethernet, utilizando módulos de comunicação 

via IP, em rede de dados meio físico fibra óptica. 

2.2.5.11 Configuração do Sistema 

 
Para o projeto foram especificadas 02 (duas) centrais FPA-5000 da 

fabricante BOSCH, onde a Central 01 será instalada na sala de painéis do Prédio 

09 (depósito de embalagens), e a Central 02 será instalada no Prédio 15 (sala 

segurança do trabalho). 

As centrais estão interligadas entre si em rede de dados exclusiva 

confeccionada em fibra óptica anti-roedor multimodo. 

Existirão também 02 (dois) pontos de supervisão (sistema supervisório), 

instalados na portaria e na sala da segurança do trabalho, interligados entre si e 

as centrais 01 e 02 via rede de dados fibra óptica anti-roedor multimodo. 

 

Central 01 – Prédio 09 

· 01 x Módulo LSN 1500A (laço – 1.5A); 

· 03 x Módulo LSN 0300A (laço – 0.3A); 

· 01 x Módulo BCM-0000-B (controle baterias); 

· 02 x Cartão de endereçamento ADC 0128 A; 

· 01 x Cartão de endereçamento ADC 0064 A; 

· 01 x Módulo controlador principal MPC. 

 

LAÇO 01 (Prédio 09 | 10 | 11 | 16 | 43) 

 

· 12 x Acionador manual DM210/SM210/FMC-210/FMC-420RW; 

· 106 x Detector multi-sensor óptico/térmico FAP-OT420/425; 
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· 02 x Módulo interface de entrada (relé) FLM-420-I2-W/E; 

· 03 x Módulo interface sirenes FLM-420-NAC; 

· 02 x Fonte FPP-RNAC-8A-4C; 

· 12 x Sinalizador audiovisual.   

 

Consumo: 100,28 mA; 

Elementos de laço: 12. 

 

LAÇO 02 (Prédio 17/17-A Subsolo | 52 Subsolo) 

 

· 15 x Acionador manual DM210/SM210/FMC-210/FMC-420RW; 

· 41 x Detector multi-sensor óptico/térmico FAP-OT420/425; 

· 04 x Módulo interface de entrada (relé) FLM-420-I2-W/E; 

· 05 x Módulo interface sirenes FLM-420-NAC; 

· 04 x Fonte FPP-RNAC-8A-4C; 

· 32 x Sinalizador audiovisual.   

 

Consumo: 98,20 mA; 

Elementos de laço: 65. 

 

LAÇO 03 (Prédio 17/17-A Térreo | 20 | 40 | 50 | 51 | 52 Térreo) 

 

· 17 x Acionador manual DM210/SM210/FMC-210/FMC-420RW; 

· 52 x Detector multi-sensor óptico/térmico FAP-OT420/425; 

· 06 x Módulo interface de entrada (relé) FLM-420-I2-W/E; 

· 08 x Módulo interface sirenes FLM-420-NAC; 

· 06 x Fonte FPP-RNAC-8A-4C; 

· 31 x Sinalizador audiovisual; 

· 01 x Módulo interface LSN-4fios (módulo detector linear).  
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Consumo: 152,23 mA; 

Elementos de laço: 84. 

 

Central 02 – Prédio 15 

· 03 x Módulo LSN 0300A (laço 0.3A); 

· 01 x Módulo BCM-0000-B (controle baterias); 

· 02 x Cartão de endereçamento ADC 0064 A; 

· 01 x Módulo controlador principal MPC. 

 

LAÇO 04 (Prédio 05 | 06 | 15 | 18 | 22 | 54) 

 

· 20 x Acionador manual DM210/SM210/FMC-210/FMC-420RW; 

· 02 x Detector multi-sensor óptico/térmico FAP-OT420/425; 

· 05 x Módulo interface de entrada (relé) FLM-420-I2-W/E; 

· 08 x Módulo interface sirenes FLM-420-NAC; 

· 05 x Fonte FPP-RNAC-8A-4C; 

· 20 x Sinalizador audiovisual.   

 

Consumo: 106,58 mA; 

Elementos de laço: 35. 

 

LAÇO 05 (Prédio 01 | 03 | 04 | 12) 

 

· 08 x Acionador manual DM210/SM210/FMC-210/FMC-420RW; 

· 03 x Detector multi-sensor óptico/térmico FAP-OT420/425; 

· 02 x Módulo interface de entrada (relé) FLM-420-I2-W/E; 

· 03 x Módulo interface sirenes FLM-420-NAC; 

· 02 x Fonte FPP-RNAC-8A-4C; 

· 08 x Sinalizador audiovisual.   
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Consumo: 42,63 mA; 

Elementos de laço: 16. 

 

LAÇO 06 (Prédio 19 | 21 | 25) 

 

· 15 x Acionador manual DM210/SM210/FMC-210/FMC-420RW; 

· 18 x Detector multi-sensor óptico/térmico FAP-OT420/425; 

· 04 x Módulo interface de entrada (relé) FLM-420-I2-W/E; 

· 04 x Módulo interface sirenes FLM-420-NAC; 

· 04 x Fonte FPP-RNAC-8A-4C; 

· 24 x Sinalizador audiovisual.   

 

Consumo: 79,49 mA; 

Elementos de laço: 41. 

2.2.5.12 Condutores e Infraestrutura 

 
Serão utilizados condutores elétricos 02 (duas) vias [2P], com bitola de 

acordo com a recomendada pelo fabricante do equipamento, com isolação na 

cor vermelha não propagante de chama.  

Para dimensionamento, são levados em consideração as recomendações 

do fabricante, pois é definido o comprimento máximo do laço, bem como a bitola 

do condutor.  

Os módulos de laço da BOSCH são de 1.600 metros de comprimento 

(LSN 0300A) ou 3.000 metros de comprimento (LSN 1500A). 

Desta forma, os comprimentos de laço são definidos pelo módulo 

utilizado. 

 

· Condutor: cobre eletrolítico têmpera mole com encordoamento classe 2; 

· Isolação: composto polivinílico (PVC) para temperaturas em regime de 

105°C PVC/E; 
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· Cobertura: composto polivinílico (PVC), classe térmica de 70°C a 105°C, 

não propagante de chama, cor vermelha; 

· Blindagem eletrostática total ao conjunto, em fita de alumínio / poliéster 

com dreno flexível em cobre estanhado de seção 0,50mm²; 

· Normas Aplicáveis: NBR 10300, NBR 17240, NBR 6880, NBR 5111, NM 

280. 

2.2.5.13 Projeto 

 

A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto 

da área protegida até o acionador manual mais próximo, não deve ser superior 

a 30 metros. 

Sendo previsto alocar um acionador manual próximo a cada hidrante do 

SHP (Sistema Hidráulico Preventivo), sempre que possível. Todos os avisadores 

do sistema são do tipo audiovisuais. 

2.2.6 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 
A sinalização de emergência presente no projeto encontra-se em 

conformidade com o disposto pela NPT 020. 

As placas finais indicativas de saída de emergência são iluminadas LED, 

acionadas pelo painel central do sistema de iluminação de emergência. Os 

padrões de cor, formato e tamanho estão em acordo com as normas técnicas 

vigentes. 

Os tipos e dimensões das sinalizações de emergência previstas para a 

edificação são apresentadas nas pranchas que integram o PPCI indicadas 

através de um círculo dividido ao meio na posição a serem instaladas. A ou 

através de linhas finas de chamada, onde:  

· Na parte superior do círculo consta o código do símbolo. 

· Na parte inferior do círculo constam as dimensões (diâmetro, altura 

e/ou largura) da placa (em milímetros). 
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Imagem 04 – Sinalização  

2.2.6.1 Formas de Sinalização 

· Circular: utilizada para implantar símbolos de proibição e ação de 

comando; 

· Triangular: utilizada para implantar símbolos de alerta; 

· Quadrada e retangular: utilizadas para implantar símbolos de 

orientação, socorro, emergência, identificação de equipamentos utilizados 

no combate a incêndio, alarme e mensagens escritas. 

2.2.6.1.1 Sinalização de Proibição 

· Forma: circular; 

· Cor de contraste: branca; 

· Barra diametral e faixa circular (cor de segurança): vermelha; 

· Cor do símbolo: preta; 

· Margem (opcional): branca. 

2.2.6.1.2 Sinalização de Alerta 

· Forma: triangular; 

· Cor do fundo (cor de contraste): amarela; 

· Moldura: preta; 

· Cor do símbolo (cor de segurança): preta; 

· Margem (opcional): amarelo. 

2.2.6.1.3 Sinalização de Orientação e Salvamento 

· Forma: quadrada ou retangular; 
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· Cor do fundo (cor de segurança): verde; 

· Cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente; 

· Margem (opcional): fotoluminescente. 

2.2.6.1.4 Sinalização de Equipamentos 

· Forma: quadrada ou retangular; 

· Cor de fundo (cor de segurança): vermelha; 

· Cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente; 

· Margem (opcional): fotoluminescente. 
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Imagem 05 – Sinalização de proibição e de alerta 
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Imagem 06 – Sinalização de orientação e salvamento e indicação das condições de uso de 

portas corta-fogo 
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Imagem 07 – Sinalização de equipamentos 
 

2.2.6.2 Produtos Perigosos em Edificações e Áreas de Risco 

 

Em toda edificação ou área de risco que se manipule, produza ou 

armazene produtos perigosos deve ser prevista guarita ou central de 

monitoramento das atividades.  

As guaritas ou centrais de monitoramento devem ser instaladas em local 

seguro, afastadas dos locais de risco, de onde as ações de controle de 

emergências ambientais devem ser coordenadas.  

Nas guaritas ou centrais de monitoramento deve haver equipamentos de 

proteção individual (EPI), para a contenção de vazamentos e para o resgate de 
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pessoas em área contaminada, atendendo cada tipo de produto perigoso 

manipulado, produzido ou armazenado deve ser indicado o tipo de EPI mais 

adequado ao seu tratamento, com sua devida ficha de emergência. 

 

2.1 A área de risco ou a parte da edificação que contém produtos 
perigosos deve ser identificada e sinalizada quanto aos riscos 
existentes, nos termos da NPT 020/11 – Sinalização de emergência e, 
complementarmente, por sinalização de classes de risco da ONU, 
conforme Resolução nº 420/2004 da ANTT, podendo ser utilizada, 
alternativamente, a sinalização prevista na NFPA-704. 
2.2 O acesso à área de risco deve ser restrito a pessoas autorizadas. 
 

2.2.6.3 Sinalização NFPA-704 ou Diagrama de Hommel 

 

Além das placas de identificação de produtos químicos uma simbologia 

que tem sido muita difundida atualmente está baseada na classificação 

americana NFPA (National Fire Protection Association) que desenvolveu um 

sistema padrão para indicar a toxidade, a inflamabilidade e a reatividade de 

produtos químicos perigosos. Diferentemente das placas, esta simbologia não 

informa qual é a substância química, no entanto, indica todos os riscos 

envolvendo o produto químico em questão. 

Esse sistema é representado pelo Diamante de Hommel ou Diamante de 

Perigo. Tal diagrama possui sinais de fácil reconhecimento e entendimento, os 

quais podem dar uma ideia geral do perigo desses materiais, assim como o grau 

de periculosidade. Os campos do Diamante de Hommel são preenchidos 

conforme descrito abaixo. 

2.2.6.3.1 Riscos Representados no Diagrama de Hommel 
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Imagem 08 – Diagrama de Hommel 

 

 

·          VERMELHO - Inflamabilidade, onde os riscos são os 

seguintes: 

4 - Gases inflamáveis, líquidos muito voláteis, materiais pirotécnicos. 

3 - Produtos que entram em ignição a temperatura ambiente. Líquido 

inflamável. Ponto de fulgor abaixo de 38ºC 

2 - Produtos que entram em ignição quando aquecidos moderadamente. 

Líquido combustível. Ponto de fulgor de 38ºC à 94ºC. 

1 - Produtos que precisam ser aquecidos para entrar em ignição. 

0 - Produtos que não queimam. 

 

· AZUL - Perigo para saúde, onde os riscos são os seguintes: 

4 - Produto Letal. Pode ser fatal em curta exposição. 

3 - Produto severamente perigoso. Corrosivo ou tóxico. Evite contato com 

a pele ou inalação. 

2 - Produto moderadamente perigoso. Pode ser nocivo se inalado ou 

absorvido.  

1 - Produto levemente perigoso. Pode causar irritação.  

0 - Produto não perigoso ou de risco mínimo. 
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· AMARELO - Reatividade, onde os riscos são os seguintes: 

4 - Capaz de detonação ou decomposição com explosão à temperatura 

ambiente. 

3 - Capaz de detonação ou decomposição com explosão quando exposto 

a fonte de energia severa. Pode ser explosivo se sofrer impacto ou for 

aquecido sob confinamento, ou misturado com água. 

2 - Reação química violenta possível quando exposto a temperaturas e/ou 

pressões elevadas. Instável ou pode reagir se misturado com água. 

1 - Normalmente estável, porém pode se tornar instável quando aquecido. 

Pode reagir se aquecido ou misturado com água. 

0 - Normalmente estável. Não reage quando misturado com água. 

 

· BRANCO - Riscos especiais, onde os riscos são os seguintes: 

ACID – Ácido Forte 

ALK – Alcalino Forte 

COR – Corrosivo 

OXI – Oxidante  

NOC – Nocivo  

TOX – Tóxico 

2.2.7 EXTINTORES 

 

O projeto foi realizado conforme NPT 021. 

2.2.7.1 Capacidade Extintora 

 

A capacidade extintora mínima de cada tipo de extintor portátil, para que 

se constitua uma unidade extintora, deve ser:  

·  Carga d’água: extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 2-

A;  
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·  Carga de espuma mecânica: extintor com capacidade extintora de 

no mínimo 2-A: 10-B;  

·  Carga de Dióxido de Carbono (CO2): extintor com capacidade 

extintora de no mínimo 5-B:C;  

·  Carga de pó BC: extintor com capacidade extintora de no mínimo 

20-B:C;  

·  Carga de pó ABC – extintor com capacidade extintora de no 

mínimo 2-A: 20-B:C;  

·  Carga de halogenado: extintor com capacidade extintora de no 

mínimo 5-B:C.  

 

A capacidade extintora mínima de cada tipo de extintor sobrerrodas, para 

que se constitua uma unidade extintora, deve ser:  

· Carga d’água: extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 10-

A;  

· Carga de espuma mecânica: extintor com capacidade extintora de 

no mínimo 6-A: 40-B;  

· Carga de Dióxido de Carbono (CO2): extintor com capacidade 

extintora de no mínimo 10- B:C;  

· Carga de pó BC: extintor com capacidade extintora de no mínimo 

80-B:C;  

· Carga de pó ABC – extintor com capacidade extintora de no mínimo 

6-A: 80-B:C. 

 

Os extintores portáteis são distribuídos de tal forma que o operador não 

percorra distância maior do que a estabelecida na Tabela 10: 

 

RISCO  DISTÂNCIA [m] 

Risco Leve 25 

Risco Moderado 20 

Risco Elevado 15 

                  Tabela 10 – Distância máxima encaminhamento 
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 Na Tabela 11 são apresentadas as máximas distâncias de 

encaminhamento do operador para acesso a unidade extintora conforme áreas 

de risco:
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(Continua) 

SETOR PAVIMENTO OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO RISCO 
ÁREA        
[m2] 

CARGA                
[MJ/m2] 

DISTÂNCIA MÁXIMA 
PERCORRIDA [m] 

Prédio 01  Térreo Portaria central Escritório (D-1) RM 378,13 700,00 20,00 

Prédio 02 Térreo Balança descoberta - - - - - 

Prédio 03 Térreo Logística/Recepção notas Escritório (D-1) RM 291,20 700,00 20,00 

Prédio 04 
Térreo Lab. Físico/Químico e Microbiológico Laboratório (D-4) RM 389,74 500,00 20,00 

Pav. superior  Lab. Físico/Químico e Microbiológico Laboratório (D-4) RM 389,74 500,00 20,00 

Prédio 05 
Térreo Manutenção/Almoxarifado Manutenção (D-3) RM 1.393,47 600,00 20,00 

Pav. superior Manutenção/Almoxarifado Manutenção (D-3) RM 198,25 600,00 20,00 

Prédio 06  Térreo Cabine Força 04 Eletricidade (I-1) RL 47,43 300,00 25,00 

Prédio 07 Térreo Depósito Produtos Químicos Depósito (J-3) RL 14,86 300,00 25,00 

Prédio 08 Térreo Canteiro Obras (Terceiros) Manutenção (D-3) RM 340,21 600,00 20,00 

Prédio 10 Térreo Carregamento produtos longa vida Expedição (J-3) RM 540,00 1.100,00 20,00 

Prédio 09 Térreo Depósito Embalagens Depósito (J-3) RM 1.739,15 1.100,00 25,00 

Prédio 11 Térreo Almoxarifado Mat. Prima Almoxarifado (J-4) RE 1.940,32 1.100,00 20,00 

Prédio 12 Térreo Departamento Jurídico Escritório (D-1) RM 113,76 700,00 20,00 

Prédio 13 Térreo Garagem gerência Garagem (G-2) RL 107,30 200,00 - 

Prédio 14 Térreo Escritórios IF/Sala Treinamento Escritório (D-1) RM 723,05 700,00 20,00 

Prédio 15 
Térreo Escritório Gerência/Auditoria/PCP/Seg Trabalho Escritório (D-1) RM 1.186,15 700,00 20,00 

Mezanino Sala Batavo Escritório (D-1) RM 183,30 700,00 20,00 

Prédio 17 

Subsolo Refrigerados Prod. Alimentícios (I-2) RM 6.130,45 800,00 20,00 

Térreo Refrigerados Prod. Alimentícios (I-2) RM 4.987,17 800,00 20,00 

Térreo Manutenção Refrigerados Manutenção (D-3) RM 567,25 300,00 20,00 

Superior - P01 Refrigerados - Área Técnica Prod. Alimentícios (I-2) RM 474,22 400,00 20,00 

Superior - P02 Refrigerados - Área Técnica Prod. Alimentícios (I-2) RM 276,33 400,00 20,00 
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(Continua) 

Prédio 17-A 

Subsolo Refrigerados Prod. Alimentícios (I-
2) 

RM 2.853,07 800,00 20,00 

Térreo Montagem de Caixas Embalagem (I-2) RM 1.280,70 800,00 20,00 

Prédio 17-B 
Térreo Câmara fria Prod. Alimentícios (I-2) RM 1.637,16 1.000,00 20,00 

Mezanino Escritório logística Escritório (D-1) RM 170,77 700,00 20,00 

Prédio 18 Térreo Escritório CPD/Sala Técnicos IF/Recrutamento Escritório (D-1) RM 732,58 700,00 20,00 

Prédio 19 Térreo Recepção Leite Laticínio (I-1) RL 721,67 300,00 25,00 

Prédio 20 Térreo Casa Bombas  Utilidades (D-3) RL 44,46 200,00 25,00 

Prédio 21 

Térreo Mercearia Indústria (I-2) RM 4.734,91 800,00 20,00 

Superior 01 Mercearia  Indústria (I-2) RM 532,31 800,00 20,00 

Superior 02 Mercearia Indústria (I-2) RM 173,00 800,00 20,00 

Superior 03 Geradores Utilidades (D-3) RM 36,01 600,00 20,00 

Prédio 22 Térreo Cabine Força  Eletricidade (I-1) RL 33,50 300,00 25,00 

Prédio 24 Térreo Câmara Frutas Congeladas Câmara (I-1) RL 168,00 200,00 25,00 

Prédio 25 Térreo Sala Máquinas Utilidades (D-3) RL 78,41 300,00 25,00 

Prédio 38 Térreo Depósito Gás - - 0,00 - - 

Prédio 39 Térreo Estocagem Nitrogênio Líquido - - 0,00 - - 

Prédio 40 Térreo Banheiros  - - 28,35 - - 

Prédio 42 Térreo Manutenção/Depósito Inservíveis Depósito (J-3) RM 365,90 1.000,00 20,00 

Prédio 43 Térreo Depósito UHT Depósito (J-3) RM 2.480,35 1.000,00 20,00 

Prédio 49 Térreo Lavagem bacias Indústria (I-2) RM 151,97 800,00 20,00 

Prédio 50 
Térreo Manutenção Processo Utilidades (D-3) RM 242,92 600,00 20,00 

Mezanino Supervisão Escritório (D-1) RM 34,30 700,00 20,00 

Prédio 51 Térreo Xarope Depósito (J-3) RM 293,12 1.100,00 20,00 
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 (Conclusão) 

Prédio 52 

Subsolo Logoplast Indústria (I-2) RM 856,60 1.000,00 20,00 

Térreo Logoplast Depósito (J-3) RM 784,35 1.100,00 20,00 

Mezanino Gerência Logoplast Escritório (D-1) RM 59,50 700,00 20,00 

Prédio 53 
Subsolo Laje central CIP/Tanques Pasteurizado Indústria (I-2) RM 27,50 800,00 20,00 

Térreo Laje central CIP/Tanques Pasteurizado Indústria (I-2) RM 74,75 800,00 20,00 

Prédio 54 

Térreo Desenvolvimento Produtos Indústria (I-2) RM 362,42 800,00 20,00 

Mezanino Engenharia Escritório (D-1) RM 164,23 700,00 20,00 

Superior Engenharia Escritório (D-1) RM 362,42 700,00 20,00 

     43.114,69   

Tabela 11 – Caminhamento máximo de acesso a unidade extintor 
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2.2.7.2 Instalação e Sinalização 

 
Detalhes pertinentes a instalação e sinalização das unidades extintoras podem 

ser observados nas pranchas integrantes do PSCIP. 

2.2.7.3 Certificação Validade e Garantia 

 

Os extintores devem estar lacrados, com a pressão adequada e possuir selo de 

conformidade concedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de 

Certificação (Inmetro). 

Devem ser respeitados os prazos de validade da carga, sejam estes 

estabelecidos pelo fabricante ou pela empresa de manutenção certificada pelo 

INMETRO, quando recarregado. 

2.2.8 SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO 

 

O Sistema Hidráulico Preventivo (SHP) foi projetado conforme NPT 022, e 

dimensionado através de cálculo hidráulico via software específico. 

2.2.8.1 Projeto 

 

Para ocupações classificadas como mistas, de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo CSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), o 

dimensionamento do sistema de hidrantes deverá ser efetuado atendendo aos 

critérios do maior risco ou utilizando os parâmetros específicos para cada risco 

distinto, desde que exista a compartimentação dos riscos conforme NPT específica 

para este último caso. 

Foi considerado o dimensionamento conforme os dados informados na tabela 

03 – Carga de Incêndio e Riscos, utilizando a Carga de Incêndio CI (MJ/m²) x Área da 

Ocupação/Uso (m²), totalizando 1.063,40 MJ/m², sendo assim, o grau de risco das 



 
 
 

 

 

 

Página: 82 

ocupações ficou definido como Risco Moderado (RM), com base nessas informações 

todos os hidrantes se enquadram no tipo 04. 

 

TIPO 

Esguicho 

Regulável 

(DN) 

Mangueiras Incêndio 
Número de 

Expedições 

Vazão 

mínima 

[l/min] 

Pressão 

mínima 

[mca] 
DN 

Comprimento 

Interno Externo 

04 40 40 30 60 simples 300 10 

Tabela 12 – Tipo sistema proteção hidrantes 

 

Obs.: Foi adotado hidrante com número de expedições duplo. 

 

As vazões especificadas são as mínimas consideradas em cada um dos dois 

hidrantes mais desfavoráveis em uso simultâneo. 

Cada hidrante possui os seguintes componentes: 

· Hidrante de Saída Dupla; 

· Mangueira Tipo 2;  

· Abrigo para Mangueira;  

· Lances de 15 metros ∅ 1 1/2" para cada saída do hidrante;  

· Engate rápido; 

· Esguicho= ∅ 1 1/2 "; 

· Chave para hidrantes. 

 

Hidrantes localizados internamente à edificação poderão ter linhas de 
mangueiras com comprimento máximo de 30m. 
Hidrantes localizados no lado externo da edificação poderão ter linhas de 
mangueiras com comprimento máximo de 60m. 

2.2.8.2 Dimensionamento do Sistema 

 

 O dimensionamento do projeto consiste na determinação do caminhamento das 

tubulações, dos diâmetros dos acessórios e dos suportes, necessários e suficientes 

para garantir o funcionamento dos sistemas previstos nesta NPT. 



 
 
 

 

 

 

Página: 83 

 A vazão da Tabela 11 deve ser obtida na saída dos esguichos dos hidrantes 

mais desfavoráveis hidraulicamente. A pressão é adequada para que o alcance 

mínimo do jato de água seja igual a 10,0m. 

O Ramal de retorno é dimensionado de forma que a curva de funcionamento 

do retorno atenda à curva de funcionamento da bomba; compreendendo o desvio 

padrão em 25% da vazão nominal do projeto de 300 l/min, ou seja, o ramal de retorno 

é dimensionado para desviar ao menos 75 l/min. 

Os hidrantes são distribuídos de forma que qualquer ponto da área a ser 

protegida seja atendido, considerando-se o comprimento da(s) mangueira(s) de 

incêndio por meio de seu trajeto real e o alcance mínimo do jato de água igual a 10,0 

m, devendo ter contato visual sem barreiras físicas a qualquer parte do ambiente, após 

adentrar pelo menos 1,0 m em qualquer compartimento. 

 O sistema é dimensionado de forma que a pressão máxima de trabalho nos 

esguichos não ultrapasse 100 mca (1.000 kPa), para garantir tal situação está prevista 

a instalação de válvula de alívio (reguladora de pressão) no SKID de bombeamento 

de combate incêndio de modo a garantir que pressões acima de 100 mca sejam 

drenadas para o ramal de retorno. 

As premissas para validação da tubulação são de que a velocidade da água no 

tubo de sucção das bombas de incêndio não seja superior a 2 m/s (sucção negativa) 

ou 3 m/s (sucção positiva).  

Bem como a velocidade máxima da água na tubulação não seja superior a 5 

m/s. 

2.2.8.3 Distribuição dos Hidrantes 

 

Os pontos de tomada de água são posicionados:  

· Nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal a 

ser protegido, a não mais de 5,0 m;  

· Em posições centrais nas áreas protegidas; 

· Fora das escadas ou antecâmaras de fumaça;  

· De 1,0 m a 1,5 m do piso.  
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· O projeto prevê hidrantes internos e externos, assim utilizou-se até 

60,0m de mangueira de incêndio (em lances de 15,0 m).  

2.2.8.4 Reserva Técnica de Incêndio (RTI) 

 

 O volume mínimo da reserva técnica de incêndio é definido abaixo: 

 

Tipo de Sistema 

Área de Risco 

Acima de 20.000 m² até 

50.000 m² 

04 96 m³ 

Tabela 13 – Volume mínimo reserva técnica de incêndio 

 

 A RTI será composta por 02 (dois) tanques de 100 m³ cada, interligados, 

totalizando capacidade de combate incêndio de 200 m³. Sendo que 01 (um) tanque é 

existente na unidade. 

O tanque a ser incrementado deverá ser fabricado em camadas distintas que 

no final formam uma estrutura monolítica. Tais camadas são compostas por: 

 

 
Imagem 09 – Tanque de RTI 
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2.2.8.4.1 Camada Interna (Liner) 

 

Executado pelo processo “Hand Lay - Up”, composto pela aplicação de véu 

sintético ou de vidro impregnado com resina adequada ao processo na proporção de 

90% resina e 10% vidro. 

2.2.8.4.2 Barreira Química 

 

Executado pelo processo “Hand Lay - Up”, composto pela aplicação de manta 

de fibra de vidro (450 g/m²) e/ou fio roving de fibra de vidro picado (4.000 g/km) 

impregnados com resina adequada ao processo na proporção de 70% resina e 30% 

vidro. 

2.2.8.4.3 Camada Estrutural 

 

Cilindro: Executado pelo processo “Filament Winding” e “Hand Lay - Up”, 

composto pela aplicação intercalada de fios paralelos (2.200 g/km) e tecidos de fibra 

de vidro (800 g/m²) impregnados com resina adequada ao processo, na proporção de 

60% vidro e 40% resina e 70% resina e 30% vidro respectivamente, até perfazer a 

espessura desejada. 

Tampo/Fundo: Executados pelo processo “Hand Lay - Up”, composto pela 

aplicação intercalada de mantas de fibra de vidro (450 g/m²) ou de fio roving de fibra 

de vidro picado (4.000 g/km) e tecidos de fibra de vidro (800 g/m²) impregnados com 

resina adequada ao processo, na proporção de 70% resina e 30% vidro, até perfazer 

a espessura desejada. 

2.2.8.4.4 Laminado Externo 

 

Será formado pelo processo “Spray - Up”, composto pela aplicação de uma 

camada de fio roving de fibra de vidro picado (4.000 g/km) impregnado com resina 



 
 
 

 

 

 

Página: 86 

adequada ao processo. Posteriormente receberá uma pintura final com resina 

parafinada e provida de aditivo especial para absorção dos raios ultravioleta. 

OBS.: No que tange ao acabamento do tanque, é importante receber uma 

pintura externa com uma primeira demão na cor preta, sendo as demais na cor branca, 

para evitar a proliferação de algas na água causada pela incidência de luz solar no 

interior dos mesmos.  

 

RTI  
- Tipo Fund plano e tampo torisférico 

10% 
- Capacidade nominal 60 m3 
- Produto a ser armazenado Água  

Densidade = 1000 kg/m³ 
- Temperatura de operação Ambiente 
- Temperatura de projeto Ambiente 
- Diâmetro 3.800 mm 
- Pressão de operação Atmosférica 
- Pressão de projeto Atmosférica 
- Pressão de teste Hidrostática 

Tabela 14 – RTI 

Material do Tanque 

 
RTI  
Liner/Barreira 
Química: 

PRFV (Fiberglass) impregnado com resina 
poliéster tereftálica e 01 (um) véu sintético. 

Estrutura: PRFV (Fiberglass) impregnado com resina 
poliéster ortoftálica. 

Catalisação: MEKP / Cobalto. 
Tabela 15 – Material da RTI 

2.2.8.5 SKID Combate de Incêndio  

 

O SKID de Combate Incêndio é o equipamento responsável pelo recalque da 

água armazenada no tanque de reserva técnica, bem como garantir o fornecimento 

de água à rede hidrante, em qualquer situação, mesmo em ocorrências de sinistro e 

energia elétrica seccionada (incêndios de grandes proporções). 
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O conjunto é formado pelos seguintes componentes: 

· Bomba Jóckey; 

· Bomba Elétrica; 

· Painel de comando elétrico das bombas jockey e elétrica principal; 

· Bomba Combustão; 

· Painel de comando elétrico da bomba à combustão; 

· Painel para gerenciamento dos bancos de baterias; 

· Estrutura autoportante de sustentação e tubulação. 

 

Conforme regulamenta a norma técnica, cada tipo de bomba hidráulica que 

compõem o sistema possui seu próprio painel elétrico, com seus acionamentos, 

proteções e comandos. 

Sendo que existe um controlador geral que é o responsável por gerir o sistema 

combustão, bem como os demais sinais do sistema.  

Ressaltando que as partidas das bombas elétricas (elétrica e jockey) são 

implementadas tanto via automação, quanto via lógica de contatos secos, ou seja, 

independente do controlador, visando aumentar a resiliência do sistema proposto. 

2.2.8.5.1 Bomba Jockey 

 

A bomba Jockey é um equipamento para manutenção da pressão em sistemas 

de combate à incêndio com a finalidade de evitar acionamentos de combate incêndio 

desnecessários. Esta bomba opera automaticamente na linha do sistema sempre 

garantindo a pressão nominal, suprindo assim pequenos consumos e perdas na rede 

hidráulica de combate incêndio. 

 

Os componentes elétricos do sistema são: 

· Motor de alto rendimento; 

· CCM (Centro Comando Máquina); 

· Software de gerenciamento; 
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· Acessórios de medição, manobra e operação. 

 

O quadro elétrico será responsável por processar a energia elétrica de forma a 

acionar a bomba jockey, bem como fornecer os sinais que se fazem necessários para 

o funcionamento do sistema, em acordo com a norma técnica vigente, a qual define 

como acionar e proceder perante uma emergência, bem como os alarmes de 

ocorrência e de manutenção.  

Existirá disjuntor geral de entrada com acionamento rotativo na porta do CCM, 

dimensionado de forma adequada ao acionamento, objetivando sempre a 

consonância com o que regem as normas técnicas. 

O painel elétrico possuirá pintura do tipo a pó a na cor vermelho segurança. 

 

Na porta do CCM estarão presentes os seguintes equipamentos: 

· Acionamento rotativo da proteção; 

· Chave seletora LOCAL / REMOTO; 

· Sinaleiro indicativo de operação LOCAL (vermelho); 

· Sinaleiro indicativo de operação REMOTO (verde); 

· Sinaleiro indicativo de REDE OK; 

· Sinaleiro indicativo de bomba em operação (vermelho); 

· Sinaleiro indicativo de FALHA (amarelo); 

· Botão de soco (parada de SERVIÇO). 

2.2.8.5.1.1 Funcionamento 

 

Existirá transdutor de pressão alocado no SKID, no caminho hidráulico de 

recalque do sistema, conectado ao painel elétrico da bomba jockey. Este equipamento 

irá prover sinal elétrico proporcional à pressão da rede. 

O controlador lógico do sistema (PLC) registra os valores de pressão da rede 

hidráulica de combate incêndio, bem como as entradas e saídas da bomba jockey. 

Serão ajustados 02 (dois) valores de pressão onde o a bomba jockey será 

acionada e desligada, quando em operação REMOTO. Se em LOCAL, somente será 
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acionada via botoeira liga/desliga alocada na porta do painel, não podendo o sistema 

de automação intervir no acionamento.  

Caso a bomba jockey esteja na posição LOCAL, e/ou apresentando FALHA, 

e/ou emergência acionado, será acionado alarme de atenção, pois trata-se de uma 

situação de operação não desejada. Este alarme será visualizado no grioflex amarelo 

alocado na parte externa da casa de bombas. 

2.2.8.5.2 Bomba Elétrica Principal 

 

Bomba hidráulica centrífuga destinada a recalcar água para os sistemas de 

combate a incêndio, também conhecida como bomba elétrica principal. 

A função desta bomba é entrar em operação quando o sistema detectar 

condição de combate incêndio, ou seja, sinistro em andamento. A tomada de decisão 

do ponto de seu acionamento é feita baseado na leitura de pressão da rede.  

 

Os componentes elétricos do sistema são: 

· Motor de alto rendimento; 

· CCM (Centro Comando Máquina); 

· Software de gerenciamento. 

 

O quadro elétrico será responsável por processar a energia elétrica de forma a 

acionar a bomba elétrica, bem como fornece os sinais que se fazem necessários para 

o funcionamento do sistema, em acordo com a norma técnica vigente, a qual define 

como acionar e proceder perante uma emergência, bem como os alarmes de 

ocorrência e de manutenção.  

O método de partida será via partida suave (soft-starter) ou partida direta caso 

a bomba seja até 15.0 cv. 

Existirá disjuntor geral de entrada com acionamento rotativo na porta do CCM, 

dimensionado de forma adequada ao acionamento, objetivando sempre a 

consonância com o que regem as normas técnicas. 

O painel elétrico possuirá pintura do tipo a pó a na cor vermelho segurança. 
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Na porta do CCM estarão presentes os seguintes equipamentos: 

· Acionamento rotativo da proteção; 

· Chave seletora LOCAL / REMOTO; 

· Sinaleiro indicativo de operação LOCAL (vermelho); 

· Sinaleiro indicativo de operação REMOTO (verde); 

· Sinaleiro indicativo de REDE OK (verde); 

· Sinaleiro indicativo de bomba em operação (vermelho); 

· Sinaleiro indicativo de FALHA (amarelo); 

· Botão de soco (parada de SERVIÇO). 

2.2.8.5.2.1 Funcionamento 

 

Através de um transdutor de pressão alocado no caminho hidráulico de 

recalque do sistema, que fornecerá sinal analógico proporcional à pressão do sistema, 

o controlador lógico do equipamento (PLC) irá gerenciar o acionamento da bomba 

elétrica principal. 

Também existirá um pressostato alocado no SKID, no caminho hidráulico de 

recalque do sistema, conectado ao respectivo painel elétrico, independente da PLC 

do sistema. Este equipamento irá prover sinal elétrico proporcional à pressão da rede, 

cuja função é de redundância, ou seja, mais um equipamento capaz de comandar a 

bomba. 

Será ajustado 01 (um) valor de pressão onde a bomba elétrica será acionada, 

quando em operação REMOTO. Se em LOCAL, somente será acionada via botoeira 

liga/desliga alocada na porta do painel, não podendo o sistema de automação intervir 

no acionamento.  

 

O desligamento poderá ocorrer de 01 (uma) maneira apenas: 

· Manual: Desligamento mediante intervenção do usuário no painel de 

controle. 
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 Uma vez a bomba elétrica sendo colocada em operação, é acionado alarme 

visual de OCORRÊNCIA (giroflex). 

2.2.8.5.3 Bomba Combustão 

 

Dependendo da dimensão dos sinistros, pode-se haver a danificação dos 

ramais alimentadores do SKID Combate Incêndio, problemas nas subestações de 

energias, ou até mesmo a necessidade do desligamento proposital da energia elétrica 

por questões de segurança durante o combate ao incêndio. 

Para este tipo de situação é que existe a bomba à combustão. Trata-se de um 

back-up ao sistema, ou seja, uma bomba hidráulica igual à acionada pelo motor 

elétrico, diferenciando-se pelo fato de ser acionada por um motor à combustão diesel 

ou um motor elétrico acionado por um gerador de energia.  

Para a atual situação está prevista a utilização de máquina térmica para 

acionamento da bomba hidráulica. 

 

Os componentes elétricos do sistema são: 

· PLC (Controlador Lógico Programável); 

· CCM (Centro Comando Máquina); 

· Software de gerenciamento. 

 

O quadro elétrico será responsável gerenciar os sinais que se fazem 

necessários para o funcionamento do sistema como um todo, sendo provenientes das 

bombas jockey, elétrica e combustão.  

Em acordo com a norma técnica vigente, a qual define como acionar e proceder 

perante uma emergência, bem como os alarmes de ocorrência e de manutenção.  

O painel elétrico possuirá pintura do tipo a pó a na cor vermelho segurança. 

 

Na porta do CCM estarão presentes os seguintes equipamentos: 

· Chave seletora LOCAL / REMOTO; 

· Sinaleiro indicativo de operação LOCAL (vermelho); 
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· Sinaleiro indicativo de operação REMOTO (verde); 

· Sinaleiro indicativo de REDE OK (verde); 

· Sinaleiro indicativo de bomba em operação (vermelho); 

· Sinaleiro indicativo de FALHA (amarelo); 

· Botão de soco (parada de SERVIÇO); 

· Sinaleiros de falhas pertinentes a: banco de baterias, carregadores de 

baterias, partida motor combustão, parâmetro do motor combustão, etc.). 

2.2.8.5.3.1 Funcionamento 

 

O sistema possuirá 02 tipos de operação que serão escolhidas via chave 

seletora instalada na porta do painel elétrico: LOCAL / REMOTO. 

Uma vez que o sistema esteja em LOCAL, o controle da partida do conjunto 

diesel ficará a cargo do operador. Onde o operador irá acionar o motor à combustão 

conforme sua necessidade. Mesmo em operação LOCAL, todos os sinais de 

verificação e alarme continuarão disponíveis. 

Já em operação REMOTA, o sistema ficará monitorando a pressão da rede 

hidrante, e ao detectar-se nível de pressão abaixo da programada, ou seja, o indício 

de que a rede hidrante foi acionada para combate a um possível sinistro, o sistema 

gerenciará a partida do gerador de energia, que por sua vez fornecerá energia para o 

acionamento da respectiva bomba hidráulica.  

 

Já o desligamento poderá ocorrer de 01 (uma) maneira somente: 

· Manual: Desligamento mediante intervenção do usuário no painel de 

controle. 

 

Também, caso tenha havido a entrada em operação do motor combustão, e 

ocorra um desligamento involuntário do motor à combustão (que não o realizado 

manualmente pelo usuário), o CCM irá proceder novamente com os procedimentos 

de arranque a fim de colocá-lo em operação novamente. 
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Em caso de acionamento do botão de emergência, o funcionamento do motor 

à combustão é suspenso. 

2.2.8.5.3.2 Ajuste de rotação motor combustão 

 

 O sistema prevê a aplicação de governador eletrônico de velocidade, cuja 

função é ajustar a rotação do motor à combustão visando manter a performance 

concebida em projeto, respondendo às possíveis alterações de carga. 

 Existe um sensor que fica aferindo a rotação do motor combustão, uma vez que 

o sistema microprocessado identifica queda ou aumento na rotação, um atuador 

eletrônico age na bomba de combustível fazendo com que a rotação do motor seja 

alterada, até que a velocidade pré-determinada seja alcançada. 

2.2.8.5.3.3 Procedimento de Arranque do Sistema Combustão 

 

O arranque do motor a combustão será gerenciado pela automação, onde o 

software irá realizar rotina de arranque até que seja constatado que o motor à 

combustão entrou em funcionamento. 

O loop de partida consiste em 15 segundos com o motor de arranque acionado, 

e então 15 segundos em repouso, repetindo-se até que o motor ente em operação. 

Sendo este tempo ajustável. 

Considerando a importância do equipamento, e que uma vez solicitada sua 

entrada em operação é devido a condições extremas e de perigo, existe somente um 

limite técnico da execução da rotina de arranque, que é configurado via parâmetros 

do sistema, através da IHM (Interface Homem Máquina).  

Após 06 (seis) tentativas de arranque sem sucesso, será acionado alarme 

audiovisual, indicando que existe anormalidade na operação do conjunto combustão. 
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2.2.8.5.3.4 Banco de Baterias 

 

Por definição de norma técnica, o motor à combustão deverá possuir banco de 

baterias redundante, totalmente desacoplados um do outro, ou seja, cada bateria 

possuirá seu respectivo carregador flutuante, bem como será utilizado um de cada 

vez. 

Para tal, se faz necessária a utilização de chave de transferência motorizada, 

equipamento que irá chavear entre um banco e outro, conforme gerenciamento da 

automação, ou opção do operador do sistema. 

 

O painel possuirá os seguintes equipamentos: 

· 02 x Carregador flutuante 12Vcc/10A; 

· 01 x Chave de transferência motorizada; 

· 02 x Indicadores de tensão para cada bateria do sistema; 

· Chave de seleção entre BANCO 1 / REMOTO / BANCO 2; 

· Sinaleiros indicadores da atividade dos carregadores. 

 

Para operação, o sistema desacopla o banco de baterias responsável por 

prover a energia elétrica para o arranque do motor à combustão, do banco de baterias 

que irá suprir a demanda do comando. 

Opta-se pela separação uma vez que a demanda de cada equipamento é 

diferenciada, e, portanto, necessita de bancos de baterias diferenciados. O motor de 

arranque do motor à combustão necessita de fluxo de alta corrente de partida, que 

gere um impulso, ou seja, durante curto espaço de tempo. 

 

Assim, é dimensionado conjunto de baterias chumbo-ácido com as seguintes 

características: 

· Tensão: 12 Vcc; 

· Baterias: 02 x Chumbo-ácido;  

· Carga: 02 x Carregador retificado a onda completa, com flutuação de  

carga (12Vcc - 10A); 
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· Seleção: Seleção Automática entre banco 1 e banco 2 de baterias via 

chave de transferência motorizada. 

 

Quando se fizer necessário a partida do sistema à combustão, o controlador 

executa cada partida utilizando apenas um dos bancos de baterias, e vai alternando 

conforme for necessário.  

Já o banco de baterias que alimenta os circuitos de comando, necessita de 

fornecimento de energia elétrica de baixo consumo, mas durante grande espaço de 

tempo. Com isso, o sistema de back-up a ser utilizado é o no-break. 

Ressaltando que os circuitos de comando operam alimentados pela rede 

elétrica convencional (380/220 Vac), o banco de bateria é apenas energia de backup 

caso ocorra falta na rede elétrica, seja devido a uma interrupção no fornecimento 

elétrico devido a concessionária de energia elétrica, ou causado por um possível 

sinistro de grandes proporções. 

2.2.8.5.4 Instrumentação 

 

A instrumentação deverá ser responsável por monitorar a pressão na rede 

hidrante, deforma que seja possível verificar situação de acontecimentos de combate 

incêndio. 

Também será utilizado instrumento para verificação de ocorrência de fluxo de 

água na rede de alívio. 

 

Desta forma, deverão ser alocadas na rede de recalque do SKID do combate 

incêndio os seguintes equipamentos de leitura: 

· 01 x Transdutor de pressão 4 a 20 mA para bomba elétrica principal; 

· 01 x Transdutor de pressão 4 a 20 mA para bomba à combustão; 

· 01 x Pressostato para bomba elétrica principal; 

· 01 x Pressostato para bomba combustão. 
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Além de instrumento na rede de alívio do sistema:  

· 01 x Fluxostato. 

 

Sendo que deverão ser alocados manômetros em corpo aço INOX, 100 mm, 

para cada bomba, bem como um para a rede hidrante. 

Cada manômetro deverá possuir uma válvula para manutenção. 

2.2.8.5.4.1 Funcionamento 

 

Cada bomba de combate incêndio (elétrica principal e combustão) possui seus 

próprios instrumentos, de forma a garantir a redundância do sistema. Assim, deverá 

ser alocado um transdutor de pressão e um pressostato para cada bomba.  

O transdutor de pressão será o equipamento principal de operação, e o 

pressostato será o dispositivo de back-up, ou seja, será capaz de gerar sinal de 

acionamento independente do transdutor, sendo que o mesmo é de acionamento 

somente mecânico. 

 O fluxostato é utilizado para monitorar e gerar alarmes caso haja fluxo de água 

indesejado na rede de alívio do SKID. 

2.2.8.5.4.2 Alarmes 

 

Os alarmes previstos são os seguintes: 

· Alarme de OCORRÊNCIA (Giroflex Vermelho) 

Este alarme será acionado uma vez que haja ocorrência que impeça o 

funcionamento do SKID.  

· Alarme de ATENÇÃO (Giroflex Amarelo) 

Este alarme será acionado quando for detectada ocorrência indesejada, 

mas que não impeça o funcionamento do SKID. 
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2.2.8.5.4.3 Materiais Mecânicos  

 

Os componentes mecânicos do sistema são: 

· Bombas hidráulicas; 

· Motor diesel; 

· Acoplamentos; 

· Acessórios de medição, manobra e operação; 

· Válvula de alívio; 

· Estrutura autoportante. 

 

Os equipamentos deverão ser montados em módulos pré-fabricados, visando 

facilitar a alocação dos equipamentos a campo. 

Para a montagem final, somente será necessário alocar as partes na casa de 

bombas, fixar cada estrutura autoportante em seu devido local, conectar as tubulações 

correspondentes ao reservatório técnico de água, teste e rede hidrante. Onde o SKID 

já deve prever os flanges necessários para tal procedimento. 

2.2.8.5.4.4 Caminhos hidráulicos 

 

O SKID de combate incêndio deverá possuir os seguintes caminhos hidráulicos: 

 

· Sucção: Cada bomba (jockey, elétrica principal e combustão) deverá possuir 

sua tubulação de sucção, juntamente com suas respectivas válvulas 

borboletas. Toda a tubulação deverá ser de 5” em aço schedule 40 galvanizada.  

· Hidrante: Cada bomba (jockey, elétrica principal e combustão) deverá possuir 

sua tubulação hidrante, composta por: válvula borboleta, válvula de retenção, 

manômetros, válvula borboleta geral e instrumentação. Toda a tubulação 

deverá ser de 4” em aço schedule 40 galvanizada. 

· Alívio: Composta por válvula de alívio flangeada 4”, com capacidade de desviar 

totalmente o fluxo hidráulico produzido pelas bombas. Também deverá ser 



 
 
 

 

 

 

Página: 98 

previsto o fluxostato. Toda a tubulação deverá ser de 4” em aço schedule 40 

galvanizada. 

· Teste: Rede para que seja possível simular situações no SKID a fim de realizar 

testes. Sendo alocada uma válvula borboleta para tal. Toda a tubulação deverá 

ser de 2” em aço schedule 40 galvanizada. 

Todas as tubulações deverão ser em aço schedule 40 galvanizada, 

pintadas na cor vermelho segurança. 

Está prevista a repintura de toda a estrutura após a montagem. 

Estão sendo consideradas válvulas de retenção da marca MIPEL, e 

válvulas borboletas da marca INTERATIVA. 

2.2.8.5.4.5 Barreiras Protetivas 

 

Todas as partes que possam oferecer algum tipo de risco aos operadores do 

sistema devem ser protegidas, ressaltando-se: 

· Acoplamentos mecânicos; 

· Partes girantes; 

· Partes quentes do motor à combustão. 

 

Sendo as mesmas pintadas na cor amarelo segurança. 

Prever tela protetiva em torno de todo o motor à combustão, sendo esta 

desmontável sem a utilização de ferramentas, visando facilitar as rotinas de proteção. 

2.2.8.5.4.6 Tanque de Óleo Diesel 

 

Deverá ser fabricado em alumínio ou aço INOX, com pescador apropriado e 

boia para verificação do nível de combustível, com capacidade de projeto. Previsto 

também o suporte apropriado para alocação do mesmo. 
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2.2.8.5.5 Componentes das Instalações 

 

 Estes dispositivos são para lançamento de água através de mangueiras, sendo 

reguláveis, possibilitando a emissão do jato compacto ou neblina conforme norma 

NBR 14870/02. 

O alcance do jato para esguicho regulável não deve ser inferior a 10,0 m, 

medido da saída do esguicho ao ponto de queda do jato, com o jato paralelo ao solo 

e com o esguicho regulado para jato compacto. 

 

Especificações:  

· ESGUICHO COM REGULAGEM DE JATO-SÓLIDO / NEBLINA; 

· Fabricante DIAFA;  

· Esguicho Regulável; 

· Guarnições e Vedações: Neoprene; 

· Corpo: Alumínio, com mecanismos internos em aço – inox;  

· Acabamento: Anodizado;   

· Utilizado para aplicação de água;  

· Fabricado com entrada Ø 1.1/2” rosca fêmea;  

· Girando - se o bocal de regulagem de jato, obtém - se jato - sólido ou 

neblina de diversos ângulos até 90º;  

· Excelente alcance e penetração, com baixa perda de carga;    

· Comprimento: 225 mm;  

· Peso: +/- 2,5 kg.   
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Imagem 10 – Esguicho Regulável 

2.2.8.5.5.1 Mangueira de Incêndio  

 

 As mangueiras serão do Tipo 02 em lances de 15.0 metros, sendo as 

quantidades de lances determinados conforme o local de instalação do hidrante. Se 

interno, são 02 lances de 15.0 metros, se externo são 04 lances de 15.0 metros. 

2.2.8.5.5.2 Válvulas 

 

Na ausência de normas brasileiras aplicáveis as válvulas, é recomendável que 

atendam aos requisitos da BS 5041 parte 1/87. 

As roscas de entrada das válvulas devem ser de acordo com a NBR NM ISSO 

7-1 ou NBR 12912/93. 5.10.5.3 As roscas de saída das válvulas para acoplamento do 

engate rápido devem ser conforme a NBR 5667 1-06 ou ANSI/ASME B1.20.7 NH. 
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O sistema prevê válvulas tipo globo para liberação do fluxo de água 

pressurizada as mangueiras e esguichos, válvulas borboletas com finalidade de 

seccionamento de fluxo para manutenção, não podendo serem utilizadas para 

operação, e válvulas registro gaveta para seccionamento da rede hidráulica da planta 

visando manobras de manutenção. 

2.2.8.5.5.3 Tubulações e Conexões 

 

O menor diâmetro de tubulação do sistema possui diâmetro nominal de DN65 

(21⁄2”). 

As tubulações devem receber 02 (duas) demãos de tinta de cobertura na cor 

vermelho de segurança, sendo a superfície previamente preparada com primer. 

A tubulação deve ser fixada nos elementos estruturais da edificação por meio 

de suportes metálicos, conforme a NBR 10897/08, rígidos e espaçados, no máximo, 

4,0 m, de modo que cada ponto de fixação resista a cinco vezes a massa do tubo 

cheio de água mais a carga de 100 Kg. 

2.2.8.5.6 Resultados do Projeto 

 

Depois de dimensionado o sistema constatou-se que os 02 (dois) Hidrantes 

mais desfavoráveis são HD01-33 e HD02-33, ou seja, as 02 (duas) válvulas angulares 

que integram o Hidrante 33, e o hidrante dimensionado conforme NPT 022, do tipo 4 

localizado no prédio 11. 

Estão localizados no pavimento superior 01 do Prédio 21. 

 

A seguir podem ser observados os detalhes técnicos operacionais acerca do 

HD01-33 e HD02-33: 
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HD01 - 33  
 

Hidrantes analisados: 
 

 Peça Pavimento 
Nível 

geométrico (m) 
Vazão (l/s) Pressão (m.c.a.) 

Hidrante analisado 

Incêndio Hidrante - mangueira 

1.1/2 - 2x15m 

requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 

2) 2x15 

Pavimento 7.90 6.93 38.55 

HD02 - 33 

Incêndio Hidrante - mangueira 

1.1/2 - 2x15m 

requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 

2) 2x15 

Pavimento 7.90 6.93 38.55 

 

Obs.: Processo de cálculo: Universal 
 

Tomada d´água:  
2.1/2" x 2.1/2" - THEBE RL-25 - 40CV - R238 (Bomba Hidráulica - Incêndio) 
Nível geométrico: 0.00 m 
Pressão na saída: 85.92 m.c.a. 

 
Trecho de recalque 

Trecho 
Vazão 
(l/s) 

Ø 
(mm) 

Veloc. 
(m/s) 

Comprimento (m) J 
(m/m) 

Perda 
(m.c.a.) 

Altura 
(m) 

Desnível 
(m) 

Pressões 
(m.c.a.) 

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante 

1-2 13.86 150 0.78 7.14 0.00 7.14 0.0046 0.03 0.00 0.00 85.92 85.89 

2-3 13.86 150 0.78 1.80 1.90 3.70 0.0046 0.02 0.00 0.00 85.89 85.87 

3-4 13.86 150 0.78 2.00 1.90 3.90 0.0046 0.02 0.00 0.00 85.87 85.86 

4-5 13.86 150 0.78 3.78 8.20 11.98 0.0046 0.05 0.00 0.00 85.86 85.80 

5-6 13.86 150 0.78 0.50 1.10 1.60 0.0046 0.01 0.00 0.00 85.80 85.79 

6-7 13.86 150 0.78 17.70 1.10 18.80 0.0046 0.09 0.00 0.00 85.79 85.71 

7-8 13.86 150 0.78 1.70 1.90 3.60 0.0046 0.02 0.00 0.00 85.71 85.69 

8-9 13.86 150 0.78 0.60 1.90 2.50 0.0046 0.01 0.00 0.60 86.29 86.28 

9-10 13.86 150 0.78 1.30 1.00 2.30 0.0046 0.01 -0.60 1.30 87.58 87.57 

10-11 13.86 100 1.76 0.80 4.00 4.80 0.0366 0.05 -1.90 0.00 87.57 87.52 

11-12 13.86 100 1.76 1.44 0.70 2.14 0.0366 0.08 -1.90 0.00 87.52 87.44 

12-13 13.86 100 1.76 68.68 1.30 69.98 0.0366 2.56 -1.90 -1.10 86.34 83.78 

13-14 13.86 100 1.76 5.50 1.30 6.80 0.0366 0.25 -0.80 -5.50 78.28 78.03 

14-15 13.86 100 1.76 1.00 1.30 2.30 0.0366 0.08 4.70 0.00 78.03 77.95 

15-16 13.86 100 1.76 0.60 1.30 1.90 0.0366 0.07 4.70 0.60 78.55 78.48 

16-17 13.86 100 1.76 4.00 1.30 5.30 0.0366 0.19 4.10 0.00 78.48 78.28 

17-18 13.86 100 1.76 0.60 1.30 1.90 0.0366 0.07 4.10 -0.60 77.68 77.61 

18-19 13.86 100 1.76 0.60 0.70 1.30 0.0366 0.05 4.70 -0.60 77.01 76.96 

19-20 13.86 100 1.76 12.40 1.30 13.70 0.0366 0.50 5.30 0.00 76.96 76.46 

20-21 13.86 100 1.76 2.00 1.30 3.30 0.0366 0.12 5.30 -2.00 74.46 74.34 

21-22 13.86 100 1.76 9.50 1.30 10.80 0.0366 0.40 7.30 0.00 74.34 73.95 

22-23 13.86 100 1.76 10.20 5.50 15.70 0.0366 0.58 7.30 0.00 73.95 73.37 

23-24 13.86 100 1.76 1.00 1.30 2.30 0.0366 0.08 7.30 0.00 73.37 73.29 

24-25 13.86 100 1.76 0.60 1.30 1.90 0.0366 0.07 7.30 -0.60 72.69 72.62 
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25-26 6.93 65 2.09 0.10 4.10 4.20 0.0878 0.05 7.90 0.00 72.62 72.57 

26-27 6.93 65 2.09 0.00 20.00 20.00 0.0878 34.02 7.90 0.00 72.57 38.55 

HD02 - 33   

Hidrantes analisados  

 Peça Pavimento 
Nível 

geométrico (m) 
Vazão (l/s) Pressão (m.c.a.) 

Hidrante analisado 

Incêndio Hidrante - mangueira 

1.1/2 - 2x15m 

requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 

2) 2x15 

Pavimento 7.90 6.93 38.55 

HD02 - 33 

Incêndio Hidrante - mangueira 

1.1/2 - 2x15m 

requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 

2) 2x15 

Pavimento 7.90 6.93 38.55 

 

Obs.: Processo de cálculo: Universal 
 

Tomada d´água:  
2.1/2" x 2.1/2" - THEBE RL-25 - 40CV - R238 (Bomba Hidráulica - Incêndio) 
Nível geométrico: 0.00 m 
Pressão na saída: 85.92 m.c.a. 
 

 
Trecho de recalque 

Trecho 
Vazão 
(l/s) 

Ø 
(mm) 

Veloc. 
(m/s) 

Comprimento (m) J 
(m/m) 

Perda 
(m.c.a.) 

Altura 
(m) 

Desnível 
(m) 

Pressões 
(m.c.a.) 

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante 

1-2 13.86 150 0.78 7.14 0.00 7.14 0.0046 0.03 0.00 0.00 85.92 85.89 

2-3 13.86 150 0.78 1.80 1.90 3.70 0.0046 0.02 0.00 0.00 85.89 85.87 

3-4 13.86 150 0.78 2.00 1.90 3.90 0.0046 0.02 0.00 0.00 85.87 85.86 

4-5 13.86 150 0.78 3.78 8.20 11.98 0.0046 0.05 0.00 0.00 85.86 85.80 

5-6 13.86 150 0.78 0.50 1.10 1.60 0.0046 0.01 0.00 0.00 85.80 85.79 

6-7 13.86 150 0.78 17.70 1.10 18.80 0.0046 0.09 0.00 0.00 85.79 85.71 

7-8 13.86 150 0.78 1.70 1.90 3.60 0.0046 0.02 0.00 0.00 85.71 85.69 

8-9 13.86 150 0.78 0.60 1.90 2.50 0.0046 0.01 0.00 0.60 86.29 86.28 

9-10 13.86 150 0.78 1.30 1.00 2.30 0.0046 0.01 -0.60 1.30 87.58 87.57 

10-11 13.86 100 1.76 0.80 4.00 4.80 0.0366 0.05 -1.90 0.00 87.57 87.52 

11-12 13.86 100 1.76 1.44 0.70 2.14 0.0366 0.08 -1.90 0.00 87.52 87.44 

12-13 13.86 100 1.76 68.68 1.30 69.98 0.0366 2.56 -1.90 -1.10 86.34 83.78 

13-14 13.86 100 1.76 5.50 1.30 6.80 0.0366 0.25 -0.80 -5.50 78.28 78.03 

14-15 13.86 100 1.76 1.00 1.30 2.30 0.0366 0.08 4.70 0.00 78.03 77.95 

15-16 13.86 100 1.76 0.60 1.30 1.90 0.0366 0.07 4.70 0.60 78.55 78.48 

16-17 13.86 100 1.76 4.00 1.30 5.30 0.0366 0.19 4.10 0.00 78.48 78.28 

17-18 13.86 100 1.76 0.60 1.30 1.90 0.0366 0.07 4.10 -0.60 77.68 77.61 

18-19 13.86 100 1.76 0.60 0.70 1.30 0.0366 0.05 4.70 -0.60 77.01 76.96 

19-20 13.86 100 1.76 12.40 1.30 13.70 0.0366 0.50 5.30 0.00 76.96 76.46 

20-21 13.86 100 1.76 2.00 1.30 3.30 0.0366 0.12 5.30 -2.00 74.46 74.34 
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21-22 13.86 100 1.76 9.50 1.30 10.80 0.0366 0.40 7.30 0.00 74.34 73.95 

22-23 13.86 100 1.76 10.20 5.50 15.70 0.0366 0.58 7.30 0.00 73.95 73.37 

23-24 13.86 100 1.76 1.00 1.30 2.30 0.0366 0.08 7.30 0.00 73.37 73.29 

24-25 13.86 100 1.76 0.60 1.30 1.90 0.0366 0.07 7.30 -0.60 72.69 72.62 

25-26 6.93 65 2.09 0.10 4.10 4.20 0.0878 0.05 7.90 0.00 72.62 72.57 

26-27 6.93 65 2.09 0.00 20.00 20.00 0.0878 34.02 7.90 0.00 72.57 38.55 

Pelas planilhas apresentadas, observa-se que os dados obtidos no 

dimensionamento estão de acordo com o esperado e regulamentado por norma 

técnica. 

A vazão em cada hidrante mais desfavorável está superior ao determinado em 

norma: 

§ Determinação NPT: 300 l/m | Pmín:10 mca; 

§ HD01-33: 6,93 l/s = 415,80 l/m; 

§ HD02-33: 6,93 l/s = 415,80 l/m. 

 

De acordo com os dados de projeto, o SKID de combate incêndio, provedor da 

alimentação de água da rede hidrante, será composto pelos seguintes itens de 

bombeamento hidráulico: 

 

BOMBA PRINCIPAL DE COMBATE INCÊNDIO – ELÉTRICO 

· Marca: THEBE 

· Modelo: RL-25 

· Rotor: 238 mm 

· Rpm: 3.500 

· Q: 36 m³/h 

· Hm: 92,80 mca 

· Acionamento: Motor elétrico trifásico 380 Vac | 40.0 cv | 60 Hz 

 

BOMBA DE COMBATE INCÊNDIO – MOTOR COMBUSTÃO 

· Marca: THEBE 

· Modelo: RL-33/3 MANCAL 

· Rotor: 279 mm 

· Rpm: 1.750 
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· Q: 36 m³/h 

· Hm: 93 mca 

· Acionamento: Motor combustão MWM TD229/4 | Potência 100cv @ 1800rpm 

 

BOMBA JOCKEY - PRESSURIZAÇÃO 

· Marca: Schneider 

· Modelo: ME-BR 1640 V 

· Potência: 4.0 cv 

· Hm: 117 mca 

 

 A seguir pode-se observar as curvas da bomba hidráulica de combate incêndio 

em questão, com dados técnicos emitidos pelo próprio fabricante conforme 

recomendações de projeto. 

Detalhes técnicos construtivos e maiores informações acerca do 

dimensionamento podem ser constatados nas pranchas que integram o PPCI. 
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Imagem 11 - Curvas do Conjunto Bomba Principal Elétrico 
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Imagem 12 - Curvas do Conjunto Bomba Motor Combustão 
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2.2.9 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

 

 Conforme NPT 32 no disposto no item 5.3 deve haver equipamentos de 

proteção individual (EPI), para contenção de vazamentos de produtos perigosos e 

para o resgate de pessoas em área contaminada desta forma esta locada uma central 

de monitoramento na prancha 01/27 e nesta Central Existem os seguintes 

equipamentos de proteção individual.  

2.2.9.1 Pit Stop e GLP 

· Luvas de raspa ou vaqueta; 

· Calçado de segurança (botina); 

· Óculos de Segurança; 

· Capacete com jugular; 

· Protetor auricular. 

2.2.9.2 Sala de Máquinas 

2.2.9.2.1 (Operador de Sala de Máquinas) 

· Botina de segurança; 

· Óculos transparente; 

· Protetor auricular; 

· Macacão de segurança nível A e nível C; 

· Máscara respiratória facial com filtro mecânico para amônia; 

· Conjunto autônomo de ar comprimido; 

· Botina contra choques elétricos; 

· Óculos transparente; 

· Protetor auricular; 

· Macacão de segurança nível A e nível C; 

· Máscara respiratória facial com filtro mecânico para amônia; 

· Conjunto autônomo de ar comprimido. 
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2.2.9.2.2 (Eletricista de Sala de Máquinas) 

· Botina contra choques elétricos; 

· Óculos transparente; 

· Protetor auricular; 

· Macacão de segurança nível A e nível C; 

· Máscara respiratória facial com filtro mecânico para amônia; 

· Conjunto autônomo de ar comprimido; 

· Conjunto camisa e calça de segurança para eletricidade; 

· Aparelho medidor dos níveis de concentração de amônia no ambiente. 

2.2.9.3 Descarga de Químicos – Soda Cáustica e Ácido Nítrico 

· Bota de PVC; 

· Óculos panorâmico de segurança para químicos; 

· Capacete com protetor facial de acrílico; 

· Macacão para químicos; 

· Luvas de PVC e nitrila; 

· Protetor auricular; 

· Respirador descartável para químicos. 

2.2.9.4 Manipulação de Químicos – Soda Cáustica, Ácido Nítrico, Etc. 

· Sapato de segurança; 

· Óculos panorâmico de segurança para químicos; 

· Protetor facial de acrílico; 

· Luvas de PVC e nitrila; 

· Protetor auricular; 

· Respirador descartável para químico. 
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2.2.10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

 

 O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas está em conformidade 

está em conformidade com a NBR 5419:2015 Proteção de Estruturas contra 

Descargas Atmosféricas.  
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3. CONCLUSÃO 
 

A elaboração do plano de prevenção foi identificar e mostrar a importância da 

proteção contra incêndio em indústrias que são existentes. Para efeito da 

elaboração e análise neste trabalho efetuamos o Plano de Prevenção Contra 

Incêndios (PPCI), abrangendo todos os prédios da unidade de lacticínios.  

Neste trabalho os sistemas foram escolhidos e dimensionados de acordo com 

as normas de prevenção e combate a incêndio do estado do Paraná para uma 

edificação industrial já existente. Sempre objetivando a segurança dos colaboradores 

da empresa e a proteção do patrimônio da mesma. 

Por se tratar de uma empresa relativamente grande seu risco 

automaticamente é elevado. Como se trata de uma empresa já existente, o projeto 

arquitetônico foi sendo alterado no decorrer dos anos. Seu layout não foi elaborado 

visando atender a segurança necessária impostas hoje pelos bombeiros.  

Sendo assim, pode-se salientar alguns aspectos importantes e relevantes na 

adequação da edificação para obter a proteção e segurança exigida por norma. 

Estas leis regram a concepção para adequação dos prédios. A ideia principal está 

pautada nos itens e nas normas de segurança que devem ser atendidas na 

reformulação do espaço físico existente, assegurando ambientes salubres e 

seguros. 

Entendemos que é necessário a obtenção do habite-se de prevenção contra 

incêndio em qualquer edificação sendo elas exigidas pelos bombeiros.  

Esta tomada de decisão visa atender as necessidades de segurança 

preservando a segurança, a saúde ocupacional dos colaboradores e ao patrimônio 

público.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 01 – Prancha 01-27 

ANEXO 02 – Prancha 02-27 

ANEXO 03 – Prancha 03-27 

ANEXO 04 – Prancha 04-27 

ANEXO 05 – Prancha 05-27 

ANEXO 06 – Prancha 06-27 

ANEXO 07 – Prancha 07-27 

ANEXO 08 – Prancha 08-27 

ANEXO 09 – Prancha 09-27 

ANEXO 10 – Prancha 10-27 

ANEXO 11 – Prancha 11-27 

ANEXO 13 – Prancha 12-27 

ANEXO 14 – Prancha 14-27 

ANEXO 15 – Prancha 15-27 

ANEXO 16 – Prancha 16-27 

ANEXO 17 – Prancha 17-27 

ANEXO 18 – Prancha 18-27 
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ANEXO 19 – Prancha 19-27 

Anexo 20 –  Prancha 20-27 

Anexo 21 –  Prancha 21-27 

ANEXO 22 – Prancha 22-27 

Anexo 23 –  Prancha 23-27 

Anexo 24 –  Prancha 24-27 

Anexo 25 –  Prancha 25-27 

Anexo 26 –  Prancha 26-27 

Anexo 27 –  Prancha 27-27 

 

 


