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1 RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) aborda a prevenção e combate a 

incêndios de forma geral. Expõe a leis e normas regulamentadoras que estabelecem diretrizes 

aos projetos de prevenção a incêndios. Apresenta as variáveis que permitem a formação do 

fogo, bem como, as formas para extingui-lo, o desenvolvimento e propagação de um incêndio, 

suas classes e suas fases. Cita os equipamentos de proteção ao combate e as técnicas de 

prevenção. Apresenta o desenvolvimento de um projeto fictício de um salão de eventos 

comunitários, construção comum em aglomerados urbanos nas periferias das cidades, bem 

como, centro de encontros em localidades do interior dos municípios brasileiros. 

O projeto (fictício) de prevenção de incêndio, saídas de emergência e acessibilidade, trata 

de um assunto atual e ainda distante de compreensão da sua importância pela população geral. 

Os sistemas de prevenção e combate à incêndios tem como função garantir a segurança das 

pessoas que frequentam ou utilizam a edificação a qual ele está implementado. Em qualquer 

ambiente que reúna público a implantação destes sistemas é indispensável. As Instruções 

Normativas de segurança Contra Incêndios do Estado de Santa Catarina definem as diversas 

variáveis para cada tipo de edificação conforme sua utilização. A IN 03 (CBMSC, 2014) 

classifica os objetos de estudo deste trabalho como locais de grande afluência de público 

indiferente ao município Catarinense que ele poderia estar localizado. Foram previstos os 

seguintes sistemas: proteção por extintores, saídas de emergência, iluminação de emergência, 

sinalização para abandono de local com determinação das rotas de fuga para as saídas de 

emergência.  

 

 Palavras-chave: Salão Comunitário, incêndio, segurança, saída de emergência, acessibilidade, 

projeto, extintores.  
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2 ABSTRACT 

 

The current Final Paper approaches the fire prevent and combat on a general vision. It 

brings the laws that are applied in fire prevention projects, also those which are applied when 

the fire has already started.  

Introduces many reasons why the fire starts, as those options to extinguish it, as well as the 

fire development and propagation, explaining the technical phases and classes that the fire 

pass through, and quotes the fire equipments and ways of prevention. 

To a daily situation understand, it was developed a fictional Project of a Community Hall, 

very usual in suburbs and in small brazilian towns. The current Project explains about the 

emergency exit, as well as the importance of accessibility in those places where are too many 

people. 

The fire prevention systems aim at the safety guarantee of those people who attend or use 

the building somehow. Any place that gather people must have these systems of prevention. 

Santa Catarina has a state law that defines a lot of different ways to install fire prevention 

system, according to the number of people the place can have. Those systems, determined by 

law, are Extinguisher, Emergency Exit, Emergency Lights in case of fire scape need. 

 

Key-words: Community Hall, fire, safety, emergency exit, accessibility, extinguisher. 
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3 INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios o fogo exerce forte atração sobre os humanos, 

definitivamente, não há como viver sem ele. Sabe-se que na pré-história o homem 

batendo determinadas pedras umas contra as outras ou friccionando continuamente 

determinados gravetos conseguia iniciar o fogo e facilmente o controlava em fogueiras 

para subsistência.  

Em nosso modo de vida, festas comemorativos e importantes eventos costumam 

reunir pessoas em um local para partilhar alegrias e assuntos de interesse público. Este 

local de reunião fornece um elo de ligação importante na comunidade a qual está 

inserido, pode manter um caráter: Religioso, político, educacional, festivo entre tantos 

que se podem imprimir ao local de reunião de uma comunidade.  

Comum a esta situação é frequentemente não haver projeto arquitetônico e 

preventivo destas edificações, principalmente em salões no interior de municípios, onde 

a população local levanta a edificação apenas com conhecimentos empíricos de 

construção, não havendo projeto preventivo de incêndio aprovado pelo corpo de 

bombeiros, muito menos a inspeção de liberação. Não existe uma estrutura social, 

financeira ou política para que as corporações consigam realizar seu trabalho com 

excelência no que compete a “todas as inspeções”. A questão da acessibilidade, seja 

para deficientes ou a de abandono do local segue o mesmo destino, visto não haver 

planejamento para eventualidades e/ou emergências. 

Nesta monografia estará sendo proposto o projeto preventivo contra incêndio e 

pânico e a adequação do projeto de acessibilidade. 

4 JUSTIFICATIVA 

 

Em comunidades do interior dos municípios do oeste catarinense, geralmente 

formados por imigrantes europeus, os “salões” de encontro são um troféu cuidado e 

exposto as comunidades vizinhas como símbolo de prosperidade e união do povo local. 

Para este, doações são realizadas com objetivo de fazer festas e rifas, geralmente para o 



�� 

 

santo padroeiro da comunidade, conseguindo assim além de reunir famílias, juntar as 

condições financeiras para melhorar a edificação e a igreja do local. 

Quase em sua totalidade, com raras exceções estas obras não foram planejadas, 

projetadas e inspecionadas pela corporação de Bombeiros, fato que eminentemente 

coloca em riscos, nas situações emergenciais a vida humana. O projeto é sempre uma 

variável de máxima importância para qualquer obra, seja da espécie que for, seja da 

natureza que for. Indiscutível é a importância do projeto, sua designação já fala por si 

só. 

A����� que alguém planeja ou pretende fazer (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa) 

 

O planejamento é essencial a qualquer construção, seja, particular, pública ou de 

qualquer caráter de reunião coletiva. Podemos dizer que o planejamento vem junto com 

a ideia de um projeto, e sua realização nos permite ver a obra antes de sua realização 

física, permitindo assim, avaliar os riscos e soluções a um plano de trabalho 

pormenorizados. 

 

2���	
� �� �	�	��� �����
����	�� �� ������� �� ����	�	��� �� �	�	��� ��

�	d 	���	d (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa) 

 

Considerando a importância destes locais de reunião, este trabalho visa apresentar 

uma solução que pode ser implementada a qualquer edificação de mesma utilização e 

porte. Mesmo sendo imaginária suas medidas e sua localização os resultados podem ser 

aplicados na realidade para edificações com características semelhantes. 

5 OBJETIVOS  

5.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver projeto preventivo contra incêndio e pânico. Agregar ao projeto 

alternativas de acessibilidade ao ingresso e fuga de pavilhão comunitário, sem endereço 

real, porém aplicado a construções semelhantes. 
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5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Expor e aplicar em projeto hipotético normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e Instruções Normativas (IN) do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Santa Catarina (CBMSC). 

Citar alguns grandes incêndios no brasil comentando o acontecido e comparando 

aos dias atuais se a legislação estivesse presente. 

Conceituar as diferenças entre: Fogo, incêndio, métodos de controle preventivo e 

métodos de extinção. 

Desenvolver projeto preventivo contra incêndio e pânico. 

Levantar os materiais para carga e fogo. 

Desenvolver memorial de cálculo. 

Demonstrar parâmetros para projeto de acessibilidade. 

6 METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada neste trabalho corresponde a exposição de dados e 

propostas para entendimento da prevenção e combate a incêndio e pânico, através de 

citações bibliográficas fundamentadas em resenhas, livros, artigos e trabalhos 

acadêmicos de diversos autores, bem como, da exposição das Normas Brasileiras, 

instruções normativas constantes nas normas de segurança contra incêndios do corpo de 

bombeiros militar do Estado de Santa Catarina, decretos e leis relacionados ao assunto. 

As variáveis relacionadas ao desenvolvimento do incêndio estão fundamentadas 

principalmente no livro “A segurança contra incêndio no Brasil”, e são complementadas 

com as indicações da Associação brasileira de Normas Técnicas e Instruções 

Normativas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. 

O ������� �!"��#� �� $%�&�#� �� $%�#�'(� ) !�*+��!� � $,�!*�- )��!" *�"� )�

variáveis relacionadas a acessibilidade estão fundamentadas nas Normas Brasileiras 

(NBR’s), Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros e conteúdo acadêmico 

Universitário. 
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7 HISTÓRICO DOS GRANDES INCÊNDIOS 

 

Grandes incêndios, causadores de tragédias memoráveis se arrastam junto a 

história da humanidade, não há como precisar todos, devido não termos na história um 

período tão fértil quanto ao atual no sentido da informação, da história contada em 

tempo real através de vídeos. Mesmo com as dificuldades de se obter informação no 

passado, onde a história muitos vezes fora descrita verbalmente, alguns eventos 

atravessaram os tempos, tendo um registro, se não fiel aos números, fiel ao local e a 

uma data de referência. 

 Ao edificar cidades sem planejamento algum prevendo o crescimento ficaram os 

aglomerados urbanos desprovidos de soluções adequadas para problemas cotidianos 

entre eles o combate a incêndios, visto que, sem planejamento a prevenção a sinistros 

desta ordem se torna quase impossível. Algumas catástrofes merecem menção ao longo 

da história entre elas podemos citar: 

Roma no ano 64 – O incêndio atingiu 10 das 14 zonas da cidade, tendo início na 

noite de 18 de julho, queimou por seis dias até ser controlado, porém, focos não 

completamente extintos fizeram o incêndio perdurar por mais três dias. 

Londres em 1966 – O incêndio durou de 2 a 5 de setembro, arrasou com 13.200 

casas, 87 igrejas e 44 edifícios públicos. Registros indicam 9 óbitos e 100.000 

desabrigados. 

Hamburgo em 1842 – O incêndio iniciou na noite de 4 de maio e somente foi 

controlado no dia 8 de maio. Número de edificações é incerto. 51 óbitos e 20.000 

desabrigados. 

Chicago em 1871 – O incêndio iniciou na noite de 8 de outubro. Número de 

edificações é incerto. 300 óbitos e 100.000 desabrigados. 

Boston em 1872 – O incêndio iniciou na noite de 9 de novembro, arrasou 776 

edifícios, por ter atingido o centro comercial acabou com apenas 2 mortos, porém, os 

prejuízos chegaram a ordem de $ 73,5 milhões. 

Jacksonville em 1901 – O incêndio começou em 03 de maio. Devastou mais de 

530 edifícios e desabrigou mais de 10.000 pessoas. 

Chicago 1903 – Em 30 de dezembro o teatro Iroquois incêndiou apesar de 

supostamente ser seguro contra incêndios das 1.600 pessoas que estavam em seu 

interior 600 faleceram. 
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São Francisco 1906 – Na madrugada de 18 de abril as 5h 14m um terremoto 

atingiu a cidade, as tubulações subterrâneas de gás se romperam e um incêndio 

devastador consumiu a cidade. 225 mil pessoas ficaram desabrigadas. 3.000 mortos. 500 

casas foram consumidas pelo fogo. 

Boyertown 1908 – Em 13 de janeiro 170 pessoas faleceram após a queda de uma 

lâmpada a querosene cair no chão, a falta de procedimentos, saídas com tamanho 

inadequado e algumas obstruídas foram determinantes para a tragédia. 

Tóquio 1940 – 1º de setembro houve um terremoto as 11h 58m, neste horário as 

pessoas faziam almoço, muitos fogões caíram e incendiaram as casas provocando 

diversos focos. A maior perda coletiva foi em um espaço aberto no Honjo Rikugun 

Hifukusho no centro de Toquio quando cerca de 38.000 pessoas lotavam um espaço 

aberto e foram incineradas por uma tempestade induzida pelo turbilhão de fogo. A área 

era um terreno aberto e as pessoas ali se refugiaram do fogo na esperança de evitar os 

incêndios que se espalhavam pela cidade. Infelizmente, porque a área era 

completamente aberta, sem árvores ou intervalos naturais de qualquer tipo, o fogo 

consumiu o local. A tragédia está associada a ao terremoto, que após, desencadeou o 

incêndio agravado por um tufão vindo do norte do Japão. 

7.1 HISTÓRICO DE ALGUNS EVENTOS ATUAIS 

Apesar de na atualidade termos agrupamentos urbanos que excedem em números 

populacionais/habitacionais em todos os aspectos das eras anteriores, os resultados 

matemáticos quando comparados com os sinistros do passado são menores, entre alguns 

podemos citar: 

Meca 1997 – No dia 22 de abril um botijão de gás explodiu causando um 

incêndio que matou 343 pessoas e feriu outras 1290. No total, 70 mil tendas foram 

queimadas 

Buenos Aires 2004 – Em 30 de dezembro, após alguns frequentadores soltarem 

rojões contra o teto de uma boate um incêndio tomou conta do ambiente matando 175 

pessoas e deixando 619 feridos. Muitos tentaram sair pelas portas de emergência, mas a 

*)�) )� ")�#!�c) 0�*c)�)� $)%) ��!#)% 34� $����)� �)5���" ��" $)6)%:  25 dezembro de 

2000:  

China 2000 – No dia 25 de dezembro um incêndio destruiu um complexo 

comercial e uma discoteca em Luoyang matando 309 pessoas
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Venezuela 2002 – Em 1º de dezembro na cidade de Caracas um incêndio vitimou 

fatalmente 50 pessoas. 

Estados Unidos 2003 – Um incêndio em um clube na localidade de West 

Warwick (Rhode Island, nordeste) levou a óbito 100 pessoas, deixando mais 200 feridas 

com queimaduras e intoxicação. 

China 2008 – O lançamento de fogos de artifício dentro do recinto de uma 

discoteca em Shenzhen provocou a morte de 44 pessoas e deixou 87 feridas no dia 20 de 

setembro. 

Tailândia 2009 - O lançamento de fogos de artifício dentro do recinto de uma 

discoteca em Bangcoc provocou a morte de 66 pessoas que festejavam a passagem do 

ano no dia 1º de janeiro 

Rússia 2009 - O lançamento de fogos de artifício dentro do recinto de uma 

discoteca em Perm provocou a morte de 155 pessoas.  

Filipinas  2015 – 72 mortos em uma fábrica de sapatos (não havia EPI’s e/ou 

sistema de proteção a incêndios) 

Filipinas 2016 – 3 mortos, 6.000 desabrigados, 500 casas destruídas em bairro de 

Mandaluyong, na Área Metropolitana de Manila. 

China 2015 – Aproximadamente 50 mortos e 701 feridos em explosão na área de 

produtos químicos localizada no porto da populosa cidade de Tianjin com cerca de 

15.000.000 de habitantes. 

7.2 HISTÓRICO DE ALGUNS EVENTOS ATUAIS NO BRASIL 

A importância do projeto de proteção a incêndio e pânico pode ser visualizada nas 

recentes perdas de vidas humanas em incêndios no Brasil. A observação de grandes 

incêndios com mortes demonstra claramente a falta de estrutura para retirada imediata 

do contingente de pessoas necessário no momento de sinistros. 

Niterói 1961 – No dia 17 de dezembro 20 minutos antes de acabar o espetáculo 

um incêndio criminoso tem início, em 3 minutos o toldo em chamas caiu sobre a plateia 

de 2.500 pessoas, levando a óbito 250 pessoas e deixando mais 400 feridas. 

São Bernardo do Campo 1970 – No dia 18 de dezembro a ala 13 das indústrias 

Volkswagen incêndiou vitimando uma pessoa e sendo completamente destruída.  
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São Paulo 1972 – no dia 24 de fevereiro o incêndio no edifício Andraus com 31 

andares marcou o primeiro incêndio em prédios elevados do Brasil. 16 pessoas 

faleceram e 336 ficaram feridas. 

São Paulo 1974 – no dia 1º de fevereiro o incêndio no edifício Joelma com 23 

andares levou a óbito 179 pessoas e vitimou mais 320. 

Porto Alegre 1976 – Em 27 de abril um incêndio no edifício em que funcionavam 

as lojas Renner levou a óbito 40 pessoas e deixou mais 60 feridas. 

Cubatão 1984 – No dia 24 de fevereiro, após a explosão de um duto da Petrobrás 

um incêndio incontrolável arrasa a Vila Socó, deixando um saldo oficial de 93, porém, 

testemunhas afirmam que na favela 400 pessoas perderam suas vidas. 

Rio de Janeiro 1986 – No dia 17 de fevereiro um curto circuito no sistema 

elétrico iniciou um incêndio matando 21 pessoas e ferindo mais de 50. 

Belo Horizonte 2001 – Após um integrante da banda acender um sinalizador no 

palco tem início um incêndio matando 7 pessoas e ferindo mais 197. 

Santos 2015 – Um incêndio de proporções gigantes atingiu a empresa Ultracargo. 

O fogo começou em um tanque com gasolina e se intensificou rapidamente. Com a 

participação de 950 homens o fogo foi extinto em 9 dias. 

Santa Maria 2013 - Após um integrante da banda acender um sinalizador no 

palco tem início um incêndio matando 242 pessoas e ferindo mais 680. 

 

8 CONCEITOS 

Prevenção e combate a qualquer situação de risco requer antes que tenhamos 

ciência do assunto, que venhamos a dominar os conceitos para então termos eficiência 

em nossas ações. Para se combater um incêndio é necessário compreender a dinâmica, a 

conduta e as possibilidades decorrentes deste estudo. Devemos conceituar as variáveis. 

8.1 CONCEITO DO FOGO 

Apesar de ser o mesmo elemento em todas as partes do globo, com pequenas 

�)%!)'v�� �� 34� �� *�"$%����� *�"� �=$��!'(�- � 0�6� 34)��� *��*�!#� )!��) 6�%)
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�!��%6+�*!)� *��0�%"� *!#) ? �=)��%� @#!4 B�!#� C.��8D �=$���� )� �!0�%��')� ��

*�"$%����(� utilizadas nas normas de alguns países: 

Apesar dos grandes avanços na ciência do fogo, ainda não há consenso 

mundial para definir o fogo. Isso é percebido pelas definições usadas nas 

normas de vários países. Tem-se assim: 

a) Brasil - NBR 13860: fogo é o processo de combustão caracterizado pela 

emissão de calor e luz. 

b) Estados Unidos da América - (NF PA): fogo é a oxidação rápida auto-

sustentada acompanhada de evolução variada da intensidade de calor e de 

luz. 

c) Internacional - ISO 8421-1: fogo é o processo de combustão 

caracterizado pela emissão de calor acompanhado de fumaça, chama ou 

ambos. 

d) Inglaterra - BS 4422:Part 1: fogo é o processo de combustão 

caracterizado pela emissão de calor acompanhado por fumaça, chama ou 

ambos. 

Nota: ISO 8421-1 Combustão – reação exotérmica de uma substância 

combustível com um oxidante usualmente acompanhada por chamas e ou 

abrasamento e ou emissão de fumaça. 

? ?���*!)'(� E%)�! �!%) �� F�%")� GH*�!*)� )#%)�H� �) FEI 13860– Glossário 

�� #�%"�� %� )*!��)��� *�" ) ��64%)�') *��#%) !�*+��!�s (1997) define: 

2.152 fogo: Processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz. 

2.158 fogo latente: Combustão lenta de um material sem visibilidade de luz 

e geralmente evidenciada por uma elevação de temperatura e/ou pela fumaça. 

?� ��%")� dos diferentes Países diferem entre si nas suas definições porém é 

*������� 34� � 0�6� #�" � "��"� $%!�*5$!� em comum sendo o resultado de uma 

%�)'(� 345"!*) C�=!�)'(� %r$!�)D *c)")�) �� *�"J4�#(� ����� *)%)*#�%!K)�) $� )

�"!��(� ��  4K � *) �%e  

G)5� T�"�� (2014, p. 16) expõe “Essa reação de combustão só acontece se houver 

) $%����') �!"4 #,��) �� #%+� � �"��#�� �����*!)!�- �" �4)� ���!�)� $%�$�%'v��a

*�"J4�#5�� - *) �% � 4" *�"J4%��#� C�=!6+�!� �� )%De L���� � �"��#�� 0�%")" )

* r��!*) 0!64%) �� G%!,�64 � do Fogo” 



�7 

 

MNPQRS U – Triângulo do fogo  

MVWXYZ [YR\VW ]SRWYNRV ^`bfgh ijkUlm 

? �=)��%� @#!4 B�!#� C.��8D ���*%��� 34� ����" *��=!�#!%  !6)��� � *�"J4�#5�� -

� *�"J4%��#� � � *) �% $)%) 34� � #%!,�64 � �� ")�#��c)- $�%")��*���� ���#) 0�%") �

0�6o sustentável. 

G��)� )� �)%!r��!� �� #%!,�64 � �� 0�6� �(� �� !"$�%#,�*!) $)%) �4) !6�!'(� �4

�=#!�'(�e ? 0�%")  �!6) �� �� �J��%�)% 4" ����#� *�" 0�6� H �� 34)�#� ")!�

*�"J4�#5�� ")!�% ��%r � 0�6�- �(� �� *���!��%)��� )� �4#%)� �)%!r��!�- #)�#� $)%) �

$%�*esso da dinâmica do fogo, quanto de seus procedimentos para extinção. Se faz 

��*���r%!� ��0!�!% *��*�!#4) "��#� *)�) �)%!r�� $)%) "� c�% *�"$%����(�e 

n") J4�*) %r$!�) $� ) !�0�%")'(�  !�%� ��� !��!*) )#%)�H� �) !�#�%��# �)

o!p!$H�!)- ) ��*!* �$H�!)  !�%� que combustível é  

q�� ���� �	�
� s����d�����t u ��	 d��dw
s�	 ��� ��	x� s�� � �y�xz
��

q�� ���� s������
�t �����	
�� �
��x�	{ �d�	���
� �� ���� ��x���d�{ 
	

����	 �� s	���{ s�	�	d � x	d�d� ���|� 	 �����	��� �	 �
��x�	 
��� s�
��	 ��

����	 �� energia potencial a uma forma utilizável. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas através da NBR 13860– Glossário 

de termos relacionados com a segurança contra incêndios (1997) define: 

2.84 combustível: Todo material capaz de queimar. 

 

Combustível é um elemento que fornece as condições necessárias para o início ou 

mantenimento do fogo, sendo ele próprio devorado em uma reação química. 

Combustível: é o elemento que, ao mesmo tempo em que alimenta o fogo, 

serve de campo de propagação para o mesmo. São todas e quaisquer 

substâncias sólidas, líquidas ou gasosas que, após atingir uma temperatura de 

ignição, combinem quimicamente com outra, gerando uma reação 

exotérmica, liberando calor e luminosidade.  
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Os materiais orgânicos são todos combustíveis. Já os inorgânicos 

apenas alguns. A combustibilidade de um corpo depende de sua maior ou 

menor facilidade de combinação com o oxigênio, sob ação do calor. (Tais Gomes, 

2014, p. 16) 

 

A base do fogo na pirâmide é o combustível, para se iniciar ou manter o fogo é 

necessário ter um meio comburente, de forma geral nos incêndios esta variável é 

representada pelo oxigênio. O oxigênio é o segundo gás de maior presença na 

atmosfera, em proporção aproximada de 21% (20,8%) do volume e 23,1% de sua 

massa. Em meios naturais está presente junto ao fogo sendo necessário para se obter o 

ambiente necessário para alimentação de fogo ou de um incêndio, quanto maior o 

incêndio maior é o consumo de oxigênio. 

}~������ - Gás simples, incolor, inodoro, comburente, mas não combustível, 

���� �ouco solúvel na água, que faz parte da atmosfera e que sustenta a 

��d���	��� � 	 s����d��. (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa) 

? ?���*!)'(� E%)�! �!%) �� F�%")� GH*�!*)� )#%)�H� �) FEI �/8>�– Glossário 

de termos relacionados com a segurança contra incêndios (1997) define comburente 

como: 

�omburente: Substância que sustenta a combustão. 

O ")#�%!) *�"J4%��#� C�=!6+�!�D 34)��� 0�%��*!�� )%#!0!*!) "��#� C0 4=�

0�%çado) em uma combustão é capaz de fornecer altas demandas de calor, processos 

")�4)!� � automáticos de corte de metais e outros materiais utilizam-se desta técnica, 

$�%Hm, quando a reação tem somente o meio comburente natural, sem o enriquecimento 

0�%çado, apresenta o seguinte comportamento: 

As��	 �� ��� �2� ���� �s����� s����d�� s�� s�	�	d em combustíveis, e 

��	
� �	��� 	 ���d�
�	 �� �y�xz
��{ �	�d ���	 d��� �dd	 s����d���  

�
�� �� � ��� �2� ���� �s����� s����d�� d�� s�	�	d �� s����d����d

d�����d�  

As��	 �� ��� �2� ���� �s����� s����d�� s� s�	�	d �� s����d����d

�������d � x	d�d�d�  

A�aixo de 13% O2: Não haverá combustão (Gerson Carneiro. Slide aula 3. UNIARP. 2016) 

 
O #�%*�!%� elemento conforme já exposto para a formação do fogo é o calor, pode 

�!% �� 0��#� �)#4%) �4 )%#!0!*!) e O *) �% �� 0�%") �)#4%) $��� �!% �) )'ão solar ou de 

%)!��- #���� �� )��� ��� ��$)%)"�� *�" �=#���)� r%�)� �� *)"$�� � 0 �%��#)�
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!�*���!)�)� �� 0�%") �)#4%) - )��!" *�"�- �4#%)� �� 0�%") �(� �)#4%) a ?'(�

���*4!�)�) �� c�"�" )�  )�')% $��#)� �� *!6)%%� )*���) �) ��6�#)'(�- 0�6�

!�#��*!��) - �#c. Em meios urbanos curto-circuito em rede elétrica, aquecedores, velas, 

0�%%�� �� $)��)% %�4$)� ��#%� �4#%�� 0�%��*�" � � �"��#� ��*���r%!� *) �% $)%) 34�

$%��4tos combustíveis em meio comburente entre em ignição, provocando incêndios. 

��"� %�6%) 6�%) � calor é o responsável pela evaporação dos combustíveis ao 

�5�� �� �4) �!�$��!'(� $)%) � 0�6�e O 0��ômeno do fogo na verdade ocorre quando o 

����������� ��������  ¡����¢ £��¢���� ¤¥¦§¨© ª«¬®¯© ���� °± �²����� ³�� ´o 

*�"J4�#5�� �µ !��-  534!�� �4 6� ��#%a em combustão somente após a vaporização ou 

$%��4ção do gás, a partir de sua decomposição resultante da ação do calor e do 

�=!6+�!�e”  

¶��� ��x� ��� s����{ 	����� ��� 
�� ������ d�� ������� d������
� ��

�y�xz
��{ �s���� ��	
�� ��	 d��dw
s�	 s����d���� na presença do 

�y�xz
�� �� 	�{ � s������
�{ u 	���s��	 	u s��x	� 	 ��	 �����	��	

s���s	 s�	�	�	 �� temperatura de ignição a qual provoca uma reação 

����s��	� �� s	���	{ ���x�
	
�� 	 s����d��� ���	
�{ COMBUSTÃO 

��s���� �	 	��� d����w
�	 ��d �����
tos COMBUSTÍVEL, OXIGÊNIO, 

�·¸}¹ º ¹»·¼½} ¾}¸»�¿¸·¹À (Gerson Carneiro. Slide aula 3. UNIARP. 2016) 

 

As considerações expostas demonstram em teoria o princípio do fogo, porém, 

Gerson nos apresenta uma nova variável: Reação molecular.  

Alexandre Itiu Seito (2008) comenta  

Assim, a interpretação desta figura geométrica plana é: os três elementos que 

compõem cada lado do triângulo - combustível, comburente e calor - devem 

coexistir ligados para que o fogo se mantenha. 

Com a descoberta do agente extintor “halon”, foi necessário mudar a teoria, a 

qual atualmente é conhecida como Tetraedro do Fogo. A interpretação desta 

figura geométrica espacial é: cada uma das quatro faces representa um 

elemento do fogo - combustível, comburente, calor e reação em cadeia - e 

devem coexistir ligados para que o fogo se mantenha. 

 

Apesar de sua importância no combate a incêndio o extintor “halon” não está mais 

em uso. 

� halon (hidrocarboneto halogenado) é um agente extintor de compostos 

�����s�d formados por elementos halogênios (flúor, cloro, bromo e iodo). É 

�����	�� �� �����	��
�d ��u��s�d ��� 	�	x	� �
sz
���d d�� ���y	�
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��d����d� Á�� �	
��� ���� Protocolo de Montreal por ser nocivo à camada de 

��Â
��. 

� �	��
 s�
d�d� 
�� s����d� �����s� ��xw
�s� s�
d����� ��� �� �� ���d

����d �� s	���
�{ ��xados a um átomo de bromo e a outro halogéneo. Os 

�	�d �����	��d d�� � Ã	��
 �2�� q�����s�������������	
�t � � Ã	��
 ��Ä�

q��������������	
�t� �d �	��
d d�� x	d�d ���� �����	��d �� �y�
���d ��

�
sz
���d� ��� 	u ��� ����d �	�d ����x�d�d �� ��� �d s�orofluorocarbonetos 

qÅÁÅt{ 	�d ��	�d d� �
s�
�	� �����s	��
� ���	s��
	��d{ 
	 ��d������ �	

s	�	�	 �� ��Â
��� �d 
����d �� �	��
 
	 	��d���	 	���
	� s��s	 �� 2Æ�

	� 	
�{ ���
s��	���
� ������ 	�d �d�d �� �����	��
� �� s���	� 	

�
sz
���d� � �d� �� �alon em extintores de incêndios foi proibido em janeiro 

�� �ÇÇÈ� (Wikipédia, enciclopédia livre) 

 

A reação molecular proveniente da interação entre combustível, comburente e 

calor original o tetraedo do fogo formando uma pirâmide em perspectiva 3D. As figuras 

seguintes representam a interação das variáveis com a reação molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MNPQRSs 2 e 3 – Tetraedo do fogo  

MVWXYZ [YR\VW ]SRWYNRV ^`bfgh ijkUlm 

 

O que ocorre na reação molecular é a transferência de energia molecular, ou seja, a 

reação química que acontece em cadeia fornece a energia da molécula que está em 

combustão para a seguinte, a próxima. Materiais combustíveis após iniciarem a ignição 

começam a fornecer em sua energia desprendida uma parcela na forma de calor, o qual, 

em combinado com o oxigênio alimenta continuamente a combustão. 
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MNPQRS 4 – Tetraedo do fogo  

MVWXYZ bWXYRWYX-Fundamentos do fogo e incêndio (2016) 

 

A reação molecular sofre influência dos materiais de origem, da quantidade de 

comburente, bem como do calor produzido ou presente na reação. Alexandre Itiu Seito 

(2008) comenta que “O fogo para ser iniciado e se manter no material combustível sofre 

influência de vários fatores tais como: estado da matéria (sólido, líquido ou gás), massa 

específica, superfície específica, calor específico, calor latente de evaporação, ponto de 

fulgor, ponto de ignição, mistura inflamável (explosiva), quantidade de calor, 

composição química, quantidade de oxigênio disponível, umidade, etc.. 

As diferenças do comportamento dos materiais combustíveis na ignição e na 

manutenção do fogo podem ser explicadas por meio desses fatores” 

As citações de Seito (2008) podem ser para melhor compreendidas associando 

algumas explicações: 

 

Calor latente, também chamado de calor de transformação [1], é a grandeza 

física relacionada à quantidade de calor que uma unidade de massa de 

determinada substância deve receber ou ceder para mudar de fase, ou seja, 

passe do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice versa. Durante 

a mudança de fase a temperatura da substância não varia, mas seu estado de 

agregação molecular se modifica. O calor latente pode assumir tanto valores 

positivos, quanto negativos. (Wikipédia, enciclopédia livre) 

 

Calor específico é definido como a quantidade de energia necessária para que 

1 grama de substância sofra um acréscimo ou decréscimo de temperatura de 1 

ºC (site Mundo Educação) 

Calor específico é uma grandeza física intensiva que define a variação 

térmica de determinada substância ao receber determinada quantidade 

de calor. Também é chamado de capacidade térmica mássica. A unidade 

no SI é J/(kg.K) (joule por quilograma por kelvin). Uma unidade usual 
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bastante utilizada para calores específicos é cal/(g.°C) (caloria por grama e 

por grau Celsius). (Wikipédia, enciclopédia livre) 

 

Ponto de fulgor: Menor temperatura na qual um combustível emite vapores 

em quantidade suficiente para formar uma mistura com o ar na região 

imediatamente acima da sua superfície, capaz de entrar em ignição quando 

em contato com uma chama, e não mantê-la após a retirada da chama. (ABNT-

NBR 13860. Pg 8) 

 

Ponto de ignição - Auto-ignição - Ponto de auto-ignição: Menor 

temperatura na qual um combustível emite vapores em quantidade suficiente 

para formar uma mistura com o ar na região imediatamente acima da sua 

superfície, capaz de entrar em ignição quando em contato com o ar. (ABNT-NBR 

13860. Pg 2) 

8.2 COMBUSTÃO 

A combustão tem origem após a ignição, a reação molecular (reação química) se 

torna contínua transformando o combustível e o comburente na presença do calor em 

outras formas de energia (térmica, luminosa) ou produtos (cinzas, fumaça). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas através da NBR 13860– Glossário 

de termos relacionados com a segurança contra incêndios (1997) define algumas formas 

de combustão como: 

Combustão: Reação exotérmica de um combustível com um comburente, 

geralmente acompanhada de chamas e/ou brasa e/ou emissão de fumaça. 

Combustão de superfície: Combustão limitada à superfície de um material. 

Combustão em brasa: Combustão de um material na fase sólida, sem 

chama, porém com emissão de luz proveniente da zona de combustão. 

Combustão espontânea: Combustão resultante de auto-aquecimento, sem 

aplicação de calor externo. (NBR 13860. Pg 4) 

 

Para Gerson L. Carneiro (2016) é possível distinguir o processo de combustão em 

três modos distintos: 

Combustões Vivas - Ocorrem com certa rapidez, produzindo “calor, fumaça 

e luz", nas formas de chama ou incandescência. Exemplos: fósforo, vela, 

cigarro, tochas, quando acesos etc...  

Oxidações Lentas ou Latentes - São aquelas cujo teor de calor desprendido 

é mínimo, ao ponto de se tornar imperceptível a olho nu. Exemplo: A 

oxidação de certos materiais com a perda de umidade. 
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Combustões Espontâneas - Aquelas que ocorrem em certos combustíveis 

orgânicos (potássio, alumínio, zinco ou titânio), independente de chama ou 

centelha. É uma reação química que gera e desprende calor quando 

favorecido pelo calor ambiente, umidade, etc. 

 

Alexandre Itiu Seito (2008) cita o modo da transmissão do calor para a 

manutenção ou comportamento do fogo. 

Uma vez iniciado o fogo deve-se levar em conta o mecanismo de transmissão 

da energia, ou seja, condução do calor, convecção do calor e radiação de 

energia. Cada modo de transmissão da energia irá influenciar na manutenção 

e no crescimento do fogo.  

 
A propagação da energia térmica (calor) é diferenciada conforme a propagação: 

Em materiais sólidos a propagação de energia térmica (calor) é transmitida através 

da condução. É a transferência de energia entre átomos ou moléculas vizinhas através de 

um gradiente (diferencial) de temperatura. 

Em materiais fluídos, líquidos ou gasosos a propagação de energia térmica (calor) 

é transmitida convecção. É a transferência de energia entre átomos ou moléculas 

vizinhas através da movimentação de massa, é necessário movimento do meio através 

da diferença de densidade. 

A radiação é a propagação de energia térmica (calor) através de ondas 

eletromagnéticas não necessita de meio para se propagar pode incitar calor em sólidos e 

líquidos. 

 

 
 

MNPQRS É, 6 e 7 – Influência da condução, convecção e radiação na combustão condução  

MVWXYZ bWXYRWYX-Fundamentos do fogo e incêndio (2016) 

 
As imagens acima auxiliam no entendimento da interferência/influência que os 

modos de transmissão do calor desenvolvem no momento da propagação do fogo.  
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Na figura 5 a condução do calor é preponderante, a radiação de energia contribui e 

a convecção praticamente não contribui. 

Na figura 6 a radiação de energia e a condução do calor são preponderantes, a 

convecção do calor participa pouco. 

Na figura 7 a condução do calor, convecção do calor e a radiação de energia 

contribuem proporcionalmente. 

Considerando que o combustível é o mesmo, o tempo de queima é diferente 

nesses três casos e o tamanho das chamas é diferente para o mesmo tempo de queima. 

9 MECÂNISMO DE IGNIÇÃO DOS MATERIAIS 

9.1 SÓLIDO 

O� ")#�%!)!� �µ !��� 34)��� �=$��#�� ) 34)�#!�)��� �!6�!0!*)#!�)� �� *) �% passam 

)  !J�%)% 6)��� � �)$�%�� 34� �" *��#)#� *�" � "�!� *�"J4%��#� C�=!6+�!�D 0�%")"

4") "!�#4%) !�0 )"r�� e F� "�"��#� �" 34� )$)%�*� 4") 0��#� �� !6�!'(� ��#) "!�#4%)

��#%) �" *�"J4�#(�- 6�%)��� ")!� *) �% � *����34��#�"��#� ")�#���� � *!* � !�!*!)�� 

$� ) !6�!'(�e ? ��*�"$��!'(� #H%"!*) �����*)��)�) $� ) %�)'(� 345"!*) �) ")#H%!)

$�%)�#� ) ���%6!) #H%"!*) %�*�J!�) H *c)")�) �� $!%µ !��e 

A definição de pirólise pode ser compreendida conforme algumas citações 

seguintes: 

Pirólise: Decomposição química irreversível de um material, em virtude de 

uma elevação de temperatura sem oxidação. (NBR 13860. Pg 8) 

Ê�ËÌÍ�Îº - (do Grego pyr, pyrós = fogo + lýsis = dissolução) - Em sentido 

�d��� u ��	 reação de análise ou decomposição que ocorre pela ação de 

	�	d temperaturas. Ocorre uma ruptura da estrutura molecular original de um 

������
	�� composto pela ação do calor em um ambiente com pouco ou 


�
��� oxigênio. (Wikipédia, a enciclopédia livre) 

Ê�ËÌÍ�se:  Decomposição  

química de material orgânico que ocorre a elevadas temperaturas e sem a pres

ença de oxigénio. (Dicionário Priberam da língua Portuguesa) 
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MNPQRS 8 – Exemplos de Pirólise  

MVWXYZ [YR\VW ]SRWYNRV ^`bfgh ijkUlm 

 

 

Alexandre Itiu Seito (2008) comenta: “Quando exposto a um determinado nível de 

energia (calor ou radiação) sofre um processo de decomposição térmica, denominado 

pirólise, e desenvolvem produtos gasosos (gás e vapor), que, com o oxigênio do ar, 

forma a mistura inflamável (ou mistura explosiva). Essa mistura na presença de uma 

fonte de energia ativante (faísca, chama, centelha) se inflama. 

Caso o nível de energia incidente sobre o sólido for suficiente para manter a razão 

da pirólise para formar a mistura inflamável, haverá a continuidade da combustão. 

A continuidade da combustão ocorre, na maioria dos casos, pelo calor da própria 

chama do material em combustão. 

Pós de material orgânico e de alguns metais estão sujeitos à combustão 

instantânea ou explosão, quando em suspensão no ar, portanto seu mecanismo não é a 

pirólise. 

Os materiais pirofóricos, que são sólidos, não acompanham o mecanismo 

apresentado. 

Os materiais pirofóricos conhecidos são: magnésio (Mg), alumínio (Al), urânio 

(U), sódio (Na), potássio (K), lítio (Li), zircônio (Zr), cálcio (Ca), titânio (Ti). 

 
MNPQRS 9 – Mecanismo de ignição do combustível sólido 

MVWXYZ f \YPQRSWÏa contra incêndio no Brasil (2008) Pg 37 

9.2 LÍQUIDO 

Em combustíveis líquidos o fenômeno da evaporação acontece de forma natural, 

não existe a decomposição térmica necessária aos combustíveis sólidos. Seito (2008) 
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conceitua o mecanismo de ignição desta forma: “Quando exposto a um determinado 

grau de calor, não sofre decomposição térmica, mas, sim, o fenômeno físico 

denominado evaporação, que é a liberação dos vapores, os quais, em contato com o 

oxigênio do ar, forma a mistura inflamável (ou mistura explosiva). Essa mistura na 

presença de uma fonte de energia ativante (faísca, chama, centelha) se inflama. 

A queima terá continuidade caso o líquido atinja a sua temperatura de combustão. 

Os combustíveis líquidos são na sua maioria derivados de petróleo, que são 

denominados hidrocarboneto. 

As substâncias oleígenas retiradas de plantas e gorduras animais têm mecanismo 

semelhante, na ignição, aos derivados de petróleo. 

A taxa de evaporação dos líquidos é diretamente proporcional ao seu 

aquecimento, sendo uma propriedade intrínseca do líquido. Nos líquidos inflamáveis ou 

combustíveis, essa propriedade permite determinar os seus pontos de fulgor e ponto de 

combustão”. 

 
MNPQRS 10 – Mecanismo de ignição do combustível líquido 

MVWXYZ f \YPQRSWÏS ÐVWXRS NWÐÑWÒNV WV ÓRS\NÔ ijk08) Pg 37 

9.3 GASOSO 

T)��� *�"J4�#5��!� $���" ��% ��%!�)��� �� $�#%µ �� �4 �(�- ���!�� ) �4) 0�%")-

� 6�%) "��#� ��4 )%")K��)"��#� �" ) #)� $%���v��- )�34!%� ) *)$)*!�)�� ��

%)$!�)"��#� 34)��� �=$��#� ) )#"��0�%)  !�%� 0�%")% 4") "!�#4%) �=$ ��!�)e B�!#�

C.��8) considera: “Assim considerado quando se apresenta em forma de gás ou vapor 

�) #�"$�%)#4%) �� )"J!��#�e 

Esse combustível em contato com o oxigênio do ar forma a mistura inflamável (ou 

mistura explosiva), que na presença de uma energia ativante (faísca, chama, centelha) se 

inflama. 

Os combustíveis gasosos são, na maioria, as frações mais leves do petróleo. 

Outros gases combustíveis mais conhecidos que não derivam do petróleo são: 

hidrogênio, o monóxido de carbono, amônia, dissulfeto de carbono”. 
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MNPQRS 11 – Mecanismo de ignição do combustível gasoso 

MVWXYZ f \YPQRSWÏS ÐVWXRS NWÐÑWÒNV WV ÓRS\NÔ ijkkÕm hP ÖÕ 

10 CONSIDERAÇÕES SOBRE MISTURA E COMBUSTÍVEL 

INFLAMÁVEL 

 

O �!"$ �� *��#)#� �� 4" 6r� *�"J4�#5�� *�" � �=!6+�!� $%����#� �) )#"��0�%)

 !�%� �(� $��� ��% considerado como uma mistura inflamável, visto que, para este 

*��*�!#� �� 0)K ��*���r%!� 4" %)�6� �� �) �%�� �)%!r��!� ��#%� "5�!"� � "r=!"� $)%)

³�� exista uma mistura com potencial inflamabilidade. Seito (2008) cita: “A mistura 

!�0 )"r�� C�4 �=$ ��!�)D só poderá ser assim considerada quando o gás estiver 

"!�#4%)�� *�" o oxigênio do ar dentro de determinadas proporções, em volume. 

A máxima proporção de gás, vapor ou pó no ar que torna a mistura explosiva é 

denominado limite superior de explosividade, identificada pela sigla - LSE. A mínima 

proporção de gás, vapor ou pó no ar que torna a mistura explosiva é denominado limite 

inferior de explosividade, identificada pela sigla - LIE. 

Existe, portanto, uma faixa limitada pelo LIE e LSE na qual ocorre a ignição da 

mistura”. 

Quando a mistura apresenta valores abaixo do limite inferior de explosividade-

LIE é chamada de mistura “pobre”. Quando os valores estão acima do limite superior de 

explosividade-LSE a mistura é então chamada de “rica”. Ambas as misturas (pobre ou 

rica) não tem potencial de explosividade e/ou inflamabilidade.  
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×SØYÔS 1 – Mistura explosiva de alguns gases e líquidos 

MVWXYZ f \YPQRSWÏS ÐVWXRS NWÐÑWÒNV WV ÓRS\NÔ ijkkÕm hP ÖÕ 

 

Os gases e líquidos inflamáveis são por si só temidos e manuseados com cautela, 

eles inspiram a cuidados, seja de manuseadores, utilizadores ou observadores. Eles 

podem ser definidos segundo algumas associações ou normas por particularidades 

comuns entre eles, ou variáveis pré-determinadas.  

Gás inflamável: Qualquer gás que pode inflamar nas concentrações normais 

de oxigênio do ar.  

Gases inflamáveis: gases que inflamam com o ar a 20º C e a uma pressão 

padrão de 101,3 kPa. (NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. Pg 2) 

 

Uma particularidade em gases é que geralmente se encontra o carbono combinado 

a sua forma constitutiva. Monóxido e Dióxido de carbono merecem uma citação a parte. 

O Ù��µ=!�� �� �)%J��� C�OD H 4" 6r� 34� #�" 4") "� H*4 ) �e carbono ligada 

) 4") �� �=!6+�!�- 34�!")� �" *���!'v�� �� $�4*� �=!6+�!� 0)��%�*�" ��4

)$)%�*!"��#�- J�" *�"�- *�"J4�#5��!� %!*�� �" *)%J��� *���4"!��� �" ) #)�

#�"$�%)#4%)�e Ú *)$)K �� 0�%")% 4") "!�#4%) �=$ ��!�) 34)��� $%����#� �" �� 4"� ��

�.-< ) 70% junto ao oxigênio. 
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×SØYÔS 2 – Efeitos do Monóxido de Carbono sobre o corpo humano 

Fonte: Ventilação forçada por esguicho regulável (1996), p. 20. 

 

B4) $�%!*4 ��!�)�� �(� ��#r $%����#� ��"��#� �� $���% �� �=$ ��(� �� �4)

"!�#4%)- ")� #)"JH" ���!�� )� fato de que a hemoglobina, substância que está dentro 

��� glóbulos vermelhos do sangue, carrega o oxigênio (O2) dos pulmões aos diversos 

��#�%�� �� �%6)�!�"�e F� ��#)�#�- ) c�"�6 �J!�) #�" #)"JH" )0!�!�)�� $� � "��µ=!��

�� *)%J��� C�OD-  !6)���-se a ele quando disponível nos pulmões e, conseqüentemente, 

�!"!�4!��� ) �=!6��)'(� �� �%6)�!�"�. Gerson L. Carneiro a este respeito comenta: 

Gás incolor, inodoro, insípido, explosivo e altamente tóxico. É um dos 

primeiros gases que aparecem em combustão comum. 

Se respirado, mesmo em baixas concentrações, vai retirar o oxigênio do 

sangue, podendo levar o indivíduo à morte.  

Um incêndio em compartimento fechado, isto é, sem ventilação, quando 

demorado produz o CO, que não se denuncia facilmente. 

Segundo alguns autores, uma concentração de CO no ambiente de cerca de 

10ppm pode determinar efeitos tóxicos após uma hora de exposição e a 

concentração de 40ppm pode ser fatal neste mesmo intervalo de tempo.  

O monóxido de carbono, quando misturado com o ar atmosférico, em 

proporções entre 12,5 a 75% forma uma mistura explosiva.  

��� �dd�d �����d{ ��-se que tomar o máximo de cuidado com o CO, em 

������ �� ����� ��ds� ��� �����s�� (Gerson Carneiro. Slides 33-37 aula 3. UNIARP. 2016) 
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×SØYÔS 3 – Sintomas típicos de exposição ao Monóxido de Carbono (CO) 

MVWXYZ `Mhf ÛVQWSÔ, vol6, pg. 90-101, Nov/Dez. 1997. 

O Ü!µ=!�� �� �)%J��� C�O2) é conhecido devido a ser tratado como o grande 

%��$���r�� $� � )*%H�*!"� �� #�"$�%)#4%) �� $ )��#)- 34)�#� ")!�% o sua proporção na 

)#"��0�%)- ")!�% ) *)$)*!�)�� �� ) %�#�% *) �%e Sua estrutura é formada por duas 

"� H*4 )� �� �=!6+�!� � 4") �� *)%J���- H 4" ��� 6)��� %��4 #)�#�� �) *�"J4�#(�- #) 

%�)'(� H *c)")�) �� *�"J4�#(� *�"$ �#)- )��!" *�"� � "��µ=!�� H !"$�%*�ptível, 

!����%�- $�%H"- 34)��� "!�#4%)�� *�" � )% �� #�%�)  ���"��#� $!*)�#�e F(� H #µ=!*�-

*�"J4�#5�� �4 *�"J4%��#�-  )%6)"��#� 4#! !K)�� �" �=#!�#�%��- 34)��� ��4 ��#)��

05�!*� $)��) ��  534!�� $)%) 6)���� ��0%� 4") 34��) �� #�"$�%)#4%) J%4�*) �� -72ºC, 

����� 4" )6��#� �=#!�#�% �� *c)")� $�% #�"$�%)#4%) � $�% )J)0)"��#� C�*4$) � ��$)'�

�� �=igênio, material comburente). 

MNPQRS 12 – Ilustração de uma molécula de Dióxido de Carbono 

MVWXYZ bWXYRWYX – Google imagens 

11 EXTINÇÃO DO FOGO 

Se são necessárias condições para se ter fogo, então, dominamos as técnicas 

necessárias para evitar sua ignição, proceder para sua extinção, bem como, em 
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determinadas situações controlar sua intensidade e propagação. A extinção do fogo se 

dará quando rompermos a cadeia da reação molecular, interrompendo esta reação 

química através da retirada de uma variável obtemos sucesso na extinção do fogo. 

De forma genérica podemos classificar os métodos de extinção do fogo como:  

1) - Aqueles que retiram ou limitam o suprimento de combustível, interferindo 

na fonte da oferta de energia. O isolamento é uma forma de controlar a 

propagação, retirando o material combustível, que ainda não foi alcançado pelo 

fogo para fora do campo de propagação, dentro das distâncias seguras 

certificando-se que não haverá impedimento ao trânsito de combate e/ou fuga. 

Exemplos: Retirada de pilhas de madeiras, lâminas e compensados em 

madeireiras. Abertura de aceiros em incêndios florestais. Transferência de 

tanques em refinarias e depósitos de combustíveis líquidos. Fechamento de 

válvulas de segurança em depósitos e transmissão de combustíveis gasosos. 

 
MNPQRS 13 – Foto/imagem de um combate ao fogo por isolamento 

MVWXYZ bWXYRWYX – Google imagens 

 

2) - Aqueles que retiram ou limitam o suprimento de oxigênio, interferindo no 

meio comburente. O abafamento é o método que impede ou diminui a 

quantidade de oxigênio disponível para fornecimento instantâneo ao fogo, 

quando os valores de concentração de oxigênio são menores do que 16% (em 

volume na mistura) ocorre a extinção do fogo, em líquidos combustíveis este 

valor é ideal em 13%. O abafamento pode ocorrer não somente limitando a 

oferta de oxigênio no meio, mas também soterrando a superfície de queima com 

areia e terra. Exemplos: Fechamento hermético do local, indução forçada de 

gases (argônio, hélio, CO2, etc) forçando uma cortina de proteção contra a 

atmosfera.  
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MNPQRS 14 – Foto/imagem de um combate ao fogo por abafamento 

MVWXYZ bWXYRWYX – Google imagens 

 

3) - Aqueles que retiram o calor, decrescendo a temperatura para valores abaixo 

do ponto mínimo para evitar a combustão. O resfriamento é a forma de 

controlar a propagação fazendo com que a temperatura abaixe até os valores de 

não gerar mais vapores combustíveis que alimentam o fogo, sua vantagem de 

utilização é que o combate além de ser feito na área de propagação auxilia 

baixando a temperatura nas áreas periféricas do material que ainda não entrou 

em contato direto com o fogo, desta forma pode apresentar características de 

combate e prevenção a propagação. Exemplo: Utilização de extintores e 

mangueiras com água. 

 
MNPQRS 15 – Foto/imagem de um combate ao fogo por resfriamento 

MVWXYZ bWXYRWYX – Google imagens 

 

4) - Aqueles que devido a uma reação química, interferem na cadeia de reações 

que se realizam durante a combustão, certos hidrocarbonetos halogenados e sais 

inorgânicos, apresentam eficiência como agentes extintores. Essa reação rompe 

a cadeia molecular, e assim interrompe a combustão. 
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MNPQRS U6 – Eficiência dos halógenos 

MVWXYZ [YR\VW ]SRWYNRV ^`bfgh ijkUlm 

Os sais de metais alcalinos são os mais eficientes, sendo de maior utilização: 

Sal de Sódio e Sal de Potássio 

11.1 AGENTES EXTINTORES 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas através da NBR 13860 (pg.1) 

define: 

Agente extintor: Substância utilizada para a extinção do fogo. 

A utilização de um agente extintor adequado está condicionada ao conhecimento 

da classe ou classes de incêndios a serem combatidos e, é de suma importância para que 

se evite o alastramento ou expansão do fogo, bem como, acidentes provenientes da 

utilização inadequada no momento do combate.  

Gerson L. Carneiro (2016)  explica que os agentes extintores normalmente 

utilizados são: Água, espuma, Agente químico seco e gás carbônico. 

A água é o mais completo dos agentes extintores. A sua importância é 

reconhecida, pois mesmo que não leve à extinção completa do incêndio 

auxilia no isolamento de riscos e facilita a aproximação dos bombeiros ao 

fogo para o emprego de outros agentes extintores. Atualmente é mais 

utilizada em sistemas de proteção contra incêndio como o sistema de 

hidrantes e mangotinhos, sistema de chuveiros automáticos e sistema de água 

nebulizada, tendo como objetivo o controle e a extinção rápida e eficiente de 

um incêndio (GOMES 1998). 

A água é o agente extintor que proporciona a melhor absorção de calor, sendo 

que o efeito extintor pode ser aumentado ou diminuído, conforme o estado 

em que é dirigida sobre o fogo. Pode agir quanto ao método de extinção por: 

resfriamento, abafamento e emulsificação. Pode ser aplicada de três formas 

básicas: jato compacto, neblina e vapor (FERREIRA 1987). 

“O jato compacto é um jato forte de água, produzido à alta pressão por meio 

de um esguicho com orifício (requinte) de descarga circular. Extingue o 

incêndio por resfriamento e o seu sucesso na extinção depende, 

essencialmente, de se conseguir a vaporização da água na imediata 

proximidade do objeto incendiado.  

A água em jato sob a forma de vapor é aquela fragmentada em pequeníssimas 

partículas, de diâmetro quase que microscópico, chamada também de 
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“neblina”. A água na forma de neblina apresenta o máximo de superfície em 

relação ao conteúdo líquido que a compõe. Disso resulta a máxima 

capacidade prática para absorção do calor. A quase totalidade de água assim 

empregada no combate a incêndios é transformada em vapor, que continua 

agindo por abafamento, quando aumentando dessa forma o poder extintor da 

água, sobretudo quando em locais confinados” (FERREIRA 1987). 

A água aplicada na forma de neblina possibilita o máximo de utilização da 

capacidade de absorver o calor (cerca de 90% da água se transforma em 

vapor). No sistema de hidrantes e de mangotinhos, o emprego do jato em 

forma de neblina é eficiente tanto na extinção de incêndio confinado como na 

extinção de incêndio aberto e em líquidos inflamáveis (A segurança contra Incêndio no 

Brasil 2008). 

A água pode extinguir por: resfriamento, abafamento e diluição. Tem 

limitações: Tensão superficial, reatividade, condutividade elétrica e 

viscosidade (Gerson Carneiro. Slide 15 aula 8. UNIARP. 2016) 

 

A espuma mecânica, é formada por bolhas de ar, é produzida através do batimento 

mecânico da água com o líquido gerador de espuma (LGE), uma espécie de detergente 

líquido concentrado. A espuma costuma ser agente extintor mais utilizado no combate a 

sinistros de classe “B”, envolvendo líquidos inflamáveis. Deve ser aplicada contra um 

anteparo, para que suas propriedades trabalhem na cobertura da superfície na área 

incendiada e a aplicação seja mais suave. 

Devido a ter quantidades significativas de água em sua composição a espuma 

também pode ser utilizada para combate em incêndios da classe “A”. A água de atua 

como refrigerante enquanto a propriedade da espuma atua na ação de cobertura de 

superfície causando o abafamento do fogo.  

Espuma mecânica: Agente extintor, constituído por um aglomerado de 

bolhas, produzido por turbilhonamento da água com líquido gerador de 

espuma e o ar atmosférico (NBR 13860. Pg 5) 

�d���	 �� s���	� 	 �
sz
���, ou espuma retardante de fogo, ou espuma de 

d����dd�� 	� ��x�, é uma espuma usada para supressão de fogo. Seu papel é 

�d���	� � s����� � s����d����{ �����
�
�� d�� s�
	� s�� � �y�xz
��{

��d��	
�� 
	 supressão da combustão. Os surfactantes usados para produzir 

�d���	 d�� �� s�
s�
�	��� ��
�� ��� ��� 

��ros componentes das espumas retardantes de fogo são solventes orgânicos 

qs��� � trimetiltrimetileno glicol e hexileno glicol). Estabilizadores de 

�d���	 d�� 	��u� �d	��d{ s��� álcool láurico. Outros produtos químicos 

d�� �d	��d 	��u�{ s��� inibidores de corrosão. 
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�y�d�� �d���	d �d��s���s	d �	�	 s����d����d � d����
�d apolares, como 

�d �����	��d �� �������{ � �	�	 �d ���	��d �� d�x
���s	��	��
� ���	��d{ ��

�d��s�	� � ��s���{ 	��
�	
� s��� s����d���� � ��d�� s��� ������

�����s� s����s�	���	��{ �� 	�
�	 	d s��
	d qs��� 	 acetona) e 

�d ésteres (como o acetato de etila) pois estes inibem a formação de espuma 

�� 	 �nibem, dissolvendo a parte aquosa da formulação e anulando seu efeito 

�� ������� � s�
	� �� s����d���� s�� � �y�xz
�� �� 	�� (Wikipédia, a enciclopédia 

ÝÞßàáâ 

A Espuma pode extinguir por: resfriamento e abafamento. Tem limitações 

com reatividade e condutividade elétrica (Gerson Carneiro. Slide 16 aula 8. UNIARP. 2016) 

?6��#�� 345"!*�� �4 $µ 345"!*� H ) designação para sistema que excluem o 

�=!6+�!� �� )"J!��#�e O $%�$)%� ��� $µ� *���!�#� �" �� #�%�)% )J��%���#�� �� 4"!�)��-

$���-se utilizar Bicarbonato de Sódio ou de Potássio. São armazenados junto aos 

)6��#�� $%�$4 ��%��- 6�%) "��#� H 4#! !K)�� 6r� *)%Jã�!*� �4 �!#%�6+�!�e ä4)���

)*!��)�� � �!�#�") � $%�$4 ��%  )�') �" ) #) �� �*!�)�� $)%) ) )#"��0�%) � )6��#�

�=#!�#�%- 0�%")��� 4") �4��" �� $µ ��J%� )� chamas deslocando o oxigênio que 

0�%nece o meio comburente, posteriormente com a queima do pó aparece a formação de 

6r� *)%Jã�!*� � �)$�% �� r64)e 

Os agentes químicos podem extinguir por: isolamento e abafamento. Tem 

limitações com resíduos e forma um agente corrosivo atacando 

principalmente componentes eletrônicos (Gerson Carneiro. Slide 18 aula 8. UNIARP. 2016) 

O� $µ� 345"!*�� $���" ��% * )��!0!*)�os em: 

Pó BC - Pó extintor compatível com espuma. Com base de bicarbonato de sódio. 

Grande eficiência na extinção de incêndios. Executa uma ação inibidora com reações 

em cadeia que ocorrem no centro do fogo. Especialmente indicado para fogos da classes 

B e C, até mesmo na presença de corrente elétrica. 

Pó ABC - Com base numa combinação de fosfato de mono-amônio e sulfato de 

amônio. Pó especialmente indicado para fogos da classe B, porém igualmente 

apropriado para as classes A e C. Altamente econômico. Contém componentes 

retardantes de fogo que evitam qualquer combustão sub-consequente. Ao aplicar-se as 

partículas fundem-se, dilatam-se, formando uma barreira que evita a entrada de 

oxigênio completando todo o processo de extinção. 
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Pó D – Excelente atuação em materiais pirofórmicos devido as qualidades do pó 

base de cloreto de sódio. M28 é um inerte que em contato com metais incandescentes, 

impede a difusão de oxigênio extinguindo assim o incêndio. Extingue com segurança os 

fogos em metais como: Mg, Na, K, Ca, Ba, Al, Ti, Zr. 

MNPQRS 17 – Classes de fogos e figuras de identificação 

MVWXYZ bWXYRWYX – Google imagens 

Extintores de gás Carbônico são amplamente utilizados e difundidos no Brasil, sua 

versatilidade, apesar da baixa eficiência em incêndios Classe A, o tornam peça 

fundamental em indústrias dos mais variados ramos. O processo como já descrito é de 

tomar o espaço do oxigênio acabando com o meio comburente. 

å 	���s	�� �� 	����
�d s�
��
	��d 
�d ��	�d d� �	� 	 �
�
�	��� �	� ��

����	��
� d���� � ��æ�� 	 ser protegido, como por exemplo: motores, 

	
���d �� �����	d{ ����� �� s	��d{ s���	d �� s���
�	d �
��d��	�d �� 

s����s�	�d{ �s� 

��� ��s	
�d�� �� �y�
��� u ��� 	�	�	��
�{ ����
��
�� 	 s�
s�
�	��� ��

�y�xz
��� Combate fogo classes: A, B e C (A segurança contra Incêndio no Brasil 2008). 

Os extintores por gás carbônico podem extinguir por: resfriamento e 

abafamento. Tem limitações devido a sua toxicidade (intoxicação por CO2), 

superfícies aquecidas, metais pirofóricos, concentração de O2. (Gerson Carneiro. Slide 

17 aula 8. UNIARP. 2016) 

12 O INCÊNDIO 
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O tema incêndio quando discutido de forma leiga ganha muitas designações, 

formas e proporções. Necessário é o entendimento normativo para uma melhor 

qualificação:  

Incêndio: Fogo fora de controle. (NBR 13860. Pg 7) 

Incêndio é a combustão rápida disseminando-se de forma descontrolada no 

tempo e espaço. (ISO 8421-1) 

��çè��çé�ç� 1. Fogo que lavra e devora.2. [Figurado]  Conflagração; calamida

de.  (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa) 

Definimos então incêndio como fogo fora de controle, que apresenta resultados 

em prejuízos ao patrimônio ou pessoais. 

Na referência a pessoas, observando-se os critérios para saúde, segurança e bem-

estar das pessoas, o incêndio é catastrófico, visto que, o fogo é nosso aliado dentro da 

faixa em que o controlamos, fora disto é sempre um elemento de calamidade. 

Queimaduras, lesões no sistema respiratório, lesões graves e irritação nos olhos são 

comuns em pessoas expostas as condições de incêndio, além, dos óbitos por 

queimaduras e falência do trato respiratório decorrentes tanto do calor quanto da 

intoxicação por gases e vapores nocivos. A preocupação geral em um incêndio por 

pessoas leigas é a fuga das chamas, porém, o número de pessoas atingidas por 

problemas relacionados as outras variáveis do fogo podem ser muito maior do que as 

atingidas pelas chamas, como exemplo fica evidente os números trágicos da Boate Kiss, 

na cidade de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul ���� mais pessoas vieram a 

óbito pela intoxicação por monóxido de carbono do que por efeito das chamas.  

×SØYÔS 4 – Queimaduras x inalação de fumaça – Vítimas fatais (1979-1992) 

MVWXYZ `Mhf ÛVQWSÔ, pg 92. Nov/Dez. 1996. 
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O resultado da queima de materiais combustíveis é a formação de gases nocivos, 

calor e chamas, além de fumaça.  

 
Figura 18 – Incêndio Edifício Joelma / São Paulo                                                                           Figura 19 – Incêndio Favela Alba / São Paulo                                                                

Fonte: Internet – Google imagens                                                                                                      Fonte: Internet – Google imagens 
 

A fumaça é o agente letal no momento da fuga. A sensação de segurança 

proporcionada ao observador devido a distância das chamas, encobre o real perigo em 

ambientes cobertos e/ou fechados do deslocamento e chegada da fumaça.  

Gerson L. Carneiro (2016) indica que o observador pode ter uma referência do 

tipo de material combustível que está sendo consumido como combustível visualizando 

a cor da fumaça: 

A fumaça é uma mistura de gases, junto a ela se deslocam partículas sólidas e 

vapores de água. A cor da fumaça, isto é, a sua maior ou menor transparência 

pode servir de orientação prática para a identificação do material combustível 

que está sendo decomposto na combustão.  

Fumaça branca ou cinza clara indica que é uma queima de combustível 

comum, como: madeira, papel, etc.  

Fumaça preta ou cinza escura é originária de combustão incompleta, 

geralmente de produtos derivados de petróleo, tais como: graxa, óleos, pneus, 

gasolina, plásticos, etc. 

Fumaça amarela e/ou vermelha indica que é uma queima de combustível 

em que os gases oriundos dessa queima, geralmente, são tóxicos. (Gerson Carneiro. 

Slides 30-32 aula 3. UNIARP. 2016) 
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MNPQRS 20 – Incêndio em depósito de fertilizantes a base de nitrato de amônio 

MVWXYZ bWXYRWYX – Google imagens 

 
MNPQRS 21 – Queima de pneus 

                     Fonte: Internet – Google imagens 
 

No livro A Segurança contra Incêndio no Brasil, Alexandre L. Seito (2008) 

expõem mais algumas considerações: 

A fumaça é a mistura de gases, vapores e partículas sólidas finamente divididas. 

Sua composição química é altamente complexa, assim como o mecanismo de formação. 

É o produto da combustão que mais afeta as pessoas por ocasião do abandono da 

edificação. Sua presença pode ser percebida visualmente ou pelo odor. 

12.1 EFEITOS NAS PESSOAS 

A fumaça desenvolvida no incêndio afeta a segurança das pessoas das seguintes 

maneiras: 

a) tira a visibilidade das rotas de fuga. 

b) tira a visibilidade por provocar lacrimejamento, tosses e sufocação. 

c) aumenta a palpitação devido à presença de gás carbônico. 

e) provoca o pânico por ocupar grande volume do ambiente. 

f) provoca o pânico devido ao lacrimejamento, tosses e sufocação. 

g) debilita a movimentação das pessoas pelo efeito tóxico de seus componentes. 
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h) tem grande mobilidade podendo atingir ambientes distantes em poucos 

minutos. 

12.2 PRODUÇÃO DA FUMAÇA 

A produção da fumaça na combustão é aproximadamente o volume do ar que 

penetra na coluna dos gases quentes, por segundo. 

O volume do ar na coluna depende de: 

a) perímetro do fogo e 

b) calor gerado pelo fogo. 

A relação entre as razões, em volume e em massa, da fumaça produzida é: 

• 10 kg/s = 8,2 m³/s a 20°C  

• 10 kg/s = 21,8 m³/s a 500 °C 

12.2.1 Toxicidade da fumaça 

A composição química da fumaça é altamente complexa e variável. Chega a ter 

duas centenas de substâncias e a porcentagem dessas substâncias varia com o estágio do 

incêndio. 

A formação dessas substâncias é influenciada por: composição química do(s) 

material(ais) em combustão, oxigenação e nível de energia (calor) no processo. 

12.2.2 Gases tóxicos mais comuns no incêndio e seus efeitos 

A toxicidade da fumaça depende das substâncias gasosas que a compõe. As mais 

comuns são: 

A) monóxido de carbono - CO: é encontrado em todos os incêndios e é resultado 

da combustão incompleta dos materiais combustíveis a base de carbono, como a 

madeira, tecidos, plásticos, líquidos inflamáveis, gases combustíveis, etc. O efeito 

tóxico deste gás é a asfixia, pois ele substitui o oxigênio no processo de oxigenação do 

cérebro efetuado pela hemoglobina. 

A hemoglobina é o componente do sangue responsável pela oxigenação das 

células do corpo humano. Ela fixa o oxigênio no pulmão formando o composto 

denominado oxihemoglobina. Quando o oxigênio é substituído pelo monóxido de 

carbono, o composto formado é o carboxihemoglobina que provoca a asfixia do cérebro 
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pela falta de oxigênio. Esse é um processo reversível, porém lento, portanto, quando as 

pessoas forem afetadas por este gás é fundamental que elas recebam muito oxigênio e 

fiquem em repouso. A anóxia produzida pelo monóxido de carbono não cessa pela 

respiração do ar fresco, como no caso dos asfixiantes simples. Após moderado grau de 

exposição, somente em torno de 50% do monóxido de carbono inalado é eliminado na 

primeira hora em circunstâncias ordinárias e sua eliminação completa leva algumas 

horas quando se respira ar fresco. A concentração máxima de monóxido de carbono que 

uma pessoa pode se expor sem sentir seu efeito é de 50 ppm (parte por milhão) ou 

0,005%, em volume no ar. Acima deste nível aparecem sintomas como dor de cabeça, 

fadiga e tonturas. 

B) gás carbônico – CO2: é encontrado também em todos os incêndios e é 

resultado da combustão completa dos materiais combustíveis a base de carbono. A 

toxicidade do gás carbônico é discutível. Algumas publicações não o citam como gás 

tóxico dizem que o mal-estar é devido à diminuição da concentração de oxigênio pela 

presença dele no ambiente, enquanto outras dizem ser tóxico. Entretanto, como efeito 

nas pessoas que inalam o gás carbônico foi verificado que a respiração é estimulada, os 

pulmões dilatam-se e aumenta a aceleração cardíaca. O estimulo é pronunciado na 

concentração de 5% e após a exposição de 30 min produzem sinais de intoxicação, 

acima de 7% ocorre a inconsciência pela exposição de alguns minutos. O limite 

tolerável pelas pessoas é em torno de 5.000 p.p.m. ou 0,5% em volume no ar. 

C) gás cianídrico, cianeto ou cianureto de hidrogênio - HCN: é produzido 

quando materiais que contém nitrogênio em sua estrutura molecular sofrem a 

decomposição térmica. 

Materiais mais comuns que produzem o gás cianídrico na sua queima são: seda, 

náilon, orlon, poliuretano, uréia-formoldeido, acrilonitrila, butadieno e estireno. O gás 

cianídrico e outros compostos cianógenos bloqueiam a atividade de todas as formas de 

seres vivos. Eles exercem uma ação inibidora de oxigenação nas células vivas do corpo. 

D) gás clorídrico - HCl: é um gás da família dos halogenados; os outros são HBr 

(gás bromídrico), HF (gás fluorídrico) e HI (gás iodídrico). O cloro é o halogênio 

utilizado para inibir o fogo nos materiais sintéticos, sendo comum encontrá-lo nas 

estruturas dos diversos materiais de construção que sejam feitos de PVC - cloreto de 

polivinil. Seu efeito é lesar a mucosa do aparelho respiratório, em forma de ácido 

clorídrico (gás clorídrico + umidade da mucosa), provocando irritação quando a 
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concentração é pequena, tosse e ânsia de vômito em concentrações maiores e finalmente 

lesão seguido de infecção. 

E) óxidos de nitrogênio - NOx: uma grande variedade de óxidos, óxi-ácidos e 

óxi-anions, correspondentes aos estados de oxidação do nitrogênio de +1 a +5, pode ser 

formada num incêndio. As suas formas mais comuns são: monóxido de dinitrogênio 

(N2O); óxido de nitrogênio (NO); dióxido de nitrogênio (NO2) e tetróxido de 

dinitrogênio (N2O4). O óxido de nitrogênio não é encontrado livre na atmosfera porque 

é muito reativo com o oxigênio formando o dióxido de nitrogênio. Esses componentes 

são bastante irritantes inicialmente; em seguida, tornam-se anestésicos e atacam 

particularmente o aparelho respiratório, onde forma os ácidos nitroso e nítrico, em 

contato com a umidade da mucosa. Esses óxidos são produzidos, principalmente, pela 

queima de nitrato de celulose e decomposição dos nitratos inorgânicos. 

F) gás sulfídrico - H2S: é um gás muito comum no incêndio e é produzido na 

queima de madeira, alimentos, gorduras e produtos que contenham enxofre. Seu efeito 

tóxico sobre o homem é a paralisação do sistema respiratório e dano ao sistema nervoso. 

G) gás oxigênio - O2: o consumo do oxigênio na combustão dos materiais 

diminui a concentração desse gás no ambiente e é um dos fatores de risco à vida das 

pessoas. Outros gases que são encontrados na fumaça: dióxido de enxofre - SO2 , 

acrilonitrila - CH2CHCN, formaldeído – HCHO, fosgene – COCl, etc. 

12.3 CLASSES DE INCÊNDIO 

Para facilitar a compreensão e o combate aos incêndios foi designada uma 

* )��!0!*)'(� *�" J)�� �a situação e no material combustível, desta forma é possível 

��#�%"!�)% � princípio do agente extintor indicado para o incêndio. A Associação 

E%)�! �!%) �� F�%")� GH*�!*)� )#%)�H� �) FEI �/8>�– Glossário de termos 

%� )*!��)��� *�" ) ��64%)�') *��#%) !�*+��!��- �) $r6!�) > * )��!0!*) ���#) 0�%")a 

Classes de incêndio: Classificação didática na qual se definem fogos de 

diferentes natureza. Adotada no Brasil em quatro classes: fogo classe A, fogo 

classe B, fogo classe C e fogo classe D. 

Fogo classe A: Fogo em materiais combustíveis sólidos, que queimam em 

superfície e profundidade, deixando resíduos. 

Fogo classe B: Fogo em líquidos e gases inflamáveis ou combustíveis 

sólidos, que se liquefazem por ação do calor e queimam somente em 

superfície. 
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Fogo classe C: Fogo em equipamentos e instalações elétricas energizadas. 

êogo classe D: Fogo em metais e materiais pirofóricos. 

ê��� èÍëÎÎº ì: Fogo em óleos e gorduras de cozinhas. 

G)5� T�"�� C.��;- $e ..D vai mais além neste conceitos, expõe a classificação da 

Fíî? e cita algumas classes que não estão apresentadas na ABNT.   

Essa Classificação foi elaborada pela NFPA - Associação Nacional de 

Proteção a Incêndios/EUA, e adotada pelas seguintes instituições: IFSTA - 

Associação Internacional para o Treinamento de Bombeiros/EUA; ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas/BR; e Corpos de Bombeiros/BR.  

Os incêndios são classificados de acordo com os materiais neles envolvidos, 

bem como a situação em que se encontram. Essa classificação determina a 

necessidade do agente extintor adequado.  

- Classe “A”: fogo em combustíveis sólidos como, por exemplo, madeiras, 

papel, tecido, borracha, etc. É caracterizado pelas cinzas e brasas que deixa 

como resíduos, sendo que a queima acontece na superfície e em 

profundidade. O melhor método de extinção é o resfriamento, sendo os 

agentes extintores que podem ser usados são a água e PQS ABC.  

- Classe “B”: fogo em líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis, 

como, por exemplo, gasolina, óleo, querosene, GLP, etc. É caracterizado por 

não deixar resíduos e queimar apenas na superfície exposta. O melhor 

método de extinção é por abafamento, sendo os agentes extintores que podem 

ser usados são a espuma, o PQS BC e PQS ABC. Não se deve usar a água.  

- Classe “C”: fogo em materiais e equipamentos energizados, como, por 

exemplo, motores, transformadores, geradores, etc. É caracterizado pelo risco 

de vida que oferece, sendo importante nunca usar extintor de água. O melhor 

método de extinção é por interrupção da reação em cadeia ou por 

abafamento, com o uso de extintores de PQS BC, PQS ABC e CO2. O 

extintor de CO2 é o mais indicado por não deixar resíduos que danifiquem os 

equipamentos.  

- Classe “D”: fogo em metais combustíveis, como, por exemplo, magnésio, 

selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio 

e zircônio, etc. É caracterizado pela queima em altas temperaturas e por 

reagir com agentes extintores comuns, principalmente se contem água. O 

melhor método de extinção é por abafamento, com o uso de extintores de pó 

químico seco especial (PQSE).  

Existem algumas classes especiais adotadas por normas internacionais e 

pouco conhecidas ainda no Brasil:  

- Classe “K”: fogo envolvendo óleo vegetal e gordura animal, tanto no 

estado sólido ou líquido, tendo como exemplo de ambientes as cozinhas 



;; 

 

comerciais ou industriais. Essa classe é ainda pouco conhecida no Brasil. O 

melhor método de extinção é por abafamento e também nunca se deve usar 

água. Esta classe possui agente extintor especial para sua classe, com alto 

custo.  

ï Classe “E”: fogo envolvendo material radioativo e químico em grandes 
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�d � ������d 	�	��
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MNPQRS 22 – Classes de incêndios, figura e cor 

MVWXYZ bWXYRWYX – Google imagens 

13 TECNOLOGIA DE UM INCÊNDIO 

 

Devido aos diversos fatores que ocorrem tanto para o início, bem como para a 

propagação de um incêndio Alexandre Itiu Seito (2008) comenta no livro Segurança 

contra Incêndio no Brasil, que não existe dois incêndios iguais, desta forma cita os 

fatores que influenciam em um incêndio: 

• forma geométrica e dimensões da sala ou local;  

• superfície específica dos materiais combustíveis envolvidos;  

• distribuição dos materiais combustíveis no local;  

• quantidade de material combustível incorporado ou temporário;  

• características de queima dos materiais envolvidos;  

• local do início do incêndio no ambiente;  

• condições climáticas (temperatura e umidade relativa);  

• aberturas de ventilação do ambiente;  

• aberturas entre ambientes para a propagação do incêndio;  

• projeto arquitetônico do ambiente e ou edifício;  

• medidas de prevenção de incêndio existentes;  

� ������� �� ���	�
�� ��	�� ������ instaladas. (A segurança contra incêndio no Brasil 

(����â �� ��-44) 
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13.1 FASES DE UM INCÊNDIO 

Os incêndios têm geralmente seu início de forma pequena, seu crescimento está 

associado ao item que teve origem a ignição, de como o fogo se comporta devido a 

proximidade do material combustível e da quantidade e distribuição deste material no 

ambiente. Através de um gráfico gerado em material celulósico tendo como fonte 

(ISO/TR3814:1989(E) Tests to measuring reaction to fire of buildings materials – Their 

development and application) Alexandre expõe a evolução, bem como, as distintas fases 

de um incêndio:  

 
MNPQRS 23 – Curva de evolução do incêndio celulósico 

Fonte: A segurança contra incêndio no Brasil (2008) Pg 44 
 

A curva possui três fases distintas: 

· A primeira fase é o incêndio incipiente tendo-se um crescimento lento, 

em geral de duração entre cinco a vinte minutos até a ignição. 

· A segunda é caracterizada pelas chamas que começam a crescer 

aquecendo o ambiente. O sistema de detecção deve operar na primeira fase e o 

combate a incêndio e conseqüente extinção tem grande probabilidade de 

sucesso. Quando a temperatura do ambiente atinge em torno de 600 ºC, todo o 

ambiente é tomado por gases e vapores combustíveis desenvolvidos na pirólise 

dos combustíveis sólidos. Havendo líquidos combustíveis, eles irão contribuir 

com seus vapores, ocorrerá a inflamação generalizada (flashover) e o ambiente 

será tomado por grandes labaredas. Caso o incêndio seja combatido antes dessa 
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fase (por exemplo, por chuveiros automáticos) haverá grande probabilidade de 

sucesso na sua extinção.  

· A terceira fase é caracterizada pela diminuição gradual da temperatura do 

ambiente e das chamas, isso ocorre por exaurir o material combustível. 

O conhecimento das fases quando aplicado à norma BS 3974/2001 nos dá 

subsídios para calcular cada fase da Figura acima, tanto para o incêndio controlado pela 

ventilação quanto para o controlado pela carga de incêndio. As fórmulas aplicadas, 

bem como, os símbolos e as equações da norma (BS 3974-  Application of fire safety 

engineering principles to the design of buildings – Code of practice), e sua explanação 

seguem descritos conforme o livro A segurança de Incêndio no Brasil (2008): 

13.1.1 PRIMEIRO ESTÁGIO – PRÉ IGNIÇÃO 

Nesse estágio podem ser consideradas duas fases: abrasamento e chamejamento. 

No abrasamento a combustão é lenta, sem chama e produção de pouco calor, mas com 

potencial para preencher o compartimento com gases combustíveis e fumaça. 

Essa combustão pode ter a duração de algumas horas antes do aparecimento de 

chamas. 

As formas físicas dos materiais que queimam por abrasamento são diversas. Por 

exemplo: serragem de madeira, pilhas de sacos de papel ou de fibras naturais, palhas, 

folhas secas, capim seco e alguns tipos de material sintético expandido (espuma 

plástica). 

Devido à produção de pouco calor, a força de flutuação da fumaça e ou dos gases 

gerados é pequena e seus movimentos serão determinados pelo fluxo do ar ambiente. 

O chamejamento é a forma de combustão que estamos acostumados a ver, ou seja, 

com chama e fumaça. O desenvolvimento do calor e da fumaça/gases é mais rápido que 

a combustão por abrasamento. 

A razão de liberação do calor na fase de crescimento do incêndio é dada por: 

 

São dados os seguintes valores de α: 
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TABELA – RAZÃO DE CRESCIMENTO DO INCÊNDIO 

 
Tabela 5 – Razão de Crescimento do Incêndio 

Fonte: A segurança contra incêndio no Brasil (2008) Pg 45 

 

13.1.2 SEGUNDO ESTÁGIO – CRESCIMENTO DO INCÊNDIO 

Nesse estágio ocorre a propagação do fogo para outros objetos adjacentes e ou 

para o material da cobertura ou teto. 

A temperatura do compartimento se elevará na razão direta do desenvolvimento 

do calor dos materiais em combustão. 

Nessa fase, a elevação da temperatura no compartimento, antes de atingir o 

“flashover”, pode ser calculada utilizando-se o conceito de modelo por zona e 

assumindo que a camada dos gases quentes no teto é uniforme. 

A relação da elevação da temperatura no compartimento é dada por: 

 

 

Para se atingir o ponto de inflamação generalizada (flashover) a razão de 

desenvolvimento do calor deve atender à relação: 

 

Assume-se que a inflamação generalizada “flashover” irá ocorrer quando a 

temperatura da camada dos gases quentes junto ao teto atinge o valor de 6.000 ºC. 
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Quando os materiais de revestimentos têm efetiva participação no 

desenvolvimento do calor tem-se uma outra relação: 

 

Se a provável razão de liberação de calor por unidade de área pode ser 

estabelecida para uma ocupação particular do edifício, a razão de liberação de calor 

pode ser calculada da área de fogo (ou vice-versa). 

 

13.1.3 TERCEIRO ESTÁGIO – INCÊNDIO DESENVOLVIDO 

Nessa fase as temperaturas do ambiente atingirão valores acima de 1.100 ºC. 

Todos os materiais combustíveis do ambiente entrarão em combustão. 

O incêndio irá se propagar por meio das aberturas internas, fachadas e coberturas 

da edificação. 

Deve-se considerar como constante a razão de consumo dos materiais 

combustíveis que compõem a carga de incêndio do compartimento. 

A duração desse estágio está ligada à carga de incêndio que passa dos 80% para 

30% do valor inicial. 

A razão de desenvolvimento do calor é diretamente proporcional ao consumo da 

massa do combustível e do seu efetivo poder calorífico, e pode ser considerado em 

regime permanente, assim tem-se: 
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Introduzindo as fases de incêndio a relação que os materiais apresentam a 

resistência ao fogo MARTIN E PERIS (1982) expõem as fases de um incêndio com a 

contribuição que os materiais combustíveis podem ocasionar em função das 

características de reação ao fogo que apresentam. Também consideram a importância da 

resistência ao fogo que os elementos construtivos devem possuir. 

Resistência ao fogo se entende por habilidade com que um elemento atende, por 

um período de tempo requerido, à suas funções portantes, integridade e/ou isolamento 

térmico, especificados em método de ensaio de resistência ao fogo, conforme descrito 

na norma ISO 834 (1990). 

A tabela seguinte relaciona as fases de um incêndio: 

 
×SØYÔS 6 – Fases de um incêndio 

Fonte: MARTÍN e PERIS Comportamiento al Fuego de Matriales y Estructuras, pg 22, (1982). 

 

Um incêndio, geralmente, apresenta uma fase inicial (fase 1), na qual um 

aumento excessivo de temperatura dá início à combustão de um material ali 

existente. Essa é uma fase localizada, na qual o calor desenvolvido é limitado 

e facilmente controlável. 

Na fase 1, a reação ao fogo de um material é de extrema importância, ou seja, 

são fundamentais a forma e a magnitude com que o material libera o calor. 

Esse calor pode aumentar a velocidade das moléculas do próprio material, 

ocasionando o desprendimento de gases para a superfície. Esses gases podem 

atingir uma concentração ótima, permitindo sua inflamação e propagação 

para os materiais combustíveis que estejam nas adjacências. 

Na fase 2, a da inflamação generalizada no ambiente de origem, o calor 

liberado e as consequentes chamas originárias da fonte incumbem-se da 

propagação do fogo para os materiais combustíveis vizinhos, como uma 

reação em cadeia. A reação ao fogo nessa fase, assim como na fase 1, 

apresenta imprescindível importância para retardar a ocorrência da inflação 

generalizada. Também nesta fase é fundamental a consideração da resistência 
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ao fogo dos elementos construtivos (portas, vedações, selagens, etc.), aos 

quais é atribuída a função de compartimentação de áreas. 

Na fase 3, o incêndio já consumiu a maioria dos materiais combustíveis 

existente no ambiente. Não importa a forma com que o calor é liberado ou 

como as chamas estão se desenvolvendo. É nessa fase que se coloca em 

prova a resistência ao fogo dos materiais, pois nela os elementos e 

componentes têm que desempenhar a função para a qual foram projetados, 

mantendo-se íntegros e estáveis durante um período predeterminado. A segurança 

contra incêndio no Brasil (2008) Pg 61 

 
As fases do incêndio formam uma cadeia de sequência, quanto antes houver 

intervenção para extinguir o incêndio é melhor, ou seja, na fase um as probabilidades de 

sucesso são maiores, mais simples e de menores custos envolvidos, tanto financeiros 

quanto de pessoas. A fase apresenta o desenvolvimento pleno do incêndio, nesta fase se 

faz notar especiais perigos para os combatentes: O Flashover e backdraft. Importante 

notar que ambos estão ligados além das propriedades do incêndio pelo efeito que a 

ventilação tem sobre o sinistro. 

Os bombeiros podem se utilizar da ventilação para controlar um incêndio se as 

condições assim o permitirem, este procedimento de domínio da ventilação é conhecido 

como “ventilação tática”. A ventilação pode ser definida como: 

A remoção sistemática do calor, da fumaça e demais produtos da combustão, 

do interior de um local confinado, e a gradual substituição daquela atmosfera 

contaminada por um suprimento de ar limpo e fresco. Fire service ventilation (1996) Pg 25 

A ventilação é de suma importância em um incêndio, visto que pode aumentar as 

chamas fornecendo oxigênio em abundancia ao fogo e dificultando o combate. A 

ventilação tática propicia um acréscimo de segurança para os combatentes trazendo 

benefícios e segurança. 

A ventilação tática pode agravar a situação, se for incorretamente aplicada, 

porém, usada adequadamente, será de significante benefício no combate ao 

incêndio pois visa, entre outras coisas, proteger as saídas, restringindo a 

propagação da fumaça; propiciar visibilidade e aumento do tempo de saída; 

ajudar na operação de resgate, reduzindo a fumaça e os gases tóxicos para 

trabalhos de pesquisa em que haja o risco de pessoas retidas na edificação. 

A ventilação tática proporciona ainda, segurança para os bombeiros, 

reduzindo o risco de “flashover” e “backdraft”, facilitando o controle dos 

efeitos do “backdraft”; auxilia na rapidez do ataque e extinção, removendo o 

calor e a fumaça, permitindo uma rápida entrada dos bombeiros na 

edificação, aumentando a visibilidade e auxiliando no combate ao incêndio; 
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reduz danos na propriedade por tornar possível localizar e combater o fogo 

mais rapidamente, restringindo a propagação do fogo e limitando o 

deslocamento de fumaça e de gases quentes. CBESP-Manual de ventilação tática (2006) Pg2 

14 TÉCNICAS DE VENTILAÇÃO 

 

As técnicas a serem utilizadas durante um sinistro dependem de um planejamento 

baseado no local do incêndio, no cenário atualizado da propagação do fogo, do 

combustível disponível, das reservas disponíveis, entre outras está a técnica de 

ventilação que pode ser utilizada. Existe duas opções básicas: Ventilação vertical e 

ventilação horizontal ou cruzada. 

14.1 VENTILAÇÃO HORIZONTAL OU CRUZADA 

A técnica de ventilação horizontal ou cruzada é aquela em que o fluxo de ar 

caminha horizontalmente dentro do ambiente. Consiste em aproveitar a 

direção do vento, retirando-se as obstruções que bloqueiam o fluxo do ar, 

sendo que, com isso, o ar frio entra no local sinistrado por uma abertura e, a 

fumaça, sai por outra, situada em lado oposto. O ideal para este tipo de 

ventilação é que o ambiente sinistrado possua aberturas alinhadas entre si, em 

planos paralelos, e a direção do vento coincida com o alinhamento das 

aberturas, ficando a abertura mais baixa para a entrada do ar fresco e, a 

abertura mais alta, para a saída da fumaça. 

 
Figura 24 – Ventilação horizontal ou cruzada 

Fonte: Fire Service Manual (1997) 
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14.2 VENTILAÇÃO VERTICAL 

A técnica de ventilação vertical é aquela em que o fluxo da fumaça é 

direcionado verticalmente dentro do ambiente sinistrado, aproveitando-se o 

efeito chaminé para sua extração. 

Quando se faz uma abertura no telhado, imediatamente acima do fogo, 

permite-se que a fumaça e outras partículas oriundas da combustão saiam do 

ambiente, devido à sua baixa densidade em relação ao ar ambiente menos. 
CBESP-Manual de ventilação tática (2006) Pg4,5 

 

 
Figura 25 – Ventilação vertical 

Fonte: CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (1996) 
 

14.3 VENTILAÇÃO TÁTICA 

Durante o combate a um incêndio, os bombeiros devem ter em mente todas 

as técnicas de combate, incluindo as ações de ventilação. A partir daí, pode-

se adotar a ventilação como uma tática indispensável a se obter os resultados 

desejados nas ações de combate ao incêndio e salvamento. Portanto, 

denomina-se essa ação como ventilação tática, onde pode ser adotada 

qualquer uma das técnicas de ventilação de acordo com o momento e o 

desenvolvimento das ações do combate no local do incêndio. 

Aconselha-se que a ventilação tática não deva ser usada enquanto o foco do 

incêndio não tenha sido localizado e, em todos os casos, uma avaliação deve 

ser feita sobre os efeitos de sua aplicação. Normalmente a identificação do 

foco do incêndio pode ser feita de fora da edificação, porém, há ocasiões em 

que a ventilação tática pode ser feita para remoção da fumaça e localização 

do fogo. Na maioria dos casos, a ventilação é uma tática adequada, sendo o 

que há de mais eficiente a ser usado nos primeiros momentos do combate. De 

qualquer forma, o deslocamento de gases quentes dentro da edificação é a 

principal causa de propagação do fogo, sendo assim, a decisão de iniciar a 
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ventilação tática deve ser parte da estratégia global do controle de movimento 

de ar na edificação. 

A força e a direção do vento geralmente são os fatores dominantes na 

Ventilação tática, pois, determinam a velocidade e a direção que a fumaça e 

os gases quentes tomam no interior da edificação. Nos incêndios em 

edificações não é aconselhável o combate ao fogo em posição contrária à 

direção do vento, bem como a utilização de ventiladores para forçar o ar para 

dentro da edificação, pois a eficiência desta tática dependerá da capacidade 

dos ventiladores, quando comparado com a força contrária do vento e, se o 

vento for muito forte, este pode anular ou prevalecer sobre a ação dos 

ventiladores. CBESP-Manual de ventilação tática (2006) Pg4-7 

 
Podemos matematicamente descrever o impacto da ventilação no incêndio, 

Alexandre Itiu Seito (2008) expõe as fórmulas que podem ser aplicadas para 

planejamento ou projeto de incêndios: 

EFEITO DA VENTILAÇÃO - O primeiro a estudar a duração do incêndio 

relacionando-o com a carga de incêndio foi Ingberg, em 1928, e chegou a seguinte 

relação: 

 

Kawagoe e Sekine, na década de 70, relacionaram a duração do incêndio com a 

ventilação do local (ambiente confinado) e chegaram a: 

 

14.4 INCÊNDIO CONTROLADO PELA VENTILAÇÃO: 

As aberturas de ventilação são insuficientes para a queima livre dos combustíveis 

e, portanto, influem no crescimento e duração do incêndio. 

Considerando-se que carga de incêndio irá queimar como a madeira, obtém-se a 

relação para determinar a razão de desenvolvimento do calor. 
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14.5 INCÊNDIO CONTROLADO PELA CARGA DE INCÊNDIO: 

As aberturas de ventilação são suficientes para a queima livre dos materiais 

combustíveis, portanto o crescimento e a duração do incêndio dependem somente das 

características do combustível e seu arranjo no ambiente. 

Para o estudo deve-se considerar que todos os materiais combustíveis são 

referidos à razão de queima da madeira. Assim, a equação será diretamente proporcional 

à carga de incêndio. 

 

14.6 EXTINÇÃO DO FOGO 

Nessa fase o incêndio irá diminuir de intensidade e de severidade na proporção 

que vai se exaurindo os materiais combustíveis. 

A duração da combustão no regime permanente é entre trinta min e cento e oitenta 

min e é calculada pela relação abaixo. 

 

 



<> 

 

15 FLASHOVER 

 

O fenômeno Flashover é a queima dos gases acumulados em ambiente fechado ou 

confinado, sua inflamação se dá de forma espontânea quando a temperatura atinge 

valores de ignição dos gases, interferem na reação em cadeia ou reação molecular a 

temperatura, os gases provenientes do material combustível e a quantidade de oxigênio. 

Fator determinante para a preservação das estruturas é o combate as chamas antes do 

aparecimento do Flashover, pois, após a temperatura sobe em uma curva ascendente 

muito forte, fato que infringe sérios danos principalmente a estrutura superior da 

edificação que está sofrendo o sinistro. 

 
MNPQRS  26 – Flashover  

MVWXYZ [YR\VW ]SRWYNRV ^`bfgh ijkUlm 

� ���� flashover foi introduzido pelo cientista britânico P.H. Thomas, nos 
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���	d s�	�	d� (Wikipédia, enciclopédia livre) 

Esforços devem ser despendidos para que o incêndio seja controlado antes 

que ocorra a inflamação generalizada dos materiais e componentes 
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construtivos incorporados ao edifício, pois uma vez atingido o flash-over o 

incêndio está declarado e resta apenas o trabalho de combate por parte dos 

bombeiros e/ou brigadistas, visando abaixar a temperatura com maior 

rapidez. A segurança contra incêndio no Brasil (2008) Pg 64 

 
Figura 27 – Flashover 

Fonte: Google Imagens 
Segundo MARTÍN e PERIS (1982), em um ambiente com oxigênio em 

abundância, a inflamação generalizada ocorre em um tempo máximo de 20 

minutos após o início do incêndio. 

O flashover ocorre em locais fechados, se a temperatura da camada superior 

dos gases alcançar aproximadamente 600oC. Testes de incêndio e análise de 

equilíbrio de energia em ambientes incendiados mostraram que a temperatura 

dessa camada superior de gases depende do calor liberado pela queima, 

ventilação do local, e da carga de incêndio. A segurança contra incêndio no Brasil (2008) Pg 64 

 

 
MNPQRS 28 – Flashover  

MVWXYZ [YR\VW ]SRWYNRV ^`bfgh ijkUlm 

 

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (2006) comenta (pg 26 e 27) que 

flashover é uma queima rápida dos produtos da combustão no ambiente sinistrado ou 

num outro próximo, e durante o incêndio em um ambiente confinado, o calor é 

absorvido pelo teto da edificação e pelas partes mais altas das paredes e irradia-se para 

as partes mais baixas, aquecendo gradualmente os gases combustíveis que estão no 
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ambiente, quando os combustíveis alcançam sua temperatura de ignição, o fogo toma 

conta de todo ambiente instantaneamente. 

O flashover ocorre próximo ao final da fase inicial e início da fase de queima 

livre, onde a temperatura está por volta de 550 ºC a 800 ºC, a indicação de que no local 

poderá ocorrer um flashover não é clara e depende muito da experiência dos bombeiros 

que estiverem no local, mas sua ocorrência poderá ser prevenida pela ventilação vertical 

e pelo emprego de linhas de ataque devidamente coordenadas e controladas, e ainda 

com suporte da ventilação horizontal. 

15.1 TIPOS DE FLASHOVER 

1. “Flashover” pobre ou "Lean “Flashover”": é a ignição dos fumos sob o teto, 

ocorrente quando a relação entre gases combustíveis e ar encontra-se ainda no limite 

inferior de inflamabilidade. É caracterizado pelo caminhamento lento das chamas pela 

coluna de fumaça, em pequenas "línguas-de-fogo", atingindo o teto de forma 

intermitente, podendo atingir ou não a totalidade da extensão do teto. 

2. “Flashover” rico ou "Rich Flashover": é observado quando a ignição dos 

gases inflamáveis se der no momento em que a mistura gasosa encontrar-se próxima dos 

limites superiores de inflamabilidade. Esta ocorrência é comum nos compartimentos 

onde o fogo diminuiu sua intensidade por déficit de oxigênio, não se confundindo com o 

“backdraft”, pois ocorrem em fases diferentes do incêndio. 

3. “Flashover” atrasado ou "Delayed Flashover": ocorre quando a camada 

mais fria da fumaça entra em contato com a atmosfera externa do compartimento de 

origem. As consequências do “flashover” atrasado são imprevisíveis, e ocorrendo a 

ignição em condições ideais de mistura, o resultado pode ser uma explosão violenta dos 

gases. 

4. “Flashover” rico e quente ou "Hot Rich Flashover": ocorre quando a 

fumaça aquecida está enriquecida com gases inflamáveis, numa mistura acima do limite 

superior de inflamabilidade, bem como em temperatura acima da "temperatura de 

ignição". Ao deixar o compartimento do incêndio, a fumaça se dilui rapidamente, 

ocorrendo a ignição espontânea, podendo gerar inclusive retrocesso de chamas e 

conseqüências similares às do “flashover” rico. 
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16 BACKDRAFT 

 

O fenômeno Backdraft é uma explosão repentina devido a entrada de ar 

(alimentação) em um espaço que está imerso em gases aquecidos confinados e 

repentinamente o ar melhora o ambiente comburente, fornecendo os meios para uma 

explosão ou acréscimo instantâneo das chamas, que se expandem de forma violenta. É 

sem dúvidas o fenômeno mais temido no combate aos incêndios, visto que, para sua 

detecção e posterior combate o grupo de combatentes tem que ter domínio das técnicas 

de enfrentamento. 
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Em sua literatura no manual de ventilação tática (2006) O Corpo de Bombeiros do 

Estado de São Paulo (2006) considera (pg 24-28): 

Passadas as fases do estágio de crescimento ou fase inicial e do estágio de 

desenvolvimento pleno, ou queima livre, pode-se ter a completa extinção do incêndio ou 

uma rápida aceleração do processo de combustão, com graves consequências às pessoas 

presentes no local do incêndio. 

As condições do ambiente determinam as probabilidades dessas consequências, 

conforme descritas nos itens seguintes: 

Redução do suprimento de oxigênio no incêndio - O oxigênio (O2) é 

encontrado no ar atmosférico, ao nível do mar, numa taxa de concentração de 21% por 

volume. Quanto maior a altitude em relação ao nível do mar, essa taxa reduz.  

Sendo essencial no processo de combustão, o oxigênio reage quimicamente com o 

elemento químico carbono (C), que está presente em todos os materiais orgânicos, 
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formando, então, o dióxido de carbono (CO2), quando em presença abundante de 

oxigênio, e o monóxido de carbono (CO), diante da escassez de concentração de O2. 

Um incêndio num ambiente confinado, como por exemplo, um porão ou 

dormitório, pode ter as taxas de oxigênio reduzidas em níveis inferiores a 15%, 

cessando as chamas vivas e o incêndio permanece em estado de latência, produzindo 

grande quantidade de CO. 

O calor da queima livre, fase anterior do incêndio, permanece no ambiente, 

juntamente com outros gases inflamáveis (subprodutos da combustão) e partículas de 

carbono não queimadas. Em geral, os gases quentes gerados no fogo aumentam 

rapidamente as chamas, promovendo o arrasto de ar para o fogo. Havendo um 

suprimento de ar adequado, o fogo continua queimando e cresce de acordo com o 

combustível disponível. 

Quando há restrição do suprimento de ar no compartimento, o oxigênio do ar é 

utilizado mais rapidamente do que a sua substituição. O próximo efeito é a progressiva 

diminuição da concentração de oxigênio no compartimento, possivelmente combinado 

com o crescimento da temperatura. Com a redução da concentração de oxigênio no 

compartimento, as chamas diminuem, mas isto não resulta uma imediata redução da 

produção de gases inflamáveis. De outra forma, o calor irradiado da nuvem de fumaça 

diminui, porém, o compartimento continua muito quente. Se tal situação persiste (falta 

de oxigênio), os gases aquecidos reduzem sua temperatura gradativamente, culminando 

com a completa extinção do sinistro. 

A escassez do oxigênio não permite a produção de chamas (mistura pobre em 

O2), mas quando ocorre abertura do ambiente para captação de ar exterior (como por 

exemplo uma abertura de janela ou porta), o O2 atinge os níveis suficientes de uma 

mistura explosiva, desencadeando uma violenta combustão, explosão, denominada de 

“Backdraft”. 

16.1 DEFINIÇÃO DE “BACKDRAFT” 

O fenômeno ou efeito “Backdraft” caracteriza-se pela explosão por fluxo reverso 

que se move por intermédio do ambiente e para fora da abertura realizada. 

Essa explosão é decorrente da repentina entrada de ar, normalmente por meio da 

abertura de uma porta ou janela, num ambiente confinado, que contém fogo em estado 

de latência, devido a baixa taxa de oxigênio (combustão incompleta) e, por decorrência 
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disso, há significantes porções de mistura de gases inflamáveis (monóxido de carbono 

entre outros) e de partículas de carbono, que entram em contato com as moléculas de 

oxigênio e provocam uma repentina deflagração e violenta reação de óxido-redução 

(explosão). 

A esta deflagração, caracterizada pela instantânea expansão de gases no 

compartimento e pelas aberturas realizadas no ambiente, denomina-se de “Backdraft”. 

O eventual acúmulo de calor com ausência de ventilação potencializa a 

ocorrência do “back draft” (inflamação explosiva), que se dá quando os gases 

desprendidos dos materiais combustíveis atingem o ponto de ignição, porém 

não inflamam devido à falta de oxigênio para a sua combustão. Quando uma 

quantidade suficiente de oxigênio adentra esse local, ocorre o “back draft”, 

resultado da inflamação repentina dos gases quentes, que pode gerar graves 

consequências ao edifício, a seus ocupantes e também à equipe de socorro. 

Nos edifícios altos, isso pode ocorrer e envolver, simultaneamente, múltiplos 

pavimentos. A segurança contra incêndio no Brasil (2008) Pg 131 

 

A combustão é definida como oxidação, que é uma reação química na qual o 

oxigênio combina-se com outros elementos.  

O carbono é um elemento naturalmente abundante, presente, entre outros 

materiais, na madeira. Quando a madeira queima, o carbono combina com o 

oxigênio para formar dióxido de carbono (CO2) ou monóxido de carbono 

(CO). Quando o oxigênio é encontrado em quantidades menores, libera-se o 

carbono livre (C), o que pode ser notado na cor preta da fumaça. 

Na fase de queima lenta em um incêndio, a combustão é incompleta porque 

não há oxigênio suficiente para sustentar o fogo. Contudo, o calor da queima 

livre permanece, e as partículas de carbono não queimadas (bem como outros 

gases inflamáveis, produtos da combustão) estão prontas para incendiar-se 

rapidamente assim que o oxigênio for suficiente. Na presença de oxigênio, 

esse ambiente explodirá. A essa explosão chamamos “BACKDRAFT”. (Gerson 

Carneiro. Slide 30 e 31 aula 4. UNIARP. 2016) 
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16.2 POSSÍVEIS CENÁRIOS PARA O “BACKDRAFT” 

Há dois diferentes cenários para o “Backdraft”, que expõe os bombeiros a este 

perigo: 

• Se o fogo está queimando o material combustível no compartimento e a porta ou 

janela é aberta pelo bombeiro - estando os gases da combustão confinados, o ar que 

entra pela porta ou janela mistura-se com os gases inflamáveis, formando uma mistura 

explosiva. Se os gases do compartimento estão suficientemente quentes, eles podem 

gerar uma autoignição a partir do ponto dessa abertura (porta ou janela, por exemplo) e 

a chama se propaga para dentro do compartimento, juntamente com o suprimento de ar 

fresco. Isto resulta um rápido crescimento do fogo, mas não necessariamente um 

“Backdraft”. 

• Se os gases no compartimento não estão suficientemente quentes, eles podem 

iniciar a queima quando o suprimento de oxigênio é fornecido. A chama percorre o 

compartimento em direção à abertura, projetando-se como uma “língua de fogo”, 

dirigida pela expansão dos gases atrás dela. Não é fácil prever quando isso pode ocorrer 

ou quanto tempo pode durar após a abertura, pois depende da localização do foco de 

incêndio, da taxa de vazão de ar que entra pela abertura e se os gases quentes podem 

escapar do ambiente naturalmente. 

A situação mais perigosa pode ocorrer quando o fogo, no compartimento, estiver 

praticamente extinto. Quando a porta é aberta, a mistura explosiva é gerada, mas nada 

acontece porque neste momento não há imediata fonte de ignição. Se o bombeiro entra 
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no compartimento, suas atividades podem gerar uma fonte de ignição, iniciando um 

“Backdraft” retardado, porém, nesta situação, os bombeiros estão dentro do 

compartimento e cercados pelas chamas. 

Isto pode acontecer quando o fogo é praticamente inexistente e o compartimento 

está resfriado. Espuma de borracha, por exemplo, pode queimar em fogo lento e sem 

chama por longo tempo, produzindo gases inflamáveis. A qualquer momento, havendo 

gases inflamáveis no compartimento, pode ocorrer a ignição. 

A situação pode ficar mais complicada se uma significante quantidade de gases 

inflamáveis no compartimento tenha encontrado caminho para percorrer áreas ao seu 

redor. Outras áreas fora do compartimento incendiado podem conter atmosfera com 

mistura explosiva, aguardando-se apenas uma fonte de ignição. A área de maior risco é 

a área fora do compartimento, exatamente onde os bombeiros estão esperando para 

poder abrir a porta ou janela. Quando a porta ou janela é aberta, os gases inflamáveis 

fora do compartimento podem entrar em ignição pelo fenômeno “Backdraft” no 

compartimento, por brasas ou fuligens, que são levadas pela abertura da porta, ou pelos 

gases quentes, se estes estiverem na temperatura de auto-ignição. Os gases inflamáveis 

fora do compartimento podem entrar em ignição pelas brasas e fuligens que são levadas 

pelo ar através da abertura da porta ou janela, ou se os gases quentes, junto a abertura da 

porta ou janela, tiverem uma auto-ignição. 

16.3 SINAIS DE UM “BACKDRAFT” 

As principais condições que indicam uma situação de “backdraft” são: 

· Fumaça sob pressão, num ambiente fechado;  

· Fumaça escura, tornando-se densa, mudando de cor (cinza e amarelada) e saindo 

do ambiente em forma de lufadas; 

· Calor excessivo do ambiente (pode ser percebida pela temperatura da porta ou 

janela); 

· Pequenas chamas ou inexistência destas; 

· Vidros das janelas impregnados pelos resíduos da fumaça;   

· Pouco ruído e movimento de ar para o interior do ambiente, a partir de qualquer 

abertura existente (em alguns casos pode-se ouvir o ar assoviando ao passar pelas 

frestas). 
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O primeiro sinal que indica a possibilidade de um “Backdraft” é o histórico do 

fogo. Se o fogo está queimando por algum tempo, se há muita fumaça saindo da 

edificação e, o fogo, aparentemente, está extinto, sem grandes áreas com chamas 

visíveis pelo lado de fora, a principal hipótese é que o ambiente incendiado esteja sem 

oxigênio. 

Quando a edificação é vista pelo lado de fora, as janelas do compartimento 

aparentam escurecidas, sem as supostas chamas que se espera visualizar. Se apenas 

parte da janela está quebrada, isto pode não suprir o oxigênio suficientemente para 

alimentar o fogo. Neste caso, a fumaça aparente sai da edificação em forma de lufadas, 

através de aberturas (frestas de janelas e portas) e o ar fresco ingressa de acordo com a 

diminuição do fogo e a contração da fumaça. Isto produz a mistura explosiva de queima, 

resultando em um “Backdraft” de proporção menores que se pode chamar de “mini 

Backdraft”. A expansão desses gases quentes em ciclos produz fumaça para fora do 

compartimento. 

Este ciclo se repete em uma freqüência que depende da dimensão da abertura e da 

localização do fogo em relação a esta. 

Se há um espaço abaixo da porta do compartimento (distância entre a soleira), há 

fumaça pulsando ali durante o efeito do “mini-backdraft", já descrito anteriormente. 

Também provavelmente há o som de assovio, caso ar esteja entrando dentro do 

compartimento, por meio de pequenas frestas ao redor da porta, mas isto pode ser difícil 

de ouvir. A porta pode estar muito quente do lado de fora, principalmente se for de 

metal. 

Se o compartimento tiver sido deixado por longo tempo sem ser resfriado, o ar 

não entra mais e as lufadas de fumaça não serão evidentes. De qualquer forma, se o 

compartimento não tiver sido ventilado e ainda houver gases inflamáveis presentes, um 

“Backdraft” ainda pode ocorrer. 

Caso a decisão tenha sido a de abrir a porta, provavelmente, haverá um arraste de 

ar quando a porta estiver sendo aberta, mostrando que há falta de oxigênio; por isso, se 

for possível, feche a porta rapidamente de forma a se eliminar qualquer possibilidade de 

“Backdraft”. 
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17 BLEVE E BOIL OVER 

BLEVE é um acrônimo para a expressão em língua inglesa boiling liquid 

expanding vapor explosion (explosão do vapor de expansão de um líquido sob pressão), 

utilizado por bombeiros para se referirem a um tipo de explosão que pode ocorrer 

quando um recipiente contendo um líquido pressurizado se rompe durante um incêndio.  

Uma emissão intensa de calor radiante, em um intervalo de tempo muito 

pequeno.  O fenômeno pode ocorrer, por exemplo, em um tanque no qual um 

gás liquefeito é mantido abaixo de seu ponto de ebulição atmosférico. Se 

houver um vazamento instantâneo de um vaso de pressão, por exemplo, 

devido a uma falha estrutural, todo, ou a maior parte de seu conteúdo, é 

expelido sob a forma de uma mistura turbulenta de gás e líquido, que se 

expande rapidamente, dispersando-se no ar sob a forma de nuvem. A ignição 

dessa nuvem gera a Bola de Fogo, que pode causar danos materiais e 

queimaduras a centenas de metros de distância, dependendo da quantidade de 

gás liquefeito envolvida. (Jorge Reis. 2016) 
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Ad Bleves são geralmente provocados por incêndios com origem exterior ao 
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O Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, em sua apostila de combate a 

incêndios 3, explana também sobre a BLEVE com os seguintes comentários: 

Recipientes como tambores, galões ou tanques de armazenamento de líquidos 

combustíveis podem sofrer avalias durante um incêndio ou mesmo na fase de rescaldo e 

alguns fenômenos como BLEVE e BOIL OVER podem ocorrer causando problemas 

para a guarnição de bombeiros. Esses fenômenos danificam, de forma bruta, a 

integridade dos recipientes e locais em que os líquidos combustíveis se encontram. As 

variáveis temperatura e pressão são as principais causas desses fenômenos que são 

previsíveis, porem o momento exato de rompimento dos francos e de difícil diagnostico 

o que representa grande risco na operação de combate. O BLEVE e BOIL OVER são 

fenômenos complexos, mas podem ser resumidos como o rompimento estrutural com 

explosão devido a pressão e temperatura eleva no interior de um recipiente contendo 

líquido e gases inflamáveis. Para ocorrer um BOIL OVER e necessário existir ainda a 

diferença de variação de volume, ao passar da fase liquida para a de vapor, entre dois 

líquidos confinados em um recipiente. Para o BLEVE e necessário pressão e 

temperatura elevadas sobre um cilindro ou recipiente contendo líquido e gases que 

acabam rompendo sua carcaça com explosão projetando os materiais para lados opostos. 

Por isso a aproximação e combate a eventos nessas circunstancias não deve ser feito 

pelas extremidades do objeto e sim pela porção central, como forma de segurança. 

 

17.1 PROTEÇÃO CONTRA BLEVE 

Para proteger recipientes de explosões, deve-se resfria-los com agua, utilizando-se 

uma linha de proteção com jato de agua em forma de neblina, isolando o local e 

mantendo o resfriamento dos recipientes de gases até que não seja mais necessário, com 

o esgotamento do produto ou extinção total do vazamento e das chamas. A aproximação 

do recipiente sinistrado, para combate ao fogo, deve ser feita ao longo de sua estrutura, 

não pelas extremidades, devido ao fato de que, ocorrendo a explosão, a guarnição pode 

ser atingida por fragmentos do recipiente colapsado, os quais serão disparados como 

projeteis, em sentidos contrários. fAV\XNÔS ÒY ]VFØSXY bWÐÑWÒNV\ bbb f\ANRSWXY\ jkk� hSRSW� (2009) pg. 166. 
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MNPQRS 34 – Métodos para proteger do fogo o vaso de pressão 

MVWXYZ Escola Técnica Federal de Sergipe-Curso Técnico de Segurança do trabalho (2016) 

 

18 DISPOSITIVOS FACILITADORES DE COMBATE A INCÊNDIOS 

 

18.1 HIDRANTES E MANGOTINHOS 

Os sistemas compostos por hidrantes e mangotinhos são uma forma eficiente de 

confronto aos incêndios, apesar de práticos para operar sugere-se para aproveitamento 

de sua utilização de treinamento dos operadores. Importante salientar que em um 

combate com este sistema é necessário previamente o desligamento completo da rede 

elétrica, caso contrário há risco iminente de morte por choque elétrico. A Associação 

Brasileira de Normas Técnicas  (ABNT) através da NBR 13714 de 29/02/2000 define: 

hidrante: Ponto de tomada de água onde há uma (simples) ou duas (duplo) 

saídas contendo válvulas angulares com seus respectivos adaptadores, 

tampões, mangueiras de incêndio e demais acessórios. 

Mangotinho: Ponto de tomada de água onde há uma (simples) saída 

contendo válvula de abertura rápida, adaptador (se necessário), mangueira 

semi-rígida, esguicho regulável e demais acessórios. 

Os dois sistemas são semelhantes, porém o mangotinho se torna mais fácil de 

operar devido a ter mangueira semi-rígida com diâmetro de 25mm e estar conectado 

permanentemente ao sistema com esguicho montado e pronto para uso, perfazendo 
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assim uma facilidade maior quando comparado com o hidrante que necessita executar a 

conexão com a mangueira no momento do uso, esta mangueira tem diâmetro de 38 ou 

63mm e devido a sua maior vazão requer um nível de habilidade e força para operar 

com maestria. 

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina através da Instrução Normativa 

IN-07 padroniza critérios de concepção e dimensionamento para posterior fiscalização, 

dentre eles cito alguns: 

Art. 56. O hidrante deverá ser instalado, preferencialmente, dentro do abrigo 

de mangueiras, de modo que seja permitida a manobra e substituição de 

qualquer peça. 

Art. 57. Para as edificações de risco “Leve”, os hidrantes terão saída singela, 

enquanto nas edificações de risco “Médio ou Elevado”, terão saída dupla. 

§ 1º Os hidrantes externos poderão ser instalados em anteparas de alvenaria 

de tijolos, junto dos abrigos de mangueiras.  

§ 2º Quando os hidrantes externos forem instalados separados dos abrigos, 

estes não poderão distar mais de 5m um do outro. 

Art. 61. Os hidrantes não poderão ser instalados em rampas, em escadas e 

nem seus patamares. Art. 62. O número de hidrantes de uma edificação é 

determinado pela cobertura proporcionado pelas mangueiras.  

Art. 63. Em edificações onde a razão vertical é predominante, haverá em cada 

pavimento pelo menos um hidrante. CBMSC IN-07 pg. 11 e 12 

 

Taís Gomes (2014) em seu trabalho aborda de forma explicativa as normas, ela 

envolve as diversas recomendações e cita de forma globalizada o tema: “Hidrante: é o 

ponto de tomada de água no qual há uma (simples) ou duas (duplo) saídas, contendo 

válvulas angulares com seus respectivos adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio 

e demais acessórios. Os hidrantes poderão ser externos ou internos, de coluna ou de 

parede (interior do abrigo). Deverão ter conexões de engate rápido, com diâmetros 

iguais aos adotados pelo Corpo de Bombeiros. As válvulas dos hidrantes devem ser do 

tipo globo angulares de diâmetro DN65 (2 ½”), poderá ser utilizada, para os hidrantes, 

válvula angular com diâmetro DN40 (1½") para sistemas que utilizem mangueiras de 40 

mm, desde que comprovado seu desempenho para esta aplicação, enquanto que as 

válvulas para mangotinhos devem ser do tipo abertura rápida, de passagem plena e 

diâmetro mínimo DN25 (1”).  

Todos os pontos de hidrantes devem receber sinalizações que permitam sua rápida 

localização e não podem, de maneira alguma, ficar obstruídos ou comprometer a fuga 
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dos ocupantes. Devem ser localizados nas proximidades das portas externas e/ou 

acessos à área a ser protegida, a não mais de 5 m, em posições centrais nas áreas 

protegidas, fora das escadas ou antecâmaras de fumaça e de 1,0 m a 1,5 m do piso. No 

caso dos hidrantes externos, quando afastados de, no mínimo, 15 m ou 1,5 vezes a altura 

da parede externa da edificação a ser protegida, poderão ser utilizados até 60 m de 

mangueira (preferencialmente em lances de 15 m), desde que devidamente 

dimensionados hidraulicamente. Recomenda-se que sejam utilizadas mangueiras de 65 

mm de diâmetro para redução da perda de carga do sistema e o último lance de 40 mm 

para facilitar seu manuseio (NBR 13714/2000).  

A sinalização do solo só será obrigatória nos locais destinados à fabricação, 

depósito e movimentação de mercadorias.” 

Em relação aos abrigos de mangueiras o Corpo de Bombeiros Militar de Santa 

Catarina também indica (expostos abaixo apenas alguns) cuidados: 

Art. 64. Os abrigos terão, preferencialmente, forma paralelepipedal, com as 

dimensões máximas de 90cm de altura, por 70cm de largura, por 20cm de 

profundidade, para as instalações de risco Leve. 

§ 2º As portas dos abrigos deverão dispor de viseiras de vidro com a 

inscrição “INCENDIO”, em letras vermelhas com as dimensões mínimas: 

traço de 5mm e moldura de 3 x 4cm. IN 007/DAT/CBMSC – Sistema 

Hidráulico Preventivo 13/38  

§ 3º A porta do abrigo deverá possuir dispositivos para ventilação, de modo a 

evitar o desenvolvimento de fungos e/ou líquens no interior dos abrigos. 

Art. 65. Os abrigos de mangueiras poderão ser dotados de dispositivos de 

fechamento à chave, devendo observar:  

I - a chave (ou outro dispositivo que possibilite a abertura) deve estar situada 

ao lado do abrigo de mangueiras;  

II - o abrigo para a chave deve possuir dimensões mínimas de 10 x 15 x 4cm;  

III - a parte frontal do abrigo da chave deve ser envidraçada, contendo 

informações quando a sua destinação e forma de acioná-la. 

19 RESERVA DE INCÊNDIO 

 

 A reserva de incêndio é a garantia de combate efetivo ao sinistro pelo tempo 

mínimo de de 60 minutos para os sistemas do tipo 1 e 2 ou de 30 minutos para os 



7� 

 

sistemas do tipo 3. O volume é calculado em função da vazão necessária (sempre na 

ponta do esguicho) e do tempo de funcionamento de dois esguichos em simultaneidade. 

 
×SØYÔS 7 – Tipos de Sistemas 

MVWXYZ NBR 13714 pg.6 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da NBR 13714 de 
29/02/2000 define: 

A reserva de incêndio deve ser prevista para permitir o primeiro combate, 

durante determinado tempo. Após este tempo considera-se que o Corpo de 

Bombeiros mais próximo atuará no combate, utilizando a rede pública, 

caminhões-tanque ou fontes naturais. 

Para qualquer sistema de hidrante ou de mangotinho, o volume mínimo de 

água da reserva de incêndio deve ser determinado conforme indicado: 

V = Q x t 

onde: 

Q é a vazão de duas saídas do sistema aplicado, conforme a tabela 1, em 

litros por minuto; 

t é o tempo de 60 min para sistemas dos tipos 1 e 2, e de 30 min para sistema 

do tipo 3; 

V é o volume da reserva, em litros. 

 

 
MNPQRS 35 – Reserva de Incêndio 

MVWXYZ [VVPÔY bFSPYW\ 
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Reserva de incêndio: compartimento destinado a armazenar uma quantidade 

de água que, efetivamente, deverá ser fornecida para o uso em combate a 

incêndio. Poderão ser elevadas, no nível do solo, semienterradas ou 

subterrâneas, e devem obedecer a especificações de construção no Anexo A 

da NBR 13714/2000 (UMINSKI, 2003, p.28).  

 

 
MNPQRS 36  – Reserva de Incêndio 

MVWXYZ [VVPÔY bFSPYW\ 

20 HIDRANTE OU REGISTRO DE RECALQUE 

 

O hidrante ou registro de recalque é um ponto de ligação do sistema lacrado da 

reserva de incêndio com o meio exterior, sua função é garantir o abastecimento de água 

e pressão para o sistema. Sua instalação segue as recomendações da NBR 13740: 

· Todos os sistemas devem ser dotados de dispositivo de recalque, 

consistindo em um prolongamento de mesmo diâmetro da tubulação 

principal, com diâmetro mínimo DN50 (2") e máximo de DN100 (4"), 

cujos engates são compatíveis aos utilizados pelo Corpo de Bombeiros 

local. 

· Quando a vazão do sistema for superior a 1 000 L/min, o dispositivo de 

recalque deverá possuir um registro de recalque adicional com as mesmas 

características definidas em 4.6.1, sendo que o prolongamento da 
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tubulação deverá ter diâmetro no mínimo igual ou superior ao existente na 

tubulação de recalque do sistema. 

· Quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio, este deverá 

ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno, 

tampa articulada e requadro em ferro fundido, identificada pela palavra 

“INCÊNDIO”, com dimensões de 0,40 m x 0,60 m, afastada a 0,50 m da 

guia do passeio; a introdução tem que estar voltada para cima em ângulo 

de 45° e posicionada, no máximo, a 0,15 m de profundidade em relação 

ao piso do passeio, conforme a figura 1; o volante 

· de manobra da válvula deve estar situado a no máximo 0,50 m do nível do 

piso acabado. Tal válvula deve ser do tipo gaveta ou esfera, permitindo o 

fluxo de água nos dois sentidos, e instalada de forma a garantir seu 

adequado manuseio. 

· O dispositivo de recalque pode ser instalado na fachada principal da 

edificação, ou no muro da divisa com a rua, com a introdução voltada 

para a rua e para baixo em um ângulo de 45° e a uma altura entre 0,60 m e 

1,00 m em relação ao piso do passeio ou interior da propriedade. A 

localização do dispositivo de recalque sempre deve permitir a 

aproximação da viatura apropriada para o recalque da água, a partir do 

logradouro público, sem existir qualquer obstáculo que dependa de 

remoção para o livre acesso dos bombeiros. 

(4.6.1 Todo sistema deve ser dotado de alarme audiovisual, indicativo do uso de qualquer 

ponto de hidrante ou mangotinho, que é acionado automaticamente através de pressostato ou 

chave de fluxo) 

21 ACESSIBILIDADE 

 

? indicação da cartilha de acessibilidade da Caixa Econômica Federal menciona 

que não devemos pensar em acessibilidade somente para pessoas com deficiências ou 

mobilidade reduzida. Acessibilidade é um processo que busca a inclusão e sua aplicação 

resulta em ambientes que possam atender todas as pessoas, independentes de suas 

dificuldades de locomoção.  

A NBR 9050 (2004) cita que acessibilidade é a:  

“Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 

inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações 
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abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona 

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

 
 

A NBR 9050 (2004) define pessoa com mobilidade reduzida como sendo todas as 

pessoas que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua capacidade de 

relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Como deficientes, idosos, obesos, gestantes 

entre outros.  

22 PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS 

 

Segundo a cartilha de acessibilidade do CREA/SC (2010) na elaboração de 

projetos é importante considerar as diferentes potencialidades e limitações do homem. 

Pessoas com alguma deficiência se deslocam com a ajuda de equipamentos auxiliares 

tais como: bengalas, muletas, andadores, cadeiras de rodas ou ajuda de cães treinados. 

Desta forma é importante considerar o espaço de circulação juntamente com os 

equipamentos que as acompanham conforme segue ilustração abaixo: 
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MNPQRSs 37 e 38 – Parâmetros Antropométricos e dimensões básicas 

MVWXYZ fÐY\\NØNÔNÒSÒY-Cartilha de orientação CREA-SC (2010) (NBR 9050 2010) 

 

Quando a limitação de locomoção necessita do auxílio de cadeira com rodas as 

dimensões do módulo de referência, que é o espaço mínimo necessário para sua 

mobilidade são as seguintes:  
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MNPQRS\ Ö� e 40 – Parâmetros Antropométricos e dimensões básicas 

MVWXYZ fÐY\\NØNÔNÒSÒY-Cartilha de orientação CREA-SC (2010) (NBR 9050 2010) 

 

23 ÁREA DE CIRCULAÇÃO 

 

Existem três tipos de área de manobra para cadeirantes: Deslocamento em linha 

reta, sem deslocamento e com deslocamento (NBR 9050, 2015). 

· Área de manobra em linha reta: O deslocamento em linha reta precisa ter as 

dimensões mínimas apresentadas na Ilustração abaixo. 

 
MNPQRS 41 – Parâmetros Antropométricos e dimensões básicas 

MVWXYZ fÐY\\NØNÔNÒSÒY-Cartilha de orientação CREA-SC (2010) (NBR 9050 2010) 
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· Área de manobra sem deslocamento: As medidas necessárias para esta manobra 

são:  

· Para rotação de 90° = 1,20 m x 1,20 m; 

· Para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m; 

· Para rotação de 360° = diâmetro de 1,50 m. 

 

 
MNPQRS 42 – Parâmetros Antropométricos e dimensões básicas 

MVWXYZ fÐY\\NØNÔNÒSÒY-Cartilha de orientação CREA-SC (2010) (NBR 9050 2010) 

 

· Área de manobra com deslocamento: Conforme NBR 9050 (2015) as dimensões 

mínimas de circulação aonde as pessoas que necessitam do auxílio de cadeira de 

rodas precisam para se locomover estão ilustradas na figura abaixo: 
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MNPQRSs 43 e 44  – Parâmetros Antropométricos e dimensões básicas 

MVWXYZ fÐY\\NØNÔNÒSÒY-Cartilha de orientação CREA-SC (2010) (NBR 9050 2010) 

24 ASSENTO PARA PESSOAS OBESAS 

 

A NBR 9050 (2015) cita que para pessoas obesas (P.O.) deve ser destinada 

atenção ao assento em poltrona ou cadeira, conforme ilustração seguinte: 

 
MNPQRS 45 – Parâmetros Antropométricos e dimensões básicas 

MVWXYZ fÐY\\NØNÔNÒSÒY-Cartilha de orientação CREA-SC (2010) (NBR 9050 2010) 

25 COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

 

As formas de sinalização e comunicação são apresentadas na NBR 9050 (2010) da 

seguinte forma: 
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· Visual, realizada através de textos e figuras; 

· Tátil: necessita de caracteres em relevo, Braille ou figuras em relevo; 

· Sonora: realizada a partir de recursos auditivos. 

Visual - As representações gráficas de qualquer espécie tratadas como símbolos 

tem definição pela NBR 9050 (2010) como: 

“São representações gráficas que, através de uma figura ou forma 

convencionada, estabelecem a analogia entre o objeto e a informação de sua 

representação e expressam alguma mensagem. Devem ser legíveis e de fácil 

compreensão, atendendo a pessoas estrangeiras, analfabetas e com baixa 

visão, ou cegas, quando em relevo.   

A cartilha de acessibilidade do CREA/SC (2010) comenta que nas edificações de 

uso público ou de uso coletivo, é obrigatória a existência de sinalização visual e tátil 

para orientação de pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual. 

Segundo a cartilha do CREA/SC (2010) a identificação visual de acessibilidade às 

edificações, espaços, mobiliários e aos equipamentos urbanos é feita por meio do 

Símbolo Internacional de Acesso - SIA, que tem padrão internacional de cores e 

proporções. 

A questão da visualização pública é tratada pela NBR 9050 (2010) indicando que 

esta sinalização precisa por afixada em local visível ao público, principalmente nos 

espaços de: Entradas, áreas e vagas de estacionamento de veículos, áreas acessíveis de 

embarque/desembarque, sanitários, áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio, 

saídas de emergência, áreas reservadas para pessoas em cadeira de rodas e 

equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de deficiência. Abaixo estão 

indicados os símbolos para pessoas com necessidades de locomoção com cadeiras, 

bengalas ou auxílio e portadores de deficiência auditiva. 

 
MNPQRS 46 – Símbolo SIA de acesso 

MVWXYZ NBR 9050 (2015). pg 39. 

 
MNPQRS 47 – Símbolo SIA deficiência visual 

MVWXYZ `Óg �kÉk ijkUÉm� AP �k� 
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MNPQRS �Õ – Símbolo SIA deficiência auditiva 

MVWXYZ NBR 9050 (2015). pg 40. 

 

Sinalização tátil - Segundo Machado (2010) sinalização tátil se trata de qualquer 

tipo de sinalização que envolva o tato como meio de assimilar a mensagem. Sua 

utilização é fundamental para qualquer pessoa cegas ou com baixa-visão, devido a não 

poder se beneficiar com o auxílio visual. O Braille é uma linguagem visual, amplamente 

difundida entre pessoas com necessidades especiais visuais, é baseada em ponto de 

relevo sua função tátil é capaz de alertar e direcionar. Para as portas e passagens a NBR 

9050 (ABNT, 2015) cita que devem ser considerados os seguintes aspectos: 

· A sinalização deve estar localizada na faixa de alcance entre 1,20 m e 

1,60 m em plano vertical. 

· A sinalização, quando instalada nas portas, deve ser centralizada, e 

não pode conter informações táteis. Para complementar a informação 

instalada na porta, deve existir informação tátil ou sonora, na parede 

adjacente a ela ou no batente. 

· Em portas duplas, com maçaneta central, instalar ao lado da porta 

direita. 

· Nas passagens a sinalização deve ser instalada na parede adjacente. 

· Os elementos de sinalização devem ter formas que não agridam os 

usuários, evitando cantos vivos e arestas cortantes. 

 
MNPQRS 49 – Sinalização tátil 

MVWXYZ `Óg �kÉk ijkUÉm� AP ��� 
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Corrimãos de escadas e rampas devem ser sinalizados com artifícios táteis 

conforme NBR 9050 (2010) com identificação do pavimento. Essa sinalização deve ser 

instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão. 

 
MNPQRS 50 – Sinalização tátil 

MVWXYZ `Óg �kÉk ijkUÉm� AP �É� 

Na parede a sinalização deve ser visual e, opcionalmente, tátil alternativamente, 

estas sinalizações podem ser instaladas nas paredes laterais). 

Degraus e escadas: 

A sinalização visual dos degraus de escada deve ser: 

Aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos 

corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente 

fotoluminescente ou retroiluminado. 

Igual ou maior que a projeção dos corrimãos laterais, e com no mínimo 7 cm 

de comprimento e 3 cm de largura. 

Fotoluminescente ou retroiluminada, quando se tratar de saídas de 

emergência e/ou rota de fuga. 

NOTA - Recomenda-se estender a sinalização no comprimento total dos 

degraus com elementos que incorporem também características 

antiderrapantes. (NBR 9050. pg 46) 

 
MNPQRS 51 – Sinalização em escadas 

MVWXYZ `Óg �kÉk ijkUÉm� AP �l� 

 

 

A cartilha de acessibilidade do CREA/SC (2010) comenta que o piso tátil é um 

recurso que promove a segurança, orientação e mobilidade para todas as pessoas, 



8. 

 

principalmente para pessoas com deficiência visual. Este tipo de sinalização conta com 

dois diferentes texturas com diferentes orientações: Piso tátil de alerta e piso tátil 

direcional 

O piso tátil de alerta apresenta vários círculos em alto relevo, enquanto o 

direcional tem retângulos no sentido direcional, ambos devem ser capazes de informar e 

alertar sobre a direção a seguir, início e término de degraus, travessias de pedestres, e 

outras informações pertinentes ao deslocamento. 

 
MNPQRS 52 – Sinalização de piso tátil de alerta 

MVWXYZ `Óg �kÉk ijkUÉm� AP �� 

�  

MNPQRS 53 e 54 – Sinalização de piso tátil direcional 

MVWXYZ `Óg �kÉk ijkUÉm� AP Ék 

26 DESNIVEIS 

 

Os desníveis de qualquer natureza devem ser, quando possível, evitados em rotas 

de acessos, Segundo a NBR 9050 (2015) se os desníveis no piso forem de até 5 mm não 

demandam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 15 mm devem ser 

tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%). 
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MNPQRS 55 – Desníveis 

MVWXYZ `Óg �kÉk ijkUÉm� AP ÉÉ 

27 RAMPAS  

 

A norma brasileira 9050 (2015) explica que a inclinação das rampas deve ser 

calculada segundo a Equação 1:  

 =  ℎ ∗ 100$  

Onde: 

i é a inclinação, em porcentagem; 

h é a altura do desnível; 

c é o comprimento da projeção horizontal. 

As rampas dever ter inclinação de acordo com os limites na Tabela 01. Para 

inclinação entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de descanso nos patamares, 

conforme as figuras abaixo, a cada 50 m de percurso NBR 9050 (2015). 

 

Tabela 1 - Inclinações de rampa 

I������� ! �"#�$$%&'� '# ��"�

segmento de rampa ( i % ) 

D'$�%&'�$ #)*�#!$ "' $'+#'�,!

de rampa (h = m) 

-.#'/! #)*�#! "'

segmentos de rampas 

5011 234617 

89:: ;<=>:? @ B C E,25 (1:16) 

6,25 (1:16) < i ≤ 8,33 (1:12) 

1,50 

3011 

0,80 

Sem limite 

S'# ��#�,' 

15 

×SØYÔS Õ – Dimensionamento de rampas 

MVWXYZ `Óg �kÉk ijkUÉm� AP ÉÕ 
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MNPQRS 56 – Dimensionamento de rampas 

MVWXYZ `Óg �kÉk ijkUÉm� AP ÉÕ 

 

Quando em reformas, quando esgotadas as possibilidades de soluções que 

atendam integralmente à Tabela 1, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33 % 

(1:12) até 12,50 % (1:8) NBR 9050 (2015).  

28 VAGAS PARA VEÍCULOS 

 

As vias públicas devem ser previstas vagas reservadas para estacionamento de 

veículos que conduzam ou estejam sendo conduzidos por pessoas com limitações de 

locomoção. As vagas devem atender as indicações da NBR 9050 (2015) com as 

seguintes especificações:  

· Possuir sinalização vertical e horizontal. 

· Estar sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso – SAI. 

· Ter dimensões de no mínimo 5,00 m de comprimento por 2,50 m de 

largura. 

· Quando afastadas da faixa de travessia de pedestres devem possuir um 

espaço adicional de 1,20 m e rampa de acesso ao passeio para as pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida. 

· Situar-se junto às rotas acessíveis e conectadas aos polos de atração. 

· Sua localização deve evitar a circulação entre veículos; 

· Respeitar o código de trânsito. 
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A cartilha do CREA/SC (2010) ainda complementa baseada na NBR 9050 (2015) 

sobre o rebaixamento das calçadas junto as vagas de estacionamento:  

O rebaixamento de calçada e guia junto às vagas de estacionamento 

destinadas às pessoas com deficiência apresenta características diferentes do 

rebaixamento de calçadas e guias situadas junto às travessias de pedestres. 

Esta possibilita o acesso da pessoa da via ao passeio e deve possuir as 

mesmas características geométricas, inclinação e posicionamento, mas não 

deve ser sinalizada com o piso tátil de alerta, pois pode confundir as pessoas 

com deficiência visual. 

 

  
MNPQRS 57 – Sinalização  vertical de vaga para estacionamento 

MVWXYZ `Óg �kÉk ijkUÉm� AP É2 

A sinalização vertical das vagas para idosos e deficientes devem estar 

posicionadas de maneira a não interferir com as áreas de acesso ao veículo, e na 

circulação dos pedestres, sendo que estas devem ser próximas das entradas, garantindo o 

menor percurso de deslocamento. 

No cálculo do número mínimo de vagas de estacionamento, deverão ser 

reservadas vagas para deficientes físicos, localizadas próximo das entradas dos edifícios 

destinados aos usos comerciais e de serviços públicos, com largura mínima de 3,50 m 

(três metros e cinquenta centímetros) e comprimento de 5,00 m (cinco metros), nas 

seguintes proporções conforme a NBR 9050 (2004):  

·  Até 25 vagas: 1 vaga;  

·  De 25 a 50 vagas: 2 vagas;  

·  De 51 a 75 vagas: 3 vagas;  

·  De 76 a 100 vagas: 4 vagas;  

·  De 101 a 150 vagas: 5 vagas;  

·  De 151 a 200 vagas: 6 vagas;  

·  De 201 a 300 vagas: 7 vagas;  
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·  Mais de 300 vagas: 8 vagas e mais uma para cada 100 vagas ou fração.  

29 SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS 

 

A NBR 9050 (ABNT, 2015) orienta que para uma edificação de uso público já 

existente é necessário um sanitário adaptado para deficiente por pavimento, onde houver 

ou onde a legislação obrigar a ter sanitários. Os requisitos mínimos de um sanitário 

adaptado para pessoas com necessidades de locomoção conforme a NBR 9050 (2015) 

são:  

· Circulação com o giro de 360°,  

· Área necessária para garantir a transferência lateral, perpendicular e 

diagonal para a bacia sanitária,  

· Na área de manobra pode utilizar no máximo 0,10 m sob a bacia sanitária 

e 0,30 m sob o lavatório, 

·  Deve ser instalado lavatório sem coluna ou com coluna suspensa ou 

lavatório sobre tampo, dentro do sanitário ou boxe acessível, em local que 

não interfira na área de transferência para a bacia sanitária, podendo sua 

área de aproximação ser sobreposta à área de manobra,  

· Os lavatórios devem garantir altura frontal livre na superfície inferior e na 

superfície superior de no máximo 0,80 m,  

· Quando a porta instalada for do tipo de eixo vertical, deve abrir para o 

lado externo do sanitário ou boxe e possuir um puxador horizontal no 

lado interno do ambiente, medindo no mínimo 0,40 m de comprimento, 

afastamento de no máximo 40 mm e diâmetro entre 25 mm e 35 mm, 

· Em edificações existentes ou em reforma, quando não for possível atender 

às medidas mínimas de sanitário acessível, serão admitidas as medidas 

mínimas de sanitário acessível em caso de reforma. 
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MNPQRS 58 – Medidas mínimas de um sanitário acessível 

MVWXYZ `Óg �kÉk ijkUÉm� AP ÕG 

 

 

 
MNPQRS 59 – Medidas mínimas de um sanitário acessível em caso de reforma 

MVWXYZ `Óg �kÉk ijkUÉm� AP ÕÕ 

30 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 

 

Todas as indicações do preventivo estarão voltadas ao projeto do salão (fictício) 

comunitário com medida total de 1.300 m² e localizado em local virtual. 

Para Guessi (2010) a elaboração do projeto contra incêndios precisa obedecer 

rigorosamente às normas construtivas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

das Prefeituras, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, da CELESC e dos 

demais órgãos competentes. É necessário ter a definição, dimensionamento e 
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representação do sistema de prevenção e combate a incêndio, incluindo a localização 

precisa dos componentes, características técnicas dos equipamentos do sistema, 

demanda de água, memoriais desenhos e especificações. Deverá compreender ainda a 

documentação necessária à apresentação e aprovação pelo Corpo de Bombeiros. Guessi 

(2010) comenta que:  

O Projeto do Sistema Preventivo Contra Incêndio deverá estar harmonizado 

com o projeto Arquitetônico, Estrutural e demais projetos, observando a não 

interferência entre elementos dos diversos sistemas, afim de que se obtenha 

uma solução mais econômica e funcional. O Sistema Preventivo Contra 

Incêndio será exigido em conformidade com a classificação de ocupação das 

edificações, respectivos riscos e sua área de acordo com Normas de 

Segurança contra Incêndio, atendendo as instruções normativas do Corpo de 

Bombeiros de Santa Catarina e também às exigências das normas da ABNT. 

Deverá ser concebido de forma a proporcionar um nível adequado de 

segurança aos ocupantes do prédio, em caso de incêndio, minimizando as 

probabilidades de propagação do fogo, através de seu combate no foco, além 

de diminuir os danos causados pelo sinistro aos equipamentos existentes.  

Conforme a IN 001 (CBMSC, 2014) para a análise de PPCI deverá ser 

apresentado: 

·  Requerimento padrão, conforme modelo nos anexos; 

· Comprovante de recolhimento da taxa de análise de projeto; 

· ART, relativa à elaboração do PPCI; 

· 01 jogo de plantas do projeto arquitetônico completo, que poderá após a análise 

do PPCI ser devolvido ao responsável técnico ou ao responsável pelo imóvel; 

· 02 jogos de plantas do projeto preventivo contra incêndios e pânico (01 para 

protocolo e outra para ocasião de aprovação), todas as plantas assinadas pelo 

responsável técnico e pelo responsável pelo imóvel; 

· Planilha de dimensionamento para: 

Sistema Hidráulico Preventivo – SHP; 

Instalações de gás combustível canalizado – IGCC; 

Saídas de emergência – SE; 

Carga de incêndio – CI; 

Sistema de alarme e detecção de incêndio – SAD; 

Iluminação de emergência – IE; 

Sinalização para abandono de local - SAL; 
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Sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA; 

Outros sistemas, tais como: chuveiros automáticos, água nebulizada, sistema 

fixo de gás carbônico – CO2, escada pressurizada, etc; 

31 MEMORIAL DESCRITIVO OU ROTEIRO DE CÁLCULO 

 

O memorial de cálculo deverá ser obrigatoriamente entregue anexo ao memorial 

descritivo, Para Guessi (2010) o memorial descritivo fará uma exposição geral do 

projeto, das partes que o compõem e dos princípios em que se baseou, apresentando 

uma justificativa que evidencie o atendimento às exigências estabelecidas pelas 

respectivas normas técnicas e por estas instruções; explicará a solução apresentada 

evidenciando a sua compatibilidade com o projeto arquitetônico e com os demais 

projetos especializados. 

32 CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS 

 

Conforme o art. 84° da IN 001 (CBMSC, 2014) para determinação dos sistemas e 

medidas de segurando contra incêndio e pânico os imóveis serão classificados de acordo 

com sua finalidade: Residencial privativa multifamiliar; residencial coletiva, residencial 

transitória, comercial, industrial, escolar geral, garagens, reunião de público com 

concentração, reunião de público sem concentração, postos para reabastecimentos de 

combustíveis, entre outros.  

A IN 001 (CBMSC, 2014) explica que uma edificação se enquadra em reunião de 

público com concentração quando se trata de auditórios ou salas de reunião com mais de 

100m², boates, clubes noturnos em geral, salões de baile, restaurantes dançantes, bares 

dançantes, clubes sociais, circos, teatros, cinemas, óperas, templos religiosos sem 

assentos, estádios, ginásios e piscinas cobertas com arquibancadas, arenas em geral.  

33 SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E 

PÂNICO 
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A Instrução Normativa IN 001 (CBMSC, 2014) no artigo 86 comenta o que 

constituem os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico: 

· Acesso de viaturas; 

· Resistência ao fogo de elementos estruturais nas edificações;  

· Controle de materiais de acabamento e revestimento;  

· Saídas de emergência; 

· Brigada de incêndio;  

· Iluminação de emergência;  

· Sinalização para abandono de local;  

· Alarme e detecção de incêndio;  

· Proteção por extintores;  

· Sistema hidráulico preventivo;  

· Chuveiros automáticos (sprinklers);  

· Sistema de água nebulizada;  

· Sistema de espuma;  

· Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono;  

· Proteção contra descargas atmosféricas;  

· Rede pública de hidrantes; e  

· Plano de emergência. 

Para saber quais sistemas a edificação ira precisar depende da classificação da 

edificação.  

34 REUNIÃO DE PÚBLICO COM CONCENTRAÇÃO 

 

O artigo n° 137 da IN 001 (CBMSC, 2014) exige os seguintes sistemas 

apresentados pela figura abaixo: 
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Tabela 8  – Artigo 137 da IN 001 

Fonte: IN 001 – CBMSC (2014) 

Quando se houver conjuntos de assentos a IN 001 (CBMSC, 2014) destaca que 

estes devem ter filas de cadeira de uma série com espaçamento mínimo de 90 cm de 

encosto ou quando forem séries de cadeiras deverá existir um espaço de 1,20m de 

largura. Sendo que o número máximo de assentos por fila será de 15 e por coluna de 20, 

com valores máximos de assentos em 300.  

35 CARGA DE INCÊNDIO 

 

A IN 003 (CBMSC, 2014) trata da carga de incêndio, esta variável é a soma das 

energias caloríficas que poderiam ser liberadas pela combustão completa de todos os 

materiais combustíveis, inclusive revestimentos de paredes, divisórias, pisos e tetos.  

Para o efeito de classificação do risco da edificação é utilizada a carga de 

incêndio:  

Risco leve, carga de incêndio ideal < 60 kg/m²;  

Risco médio, carga de incêndio ideal > 60kg/m² e < 120 kg/m²; 

Risco elevado, carga de incêndio ideal > 120 kg/m². 
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Para ocupação de reunião de público com concentração a carga de fogo se 

enquadra no tipo leve.  

A IN 003 (CBMSC, 2014), orienta que o roteiro de cálculo deve seguir: 

 

· Relação dos materiais combustíveis encontrados na edificação ou área de risco, 

inclusive o mobiliário;  

· Levantamento do peso estimado dos combustíveis;  

· Relacionar os respectivos poderes caloríficos;  

· Cálculo da quantidade de calor por combustível, (Equação 02); 

· Somatório das quantidades de calor, (Equação 03); 

· Cálculo da carga de incêndio específica, (Equação 04); 

· Cálculo da carga de incêndio ideal (equivalente em madeira), Equação 05.  

 

% = & ∗ '       Equação 02 

 

∑% = ∑ & )*+, ∗ '     Equação 03 

 

-. =  ∑/
2    Equação 04 

 - =  34
56  Equação 05 

Onde:  

Q = Somatório da quantidade de calor - (kcal ou MJ); 

I – Unidade considerada; 

K = Poder calorifico - (kcal/kg ou MJ/kg); 

p = Peso do combustível (kg); 

qe = Valor da carga de incêndio especifica - (kcal/m² ou MJ/m²); 

∑Q = Somatório da quantidade de calor - (kcal ou MJ); 

S = Área da edificação – (m²); 

Km = Poder calorifico médio da madeira = 4550 kcal/kg = 19 MJ/kg.  

 

O cálculo da carga de fogo sendo hipotético levará em conta que dentro do salão 

comunitário conterá (quando em dias festivos) mesas e cadeiras de madeira, espumas, 

material emborrachado, e papéis de decoração, roupas e material de lã sendo 

aproveitado como panos de limpeza diversa. Material combustível para início do fogo 
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(costume regional para incendiar a madeira quando não completamente seca). Plásticos 

diversos na forma de sacolas, sacos, copos, pratos, material decorativo. 

36 PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 

Todo projeto contra incêndio deve conter uma planta de situação e localização. 

Ainda mostrar os parâmetros básicos de segurança contra incêndio:  

· Locação e identificação, das edificações existentes e edificações a construir ou a 

regularizar;  

· Locação das instalações de gás combustível: 

ü Indicação da posição e sentido de abertura das portas da central;  

ü Traçado da canalização até a edificação;  

ü Afastamentos mínimos de segurança;  

ü Indicação de cota de nível do piso da central e cota do nível externo a 

central;  

ü Local de estacionamento do veículo de reabastecimento de GLP a granel.  

· Locação do hidrante de recalque e traçado da canalização até a edificação;  

· Locação e traçado do sistema de aterramento do SPCDA,  

PHJKLHMJ OQ RTHRUHV OQ RJWXJ OQ YVXV ZJH[V PJWV\ULJH R] RMUWWJZ\UQLWJ 
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· Identificação de todos os acessos às edificações e respectivas vias internas 

projetadas;  

· Identificação das propriedades limítrofes, com indicação das respectivas 

ocupações;  

·  Quadro de legendas: 

ü Não há padrão pré-estabelecido para o quadro de legendas;  

ü Caso necessário, apresentar, na própria planta de situação e locação um 

quadro contendo unicamente as legendas que nela foram utilizadas. 

37 HIDRÁULICO PREVENTIVO 

 

A IN 005 (CBMSC, 2014) instrui que para o sistema hidráulico preventivo é 

necessário que a pressão residual mínima seja inferior a prevista em norma, a linha de 

mangueira tenha comprimento superior a 30 m, interposição ou instalação de bomba à 

combustão ou elétrica alimentada por energia, rede de hidrantes interligada ao 

reservatório de consumo quando o volume do reservatório for de pelo menos 2 m³, 

instalação de hidrantes externos em pavimentos térreos. Indica ainda uma possível 

dispensa do sistema hidráulico quando a carga de fogo for desprezível.  

Quando for realizada a dispensa é necessária que se compense aumentando o 

número de capacidades extintoras no pavimento ou setor afetado, compartilhar ou isolar 

as áreas de risco interpondo portas e paredes corta-fogo ou platibandas como forma de 

confinar e controlar o fogo e instalando hidrante urbano. 

38 GÁS COMBUSTÍVEL 

 

Ao se tratar de gás combustível a IN 005 (CBMSC, 2014) admite que quando já 

instalado pode-se construir um abrigo que, se possível, não tenha qualquer tipo de 

comunicação com o interior da mesma e que possua os acessos e ventilações dando 

diretamente para o exterior, adotando-se no que couberem, todas as exigências previstas 

para abrigos de GLP. 
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39 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

 

Este tópico devido à natureza deste trabalho, que apresenta solução para ambiente 

já construídos e fora das normas é de suma importância as considerações das 

autoridades de vistoria nos tópicos “já instalado”, desta forma já referenciando possíveis 

adaptações ou melhorias a realidade da construção já existente. A IN 005 (CBMSC, 

2014) aceita quando já estiverem instaladas as saídas de emergência:  

 

· Tipo de escada: admite-se aprovar com tipo diverso do exigido na IN 

009/DAT/CBMSC, a critério do CBMSC;  

· Patamares e degraus: admite-se aprovar com o dimensionamento existente;  

· Piso: admite-se aprovar como já está instalado, dependendo de:  

ü Instalação de fitas antiderrapantes em degraus;  

ü Aplicação de tinta antiderrapante em pisos da rota de fuga;  

ü Inserção de frisos nas bordas dos degraus (no mínimo 03 frisos) ou tratamentos 

químicos que assegurem maior coeficiente de atrito;  

ü Substituição de piso, quando constituído por material combustível;  

· Corrimãos: admite-se aprovar como já está instalado: 

ü Em apenas um dos lados, quando a escada possuir largura inferior a 1,10m; 

ü Como se encontram, desde que sejam funcionais (propiciem apoio, 

deslizamento confortável e seguro, além de possuir continuidade sem “efeito 

gancho”).  

· Guarda corpo: admite-se aprovar como instalado sem elevação de altura e ou 

redução de espaçamentos quando:  

ü O acesso for considerado de uso restrito aos funcionários;  

ü Em patamares e mezaninos onde a circulação de pessoas seja pequena; 

·  Largura mínima: admite-se aprovar saídas com largura mínima inferior ao 

previsto em normas desde que:  

ü Existam impedimentos de ordem estrutural, devidamente fundamentados;  

ü A relação entre população e unidades de passagens, seja compatível com os 

preceitos previstos na IN 009/DAT/CBMSC;  
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ü A lotação máxima de cada ambiente seja expressa em placa em acrílico branco, 

afixada junto ao acesso do mesmo, com letras e números vermelhos nas 

seguintes dimensões mínimas: altura=5cm, largura=5cm e traço=1cm;  

· Com ausência de uma segunda saída equidistante, somente quando 

cumulativamente ocorrer às seguintes situações: 

ü Edificação térrea; 

ü Com área inferior a 750 m²;  

ü Em locais que não possuam características de concentração de público; 

ü Quando não houver espaço, devido a taxa de ocupação do terreno;  

· Com abertura da porta no sentido anti-fluxo, no pavimento de descarga, apenas 

quando a projeção da abertura da porta ocupe espaço destinado ao passeio 

público, e exceto para ocupação escolar ou com reunião de público;  

· Admitem-se portas tipo “de correr”, desde que sinalizado o sentido da abertura, 

exceto para ocupação escolar ou com reunião de público. 

Sobre as compensações a IN 005 (CBMSC, 2014) diz que para cada tipo de 

escada sempre que o sistema apresentar deficiências com relação a largura, tipo e 

quantidade de escada devem ser previstas substituição, a instalação de sistema de 

iluminação alarme, detecção e sinalização para abandono de local, conforme o caso; e 

que para patamares e degraus: discrepâncias relevantes, a critério do CBMSC, devem 

ser devidamente sinalizadas com placas de advertência pertinentes, em acrílico branco 

com letras vermelhas e, com as seguintes dimensões mínimas: largura 5cm, altura 5cm e 

traço 1cm e para piso é necessário que aplique-se material antiderrapante. 

40 PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

A IN 10 (CBMSC, 2014), Art. 14 define que o SPDA será exigido à todas as 

edificações que atinjam altura igual ou superior a 20 m ou área total construída igual ou 

superior a 750 m² com ocupações de grande afluência de público como ginásio 

esportivo, CE de eventos, entre outros. Para estas edificações devem instalar o SPDA, 

sem possibilidade de dispensa. 

De acordo com o tipo de ocupação da estrutura é possível, enquadrá-la em fatores 

que direcionam os cálculos. Através destes, pode-se classificar o objeto de estudo 
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deste trabalho como uma Estrutura Comum, requerendo um nível de proteção 

igual a II, conforme a IN 10 (CBMSC, 2014). 

Dentre as formas de captor, a IN 10 (CBMSC, 2014) Art. 29, cita dois modelos 

mais utilizados que são: 

· Gaiola de Faraday – consiste em envolver a superfície do volume a proteger, 

parte superior e as laterais, através da utilização de malha captora de 

condutores elétricos nus. 

· Captor Franklin – é um sistema que utiliza a propriedade das pontas metálicas 

para propiciar o escoamento das cargas elétricas, é composto por captor 

formado de três pontas de aço inoxidável, haste que é o suporte do captor, 

isolador que é à base da fixação da haste, condutor de ligação entre captor e 

eletrodo de terra e conexões. 

A IN 010 (CBMSC, 2014) comenta que coberturas com telhas metálicas de 

espessura inferior a 2,5 mm não podem receber impacto direto de descargas 

atmosféricas, se abaixo houver risco de incêndio ou trânsito de pessoas, fazendo-se 

necessário implantação de uma captação adicional. 

A cobertura da edificação é metálica, telha de Aluzinco, ou zinco devido a 

instalação antiga, classificando-se assim como um elemento exposto e atendendo às 

condições da IN 010 (CBMSC, 2014), desta forma considera-se a mesma como um 

componente natural do SPDA. 

Os condutores de descidas são interligados entre si no solo, independentemente do 

número de descidas, assim cita a IN 10 (CBMSC, 2014). Porém os mesmos devem ficar 

afastados no mínimo 50 cm das fundações da edificação. 

De acordo com a IN 10 (CBMSC, 2014), os condutores de descida devem ser 

espaçados regularmente em todo o perímetro, devendo sempre que possível, ser 

instalado um condutor de descida em cada vértice da estrutura. Em estruturas cobrindo 

grandes áreas com larguras superiores a 40 m, são necessários condutores de descida no 

interior do volume a proteger. 

As descidas devem constituir o trajeto mais curto da captação ao aterramento, 

evitando formação de laços, pode-se observar na tabela abaixo o espaçamento máximo 

entre descidas.  

Tabela 2 - Espaçamento médio dos condutores de descida 

-%&'� "' t/!,'� ! �$t���#'�,! #�"�! 
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I 31 

II 35 

III 61 

I� 65 

×SØYÔS � – Espaçamento médio dos condutores de descida 

Fonte: IN 010 – CBMSC (2014) 

Não são admitidas emendas nos cabos utilizados como condutores de descida, 

exceto quando na interligação entre o condutor de descida e o condutor de aterramento, 

onde deverá ser utilizado um conector de medição. (IN 10, CBMSC, 2014). 

Ainda segundo IN 10 (CBMSC, 2014) Art. 58, os cabos de descida devem ser 

protegidos contra danos mecânicos até no mínimo 2,50 m acima do nível do solo, 

devendo esta proteção ser realizada através de eletroduto rígido de PVC ou metálico (se 

o cabo de descida deve ser conectado às extremidades superior e inferior do eletroduto). 

Para garantir o melhor funcionamento do sistema de aterramento, a IN 10 (2014) 

no Art. 59 cita que este deve ser projetado de modo a evitar a ocorrência de 

sobretensões. Para edificações em geral estabelece que o sistema terra deverá apresentar 

resistência ôhmica não superior a 10 ohms. Podem ser utilizados os seguintes tipos de 

eletrodutos de aterramento: condutores em anel; hastes verticais ou inclinadas e 

condutores horizontais radiais. 

A IN 10 (CBMSC, 2014) Art. 63 estabelece os eletrodos de aterramento 

preferencialmente devem ser instalados externos ao volume a proteger. Exceto nos 

casos em que for possível deixar as caixas de inspeção acessíveis. 

Eletrodos de aterramento formados de condutores em anel, ou condutores 

horizontais radiais, devem ser instalados a uma profundidade mínima de 50 cm. 

41 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES 

 

Os extintores já foram comentados, portanto tratamos da aplicação. A IN 006 

(CBMSC, 2014) determina a quantidade mínima de extintores necessários para um 

sistema preventivo, classe de risco de acordo com a carga de incêndio, adequação do 

agente extintor à classe do fogo, capacidade extintora, e a relação de área e proteção 

coberta. A IN 006 (CBMSC, 2014) cita que cada unidade extintora protege uma área 

máxima para risco leve de 500 m², caminhamento de 20m, sendo que este será medido 

através dos acessos e áreas para circulação, considerando todos os desvios inclusive os 
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obstáculos. A localização está sujeita: Probabilidade de que o fogo bloqueie o seu 

acesso ser a menor possível, ter boa visibilidade e ter o acesso desimpedido e que a sua 

localização não seja nas escadas e nem em patamares.  

42 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 

 

A IN 008 (CBMSC, 2014) orienta sobre a instalação de gás combustível 

especifica os componentes a serem utilizados, medidores, dispositivos, acessórios etc. 

Faz referência as medidas e procedimentos junto a central de gás, sua proteção, 

localização e demais requisitos. Para construções já existentes e que deverão se adaptar 

as normas: A central de GLP não poderá ser construída de modo a oferecer riscos à 

edificação de terrenos vizinhos ou vias públicas. Não poderá ter suas portas voltadas 

para a projeção vertical da edificação, quando a menos de 10m de distância. Caso seja 

construída junto a edificação, poderá ficar sob a projeção vertical da edificação desde 

que atenda aos seguintes requisitos: 

I - Possua capacidade total até 1000kg; 

II - Possuir suas paredes e teto em concreto armado, com 14cm de espessura 

mínima, e para o piso também, quando existir subsolo sob a Central; 

III - possuir sua fachada no mesmo alinhamento da projeção vertical da 

edificação; 

IV - Possuir sobre a Central de GLP um espaço livre, de no mínimo, 3m de altura; 

V - Quando a porta ocupar toda a fachada da Central de GLP fica dispensado as 

ventilações superior e inferior, desde que possua portas totalmente ventiladas. 

 A IN 008 (CBMSC, 2014) cita que as tubulações de gás não podem passar em  

dutos de lixo, de ar condicionado ou de águas pluviais; reservatórios de água; 

incineradores de lixo; poços de elevadores; compartimentos de equipamentos elétricos;  

subsolos ou porões com pé direito inferior à 1,2m, entre-pisos, tetos rebaixados ou 

qualquer compartimento de dimensões exíguas;  compartimentos não ventilados; 

compartimentos destinados a dormitórios;  poços de ventilação capazes de confinar o 

gás proveniente de eventual vazamento; qualquer vazio ou parede contígua a qualquer 

vão formado pela estrutura ou alvenaria, mesmo que ventilado; ao longo de qualquer 
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tipo de forro falso, salvo se for ventilado por tubo luva, atendendo aos critérios desta 

IN;  pontos de captação de ar para sistemas de ventilação; dutos de ventilação. 

Sendo que as tubulações devem ser perfeitamente estanques; ter um caimento de 

0,1% no sentido do ramal geral de alimentação. As tubulações poderão circundar 

externamente os poços de elevadores ou pontos semelhantes IN 008 (CBMSC, 2014). 

Sua cor de identificação (pintura) é alumínio quando for utilizado GLP e de amarelo 

quando for utilizado GN. 

As tubulações devem ter um afastamento mínimo de 30cm das tubulações de 

outra natureza e dutos de cabo de eletricidade; ter um afastamento das demais 

tubulações de gás igual a, no mínimo, um diâmetro da maior das tubulações contíguas e 

ter um afastamento, no mínimo, de 2m de para-raios e de seu aterramento IN 008 

(CBMSC, 2014).  

O dimensionamento da rede de distribuição primária é feito em função da 

potência nominal dos aparelhos de utilização ligados à rede, sendo que cada trecho da 

tubulação será dimensionado computando-se a soma das potências nominais dos 

aparelhos por ele servido, e o comprimento considerado em cada trecho que se está 

calculando é expresso em números inteiros de metros, sendo a aproximação feita para 

mais. O dimensionamento da rede secundária é feito em função do valor da potência 

computada e do comprimento da tubulação em que se está considerando, IN 008 

(CMBSC, 2014).  

A localização dos Abrigos de medidores deverá estar situada em área comum; 

possuir fácil acesso; não podem ser instalados em compartimentos que tenham outras 

destinações e não poderá ser instalado em: rampa, antecâmara, escada ou patamar IN 

008 (CBMSC, 2014). 

43 SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

 

Instrução Normativa 009 (CBMSC, 2014) fixa as condições mínimas que saídas 

de emergência devem possuir nas edificações a fim de que sua população possa 

abandoná-las, em caso de incêndio, completamente protegida em sua integridade física; 

para permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a 

retirada da população. 
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A IN 009 (CBMSC, 2014) comenta que será exigido o Sistema de Saídas de 

Emergência para qualquer tipo de edificação não importando sua ocupação. E que todas 

as saídas de emergência das edificações serão sinalizadas com indicação clara do 

sentido de saída. 

Saídas de Emergências compreendem, de uma forma geral escadas; rampas; 

portas; portinholas; local para resgate aéreo; elevadores de emergência e segurança; 

passarelas; outros. Sendo que os acessos devem permitir o escoamento fácil de todos os 

ocupantes do pavimento; permanecer desobstruídas em todos os pavimentos e que a 

largura dos acessos será medida na menor parte livre (IN 009, CBMSC, 2014).  

44 EDIFICAÇÕES TÉRREAS  

 

A IN 009 (2014) apresenta os critérios de definição de caminhamento máximo a 

ser percorrido para as edificações que possuam o pavimento no mesmo nível do 

logradouro público serão: 

· Quando o ambiente for único: sem restrição de caminhamento, devendo todo o 

ambiente ser dotado de iluminação de emergência e sinalização de abandono, 

como se rota de fuga fosse; 

· Para os locais de Reunião de Público, com ou sem concentração de público, o 

caminhamento máximo será de 25m, considerado do ponto mais distante até a 

saída de emergência;  

45 EDIFICAÇÕES VERTICALIZADAS – COM PAVIMENTOS 

 

Para as edificações com pavimentos a IN 009 (CBMSC, 2014) mostra que as 

distâncias a serem percorridas para atingir os degraus ou as portas das escadas comuns 

ou protegidas, são determinadas em função das seguintes condições: 

· Reunião de Público o caminhamento máximo será de 25m, considerado do 

ponto mais distante do pavimento até a saída de emergência do mesmo, 

exceto para escada do tipo comum que será de 20m.  
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A IN 009 (CBMSC, 2014) orienta que todos os tipos de escadas (e rampas devem 

terminar obrigatoriamente no piso de descarga, não podendo ter comunicação direta 

com outro lanço na mesma prumadas escadas, rampas e as antecâmaras não podem ser 

utilizadas como depósitos, localização de móveis ou equipamentos, passagem de 

tubulações, colocação de caixas de inspeção, caixas de passagens para fiação elétrica ou 

telefônica, colocação de medidores de gás, medidores de água, colocação de hidrantes e 

de quaisquer outros elementos que diminuam sua resistência ao fogo, e não podem 

possuir abertura para tubulações de lixo.  

Escadas e rampas deverão possuir os seguintes componentes, segundo IN 009 

(CBMSC, 2014): 

· Degraus (exceto para rampas);  

· Patamares; 

·  Corrimãos contínuos em ambos os lados; 

· Guarda-corpos; 

· Iluminação de emergência;  

· Sinalização nas paredes, em local visível, indicando o número do pavimento 

correspondente e no pavimento de descarga deverá ter sinalização indicando a 

saída. 

A IN 009 (CBMSC, 2014) classifica as escadas quando tipo em escada comum; 

escada protegida; escada enclausurada; escada enclausurada a prova de fumaça; escada 

pressurizada, sendo que o tipo e número mínimo de escadas, de acordo com o tipo de 

ocupação e altura da edificação.   

As escadas comuns, destinadas as saídas de emergência, são aquelas que 

apresentam como requisitos, ser construídas em concreto armado ou material de 

equivalente resistência ao fogo por 2 horas, não sendo admitidos degraus em leque (IN 

009, CBMSC, 2014), quando que a quantidade de escadas pode ser dimensionada 

conforme o apêndice D.  

  Segundo a IN 009 (CBMSC, 2014) os degraus devem ser revestidos por 

materiais incombustíveis e antiderrapantes devem possuir o espelho (h) entre 16 e 

18cm; ter seu comprimento dimensionado pela fórmula: 63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm; ser 

uniforme em toda a sua extensão e não são admitidos degraus em leque, exceto para 

escadas de acesso restrito. 
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Os patamares de escadas devem atender, quanto à localização e dimensões, 

possuir seu piso revestido por materiais incombustíveis e antiderrapantes, ter altura 

máxima de piso a piso entre patamares consecutivos deve ser de 3m; quando houver 

mudanças de direção da escada, deverá possuir largura mínima igual à largura da escada 

que serve (IN 009, CBMSC, 2014).  

Os corrimãos devem atender aos seguintes requisitos apresentados na IN 009 

(CBMSC, 2014) que são: 

· Instalados, obrigatoriamente, em ambos os lados da escada, incluindo-se os 

patamares; 

· Estar situados entre 80 e 92cm acima do nível da superfície do piso, medida 

está tomada verticalmente da borda do degrau até a parte superior do corrimão;  

· Ser fixados pela parte inferior, admitindo-se a fixação pela lateral, devendo 

nesse caso, a distância entre a parte superior e os suportes de fixação e/ou 

componentes ser maior ou igual a 8cm; 

· Possuir largura mínima de 3,8cm e máxima de 6,5cm;  

·  Possuir afastamento de 4cm da face das paredes ou guardas de fixação;  

· Ser projetados de forma a poderem ser agarrados, fácil e confortavelmente, 

permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda sua extensão, 

sem encontrar quaisquer arestas ou descontinuidades, além de não proporcionar 

efeitos ganchos; 

· Não poderão possuir elementos com arestas vivas;  

· As escadas com mais de 2,4m de largura devem possuir corrimão 

intermediário, no máximo a cada 1,8m, com exceção de ocupação hospitalar ou 

similar, quando fizer uso de macas;  

· As extremidades dos corrimãos intermediários devem ser dotadas de balaústres 

ou outros dispositivos para evitar acidentes;  

· Escadas externas de caráter monumental podem, excepcionalmente, ter apenas 

dois corrimãos laterais, independentemente de sua largura, quando não forem 

utilizados por grandes multidões;  

·  Devem resistir a uma carga de 90Kgf, aplicada a qualquer ponto deles, 

verticalmente e horizontalmente em ambos os sentidos;  

· Poderão ser utilizados quaisquer materiais, desde que atendam as 

especificações previstas neste artigo. 
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46 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA  

 

As Saídas de Emergência são dimensionadas em função da população da 

edificação e/ou área de risco, devendo ser determinada em função da natureza da 

ocupação da edificação. A quantidade total de escadas de uma edificação depende do 

tipo de ocupação, da altura da edificação, da lotação e caminhamento máximo, devendo 

atender pelo menos o mínimo previsto no apêndice D (IN 009, CBMSC, 2014).  

A IN 009 (CBMSC, 2014) mostra que a população de cada pavimento da 

edificação é calculada pelos coeficientes da Tabela do apêndice E, considerando a sua 

ocupação.  

As escadas em edificações de reunião de público com concentração deverão 

possuir largura mínima de 1,65 m como diz a IN 009 (CBMSC, 2014).  

A largura mínima das portas deverá atender as seguintes as folhas das portas 

deverão sempre abrir no sentido do fluxo de saída, não poderão diminuir, durante sua 

abertura, a largura efetiva mínima permitida; abrir no sentido do fluxo de saída, não se 

aplica a portas internas de unidades autônomas, incluindo a última que dê acesso a rota 

de fuga, exceto se a unidade autônoma for de atendimento ao público ou de reunião de 

público, quando pelo menos esta última (porta) deverá atender ao disposto no inciso I 

deste artigo; para edificações de reunião de público com concentração de público: 

· Com área total construída superior a 400m², deverão possuir no mínimo, duas 

portas de saída, sendo que uma delas deverá ter a largura mínima de 2m, e as 

demais portas complementares com largura mínima de 1,20m;  

· As portas de acesso às escadas em locais de reunião de público com 

concentração de público deverão possuir no mínimo a mesma largura das 

escadas.  

47 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIAL 

O Sistema de Iluminação de Emergência poderá ser concebido pelos seguintes 

tipos de fontes de energia especificados na IN 011 (CBMSC, 2014) como blocos 

autônomos; centralizado por conjunto de baterias (acumuladores) e centralizado por 

gerador.  
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47.1 BLOCOS AUTÔNOMOS  

  No artigo 7° da IN 011 (CBMSC, 2014) os blocos autônomos, são aparelhos de 

iluminação de emergência constituídos de um único invólucro adequado, contendo 

lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou LED; fonte de energia incorporada, com 

carregador, controles de supervisão e com circuito de alimentação independente; sensor 

de falha na tensão alternada, dispositivo necessário para colocá-lo em funcionamento, 

no caso de interrupção de alimentação da rede elétrica da concessionária ou na falta de 

uma iluminação adequada, em até 5 segundos; podem apresentar um dispositivo de teste 

desde que incorporado ao equipamento. 

O artigo 8° cita que deverá possuir um dispositivo de proteção e realização de 

testes de funcionamento (disjuntores), dimensionado e instalado no Quadro Geral de 

Disjuntores da edificação com sua respectiva identificação.  

47.2 NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAÇÃO 

 A IN 011 (CBMSC, 2014) cita que deve ser garantido um nível mínimo de 

iluminamento em nível do piso, de: 

· 5 Lux em locais com desnível 

o  Escadas;  

o Rampas;  

o Obstáculos.  

·  3 lux em locais planos: 

o Corredores;  

o Halls;  

o Elevadores; 

o Locais de refúgios. 

47.3  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

 No artigo 23° da IN 011 (CBMSC, 2014) comenta pode-se utilizar os seguintes 

tipos de luminárias: 

· Bloco autônomo de iluminação;  

· Luminárias alimentadas por fonte centralizada; 
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·  Luminárias com lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou led. 

 

A fixação dos pontos de luz pode ser feita em paredes, teto ou suspensas, devendo 

ser realizada de modo que as luminárias não fiquem instaladas em alturas superiores às 

aberturas do ambiente (IN 011, 2014).  

 

 
Figura 60 – Instalação de luminária de emergência 

Fonte: IN 011 – CBMSC (2014) 

 

A IN 011 (CBMSC, 2014) orienta que a distância máxima entre dois pontos de 

iluminações de ambiente deve ser equivalente a quatro vezes a altura da instalação 

destes em relação ao nível do piso.  

47.4 CONDUTORES E ELETRODUTOS 

 Instrução normativa 011 (CBMSC, 2014) diz sobre:  

Os condutores para os pontos de luz devem ser, em qualquer caso, 
dimensionados para que a queda de tensão no ponto mais desfavorável não 
exceda 4%, devendo a fiação ter bitolas adequadas a sua corrente elétrica. 
Não são admitidas ligações em série dos pontos de luz. Os condutores e suas 
derivações devem ser do tipo não propagante de chama. Devem sempre ser 
embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de serem externos, ou instalação 
aparente, devem ser metálicos. Os eletrodutos utilizados para condutores de 
Iluminação de Emergência não podem ser usados para outros fins, exceto 
para o Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio e/ou Sistema de 
Sinalização para Abandono de Local. Recomenda-se que a polaridade dos 
condutores seja identificada conforme as cores previstas em normas próprias. 
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48 PROJETO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA 

 

 O projeto deve ser constituído de plantas, memoriais e outros documentos que 

facilitem a instalação do sistema.  

 Devem constar do projeto as seguintes informações:  

· Especificações dos aparelhos; 

· Identificação das áreas percorridas pelos circuitos de iluminação de 

emergência; localização das fontes de energia; posição das luminárias e demais 

componentes do sistema;  

·  Deve constar nota em projeto, fazendo referência quanto a: a) nível de 

iluminamento a ser atingido pela (s) luminária (s) ao nível do piso considerado; 

b) tipo de fonte de energia; c) autonomia do sistema; d) especificação dos 

condutores quanto a risco de incêndio, danos físicos e químicos; e) tempo de 

comutação do sistema.  

· Memoriais. 

49 SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

  

 O corpo de bombeiros de Santa Catarina tem uma instrução normativa para este 

sistema: IN 012 (CBMSC, 2014) no qual comenta que o sistema de alarme e detecção 

de incêndio será exigido por ocupação de acordo com a IN 001/DAT/CBMSC. O 

sistema de alarme deverá ser automatizado, através de detectores, em:  

· Locais isolados ou para riscos especiais, tais como: porões, casas de máquinas, 

casas de bombas, cabine de transformadores, depósitos e similares; 

·  Locais ou parte da edificação com carga de incêndio superior a 60kg/m2; e 

·  Quartos ou salas (próximo à porta de acesso à circulação comum da edificação) 

de ocupação residencial transitória ou coletiva.  

 

O sistema de alarme será composto por circuitos com sistema de proteção 
próprios de modo a preservar a central. Nos sistemas convencionais e Classe 
B, cada laço/circuito de detecção pode monitorar uma área coberta de 
1.500m² ou uma combinação de 20 componentes entre detectores 
automáticos e acionadores manuais, devendo constar em esquema multifilar 
(IN 012, 2014).  
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49.1 CENTRAL DE ALARME  

Sobre a central de alarmes a IN 012 (CBMSC, 2014) orienta que deverá ser de 

funcionamento automático; ser instalada em local de permanente vigilância, 

preferencialmente próxima a portaria, guarita ou hall de entrada da edificação onde se 

dará o acesso das equipes de bombeiros propiciando a identificação de imediato do local 

sinistrado. 

A IN 012 (CBMSC, 2014) ainda cita que não poderá estar localizado próximo a 

materiais inflamáveis ou tóxicos bem como instaladas em áreas com risco de fogo. O 

acionamento do acionador manual e/ou detector automático de incêndio, deverá, de 

imediato, indicar na central de alarme de incêndios o local ou área sinistrada, através de 

indicação visual e sonora. 

49.2 ACIONADORES  

O Artigo 24° da IN 018 (CBMSC, 2014) diz que os acionadores do sistema 

deverão ser do tipo quebra-vidro “push button”; ser em cor vermelha e possuir corpo 

rígido para impedir danos mecânicos; possuir instruções de operações impressas em 

português no próprio corpo ou fora dele, de forma clara. Os acionadores serão 

instalados em locais visíveis e entre cotas de 1,2m e 1,5m tendo como referência o piso 

acabado, podendo ser visto na Ilustração 24, sendo que os locais de instalação sejam 

preferencialmente nas áreas comuns de acesso e/ou circulação, próximo aos pontos de 

fuga ou próximo aos equipamentos de combate a incêndio. O número de acionadores de 

alarme deverá ter caminhamento máximo de 30m ou em cada pavimento ou área 

setorizada.  
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Figura 61 – Acionador do alarme 

Fonte: IN 012 – CBMSC (2014) 

 

49.3 SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL 

A IN 013 (CBMSC, 2014) cita que as áreas tipificadas abaixo ficam dispensada a 

exigência de instalação do sistema áreas cobertas, abertas, destinadas a estacionamento 

de veículos, quando constituídas de pavimento único e térreo.  

Sinalização para Abandono do Local deve assinalar todas as mudanças de direção, 

obstáculos, saídas, escadas, etc. A distância em linha reta entre 2 (dois) pontos de 

Sinalização para Abandono de Local (SAL) não poderão ser maiores que os previstos na 

tabela 8 (IN 013, 2014). 

A sinalização deverá conter a palavra “SAÍDA”, conforme pode ser visto na 

Ilustração 25, sobre a seta indicando o sentido da saída, devendo ter as letras e setas de 

sinalização na cor vermelha sobre fundo branco leitoso de acrílico ou material similar 

nas dimensões mínimas da tabela 6.  

 

Tabela 3 - Dimensões mínimas e distâncias entre pontos de SAL 

Tamanho da placa 

(L x H)

�!�"s/�$ "�$ �',/�$

(L x H) 

�/��! "�$ �',/�$ D�$,�����$ #)*{ '�,/' "!�$

pontos de SAL
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65 * 3| �# 

50 x 32 cm

}5 * z� �# 

311 * |z �#

365 * �1 �#

351 * �| �#

z * � �# 

8 x 18 cm

36 * 6} �#

3|* �| �#

61 * z5 �#

6z * 5z �# 

3 �# 

2 cm 

3 cm 

4 cm 

5 cm 

6 cm 

35 �# 

30 cm

51 �#

}1 �#

�5 �#

311 �#

-!,�4 � � ��/+s/� ' � � ��,s/�{  

Á�
�� ñû Ä�� qÅø÷�Å{ 2Ä�Èt�  

 

 
Figura 62 – Sinalização de emergência 

Fonte: IN 013 – CBMSC (2014) 

 

 

 

Padrão mínimo de apresentação de projeto - PMP  

Os projetos dos sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico, 

poderão ser apresentados preferencialmente em cores diferentes (IN 013, CBMSC, 

2014). Na planta baixa do pavimento onde estiver instalada a fonte que alimenta o 

sistema deverá estar representado:  

 

· A posição do compartimento que abriga a mesma; 

· Resistência ao fogo das paredes do compartimento;  
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· Posição da abertura de ventilação do compartimento. 

    

“Cada prancha do projeto de segurança contra incêndios deverá possuir um 

quadro de legenda/simbologia, contendo unicamente as informações que nela foram 

utilizadas” (IN 013, CBMSC, 2014).  

 

50 SIMULAÇÃO DE OFICIO COM MEMORIAL DESCRITIVO AO CORPO 

DE BOMBEIROS 

 

Ao Sr. Capitão  

Cmt do Corpo de Bombeiros da cidade de ______________ – SC. 

50.1 MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO 

Obras: Salão comunitário da linha ____________. 

End. linha _______________ interior do Município de _____________.  

Área Salão Comunitário: 1.300,00 m² 

Proprietário: Prefeitura Municipal de _________________ ou Diocese de 

_________ 

 

Projetos: Projeto Preventivo Contra Incêndio e Pânico 

 

Responsável: Eng. ____________ CREA_________  

 

Estamos encaminhando a V. Sª, para que seja submetido à apreciação dos projetos 

contra incêndio e regularização das edificações abaixo, conforme as normas em 

vigência do Corpo de Bombeiros deste estado. 

Conforme IN 001 (CBMSC, 2014), Cap. IX, Art. 84, para determinação dos 

sistemas e medidas de segurança contra incêndio a edificação classifica-se como 

edificação de reunião de público com concentração.  
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O cálculo da carga de fogo do Salão Comunitário teve como resultado 34,05 

kg/m², desta forma, a edificação se enquadra no risco LEVE. 

Os sistemas exigidos para estes tipos de edificações são: 

· Plano de emergência; 

· Proteção por extintores; 

· Saídas de emergência; 

· Iluminação e sinalização de emergência;  

· Sistema de proteção contra descargas atmosféricas; 

· Sistema hidráulico preventivo; 

· Sistema de alarme e detecção de incêndio.  

50.2 DESCRIÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS SISTEMAS A SEREM INSTALADOS: 

50.2.1 SPE – SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES: 

Os Extintores empregados na edificação são no total de dez (10), sendo eles: PQS 

4 kg (pó químico seco), distribuídos da seguinte maneira:  

· 01 PQS depósito de lenha; 

· 02 PQS churrasqueira; 

· 05 PQS salão de festa; 

· 02 PQS central de gás.  

 O caminhamento máximo para atingir os extintores será de 20m. 

Todos os extintores empregados nos sistemas deverão atender os seguintes itens: 

· A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso ser a menor possível; 

· Boa visibilidade e acesso desimpedido; 

· Sobre os aparelhos, seta ou círculo vermelho com bordas em amarelo, e 

quando a visão for lateral deverá ser em forma de prisma; 

· Sobre os extintores, quando instalados em colunas, Faixa vermelha com 

bordas em amarelo e letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna; 

· Deverá ser instalado sob o extintor, a 20cm da base do extintor, círculo com 

a inscrição em negrito “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL”, nas 

seguintes cores: Vermelho com bordas em amarelo; 
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· Os extintores portáteis deverão ser fixados de maneira que nenhuma de suas 

partes fique acima de 1,70m do piso acabado e nem abaixo de 1,00m; 

· A fixação do aparelho deverá ser instalada com previsão de suportar 2,5x o 

peso total do aparelho a ser instalado; 

· Sua localização não será permitida nas escadas (junto aos degraus) e nem em 

seus patamares. 

 

Ver detalhes de instalação e localização nas pranchas 01 dos projetos preventivos 

contra incêndio e pânico.  

50.2.2 GCC – GÁS COMBUSTÍVEL CENTRALIZADO: 

No salão paroquial existe dois (02) fogões industriais, cada um com duas (02) 

bocas com queimador duplo e quatro (04) com queimador simples. Além de ter ao todo 

três (03) fornos.  

50.2.3 POTÊNCIA NOMINAL DOS APARELHOS 

De acordo com IN 008 (2014, Art. 52), a potência nominal dos aparelhos de 

queima utilizados na edificação, segue conforme exposto na Tabela. 

 

Tabela 1 - Tabela potência nominal Salão Comunitário 
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50.2.4 DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DO CENTRAL DE GÁS  

Seguindo o exemplo de dimensionamento que consta na IN 008 (CBMSC, 2014) 

transforma-se a potência nominal de kcal/min em kg/h: 



��; 

 

Pc do salão comunitário = 1.231 * 60 / 11200 

Pc do salão comunitário = 6,59 kg/h 

Com este valor entra-se na coluna 1 da tabela do anexo B da IN 008 (CBMSC, 

2014) e encontra-se o valor do fator de simultaneidade:  F (centro comunitário) = 77%. 

Depois de obter estes valores encontra-se o valor de Pa (Potência Adotada). 

Pa (centro comunitário) = 6,59 * 77/100 = 5,07 kg/h 

De acordo com a Tabela do Anexo C da IN 008 (CBMSC, 2014) verifica-se o 

valor da vaporização natural do recipiente escolhido P-45 = 1,00 kg/h.  

Adotando o fator de redução de 25% portanto= 5 * 0,75 = 3,75 

Assim adotou-se 4+4 cilindros de P- 45. 

50.2.5 DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO  

Tendo em vista que as instalações são utilizadas exclusivamente pelo salão 

comunitário, não tendo ramificações com as possíveis casas, silos ou galpões de 

máquinas não será instalado medidor de consumo de gás.  

Na Tabela 4, encontra-se o dimensionamento para rede de distribuição de gás da 

edificação, desenvolvido em conformidade com os Anexos E e F na IN 008 (CBMSC, 

2014), considerando rede primária d central até os pontos de queima.  

Tabela 4 - Dimensionamento da rede primária do salão comunitário 
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50.2.6 CARACTÉRISTICAS 

A central de gás terá como dimensões internas de 3,20x1,70 m para abrigar 08 

botijões P-45. A laje de cobertura terá 10 cm de espessura com declividade de 5 % para 

escoamento das águas. A porta será de abrir para fora, de ferro com dimensões de 

1,50x1,70 m, dotada de ventilação através de venezianas. Deverá dispor de ventilação 

cruzada ao nível do piso e do teto com dimensões mínimas de 15x20 cm e protegidas 

com telas metálicas em malhas de 5 mm. O piso de concreto terá espessura de 10 cm e 
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sobre o mesmo deverá ser colocado estrado de madeira tipo grade, já que se trata de 

armazenamento de recipientes transportáveis trocáveis. 

As canalizações serão executadas em aço galvanizado com ou sem costura. A 

ligação dos aparelhos de utilização deverá ser feita através de conexões rígidas, 

colocando-se um registro de fecho rápido a cada aparelho e a rede, permitindo a 

isolação e retirada do aparelho sem a interrupção do abastecimento de gás aos demais 

aparelhos das edificações. As canalizações devem ser estanques, além de ter 

afastamento de 0,30 m de outras tubulações. 

Na cozinha do salão comunitário, deverão ser instaladas ventilações permanentes. 

Segundo IN 008 (2014, Art. 118), as aberturas superiores devem ser localizadas no 

mínimo a 1,50 m acima do piso acabado e devem ser comunicar diretamente com a área 

externa. As aberturas inferiores devem estar localizadas a no máximo 80 cm acima do 

piso acabado. Cada abertura será de 0,20 m de diâmetro, protegidas por venezianas. 

50.3 SE – SAÍDA DE EMERGÊNCIA:  

Devido à ser comum nos salões das vilas agrícolas a configuração de 

churrasqueira junto ao salão, foi setorizado as saídas em dois ambientes, da seguinte 

forma: 

· Setor 01: Churrasqueira; 

· Setor 02: Salão comunitário. 

Optou-se pela setorização para que desta forma pudessem ser diminuídos os 

caminhamentos, tendo em vista que para cada setor, atribuiu-se a quantidade necessária 

de saídas de emergência. Em função do número de ocupantes adotado para cada área e 

da capacidade de pessoas por unidade de passagem estipulada no Anexo C da IN 009 

(CBMSC, 2014), obteve-se a largura necessária para cada saída de emergência. 

Observou-se e foi atendido ao exposto na IN 009 (CBMSC, 2014), Art. 63, que estipula 

que para edificação com reunião de público com mais de 400m² é necessário ter duas 

portas uma com dimensão mínima de 2,00m e a outra com 1,20m. 

As locações das saídas de emergência podem ser visualizadas nos anexos. 

50.3.1 DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – PORTAS 
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Churrasqueira 

Estimou-se uma população temporária de 20 pessoas para esta ocupação e 

conforme o Anexo C da IN 009 (CBMSC,2014) o número de pessoas por unidade de 

passagem foi de 100.  Desta forma adotou-se como padrão o mesmo valor a ser aplicado 

ao salão comunitário 2m.  

          

Salão Paroquial 

Para esse setor considerou-se uma população de 1 pessoa/m² para o salão tendo 

em vista que o mesmo pode ser utilizada para diversas possibilidades. 

Desta forma: 

 

· Área do Salão paroquial destinado ao público = 681,15 m²; 

· População considerada = 1 pessoas/m²; 

· Número de ocupantes = 1 * 681,15 = 681 (assistentes); 

· Número de ocupantes da cozinha = 20 (pessoas); 

· Número de pessoas por unidade de passagem = 100 (Anexo C, IN 009).  

 

Portanto:  N = P / Ca 

N = 701 / 100 = 7,01 * 0,55 (1 un. de passagem) = 3,86 m.  

Levando-se em consideração que os salões das comunidades no interior tem o 

fluxo de instalação e retiradas de mesas e demais armários em dias festivos, geralmente 

tem portas de acesso (principais) com mais de 2 metros de largura, em detrimento de 

outras portas de acesso estreitas. Nesta hipótese fica indicado a construção de duas 

portas com 2,50m largura x 2,30m altura, para que assim fique dentro dos parâmetros 

exigidos pela IN 009 (CBMSC, 2014).  

50.4 CIRCULAÇÃO E ESCADAS 

Esta considerado que o salão é construído em área plana, sem acesso por escadas, 

ou escadas em seu interior. Devido a construção retangular não há corredores ou 

muretas de separação de ambientes  
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50.5 IE – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: 

Para iluminação de emergência no salão comunitário adotou-se luminárias do tipo 

bloco autônomo de 2x55W com carregador inteligente com flutuação aumentando a 

vida útil da bateria, circuito de proteção de descarga excessiva da bateria para os 

ambientes com grandes áreas. Na churrasqueira, cozinha e bar (ambientes integrados, 

sem divisórias), ambientes que não se necessita grande iluminância, adotou-se blocos 

autônomos com bateria incorporada de 12 V.   

A instalação deste sistema deverá atender as exigências da IN 011 (CBMSC, 

2014), a qual define em seus artigos que: 

· Os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por 

iluminação refletiva; 

· Quando utilizado anteparo ou luminária fechada, os aparelhos devem ser 

projetados de modo a não reter fumaça para não prejudicar seu rendimento 

luminoso; 

· Que o material utilizado para a fabricação da luminária deve ser o tipo que 

impeça a propagação de chama. 

· A fixação dos pontos de luz pode ser feita em paredes, teto ou suspensas, 

devendo ser realizada de modo que as luminárias não fiquem instaladas em 

alturas superiores às aberturas do ambiente; 

· Os condutores para os pontos de luz devem ser dimensionados para que a queda 

de tensão no ponto mais desfavorável não exceda 4%, com bitolas adequadas a 

sua corrente elétrica; 

· O sistema de iluminação deve ter autonomia mínima de 1 hora, assim como 

garantir um nível mínimo de iluminamento a nível do piso de 3 lux para locais 

planos como nos corredores e halls e 5 lux para locais em desnível; 

· A iluminação deve permitir o reconhecimento dos obstáculos, tais como portas, 

saídas, mudanças de direção entre outros.  

· O distanciamento máximo entre dois pontos de iluminação de ambiente deve ser 

seguindo o Art. 25 da IN 011 (CBMSC, 2014) deve ser equivalente a quatro 

vezes a altura da instalação em relação ao nível do piso, consideramos a altura 

nas partes laterais mais baixas de 4,00 metros do piso acabado, portanto 

distância máxima é de 16,00m.  
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Serão distribuídas seguindo as orientações citadas acima e demonstradas nos 

anexos 

50.6 SAL – SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL: 

No art. 6 da IN013 (CBMSC, 2014) cita que a sinalização de abandono do local 

deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas e outros. A 

sinalização de abandono de local deve, na direção de saída, apresentar visualização de 

um ponto a outro do sistema.  

As placas de SAL terão dimensões de 25x16cm, desta forma, a distância máxima 

entre dois pontos do Sistema de Sinalização de Abandono do local deverá ser 15m.  

A IN 013 (CBMSC, 2014) no Art. 10 orienta que a sinalização deve contar a 

palavra “SAÍDA” sobre a seta indicando o sentido da saída, devendo ter letras e setas de 

sinalização na cor vermelha sobre o fundo branco leitoso de acrílico ou material similar. 

50.7  SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO 

Os sistemas serão compostos de: central (quadro geral de supervisão e alarme); 

acionadores manuais; detector automático; fonte de alimentação (carregador e bateria) e 

indicadores sonoros e visuais. O sistema deverá ser executado atendendo as instruções 

da IN 012 (CBMSC, 2014). 

A locação do sistema e especificações técnicas dos equipamentos adotados 

encontra-se nos projetos simulados nos anexos. 

50.8 CENTRAL DE ALARME E FONTE DE ALIMENTAÇÃO  

O sistema do salão comunitário será ligado à central de sinalização localizada na 

entrada no ambiente bilheteria, como uma opção conforme a localização do salão em 

comunidades que tem casas próximas, a central pode ser instalada em uma casa do líder 

comunitário.  

O acionamento do equipamento manual e/ou detector automático de incêndio, 

deverá, de imediato, indicar nas centrais de alarme de incêndios o local ou área 

sinistrada, através de indicação visual e sonora.  
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A alimentação será do tipo emergência, por meio de acumuladores em flutuação 

permanente através da energia da concessionária. A fonte deverá apresentar comutação 

automática e autonomia mínima de 1 h. A tensão de alimentação será de 12 V fornecida 

por bateria e/ou transformador rebaixador de potência.  

50.8.1 ACIONADORES  

Os acionadores serão do tipo Quebra-Vidro “Push Button”, manuais com sirene, 

na cor vermelha contendo inscrições de instrução de seu uso. Os acionadores serão 

instalados em locais visíveis e entre cotas de 1,2 m e 1,5m tendo como referência o piso 

acabado. Nas edificações serão distribuídos, conforme indicado no projeto, 03 (três) no 

salão paroquial, atendendo a todos os setores de forma que o operador não percorra 

mais de 30 m para acioná-los.  

50.8.2 DETECTOR AUTOMÁTICO  

No salão foram instalados detectores de fumaça apenas nos pontos mais propícios 

a propagação de fogo, são eles as cozinhas e os depósitos. Segundo a IN 012 (2014 Art. 

37), estes são instalados em ambientes onde, num princípio de incêndio haja formação 

de fumaça antes da deflagração do incêndio propriamente dito. A área de ação destes 

detectores é de 81 m², com um raio de cobertura de 5,08 m.  

50.8.3 CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO  

Os alarmes serão do tipo sirene eletrônica e deverão emitir sons distintos de 

outros, em timbre e altura, permitindo a percepção em todos os pavimentos ou áreas. Os 

alarmes deverão apresentar uniformidade de pressão sonora em no mínimo 15 dB e 

devem ter sonoridade com intensidade mínima de 90 dB e máxima de 115 dB, devem 

ter ainda frequência de 400 a 500 Hertz (+/- 10%). O sistema deve apresentar circuitos 

com sistemas de proteção próprios preservando a central, assim como a fiação deverá 

correr em eletroduto rígido, que nestas edificações será aparente. 

50.8.4 SISTEMA HIDRAÚLICO PREVENTIVO  

De forma geral para instalações já construídos, geralmente sem planejamento 

algum é muito provável que se obtenha laudo técnico indicando a impossibilidade de 

ampliação de reservatórios superiores devido a estrutura ser antiga e não dimensionada 
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para maiores cargas, desta forma, escolheu-se realizar o cálculo de reservatórios 

inferiores com adução de bombas. 

Para estes cálculos seguiu-se as orientações do modelo de cálculo da IN 007 

(CBMSC, 2014) Anexo D. 

 

SALÃO COMUNITÁRIO  

 

Para suprir as exigências deste sistema, será construído um sistema por bombas 

para atender 3 hidrantes, mais o hidrante de recalque. Os hidrantes foram locados de 

forma a permitir proteção de todos os pontos da edificação, limitando o espaçamento 

entre ambos pelo caminhamento proporcionado pelas mangueiras.  

A seguir encontra-se o dimensionamento do sistema hidráulico preventivo da 

edificação com apresentação de todos os dados necessários. Para aferição da 

distribuição da rede de alimentação, medidas e diâmetros da tubulação e locação dos 

hidrantes, deve-se verificar as plantas em anexo. 

50.8.4.1 Parâmetros utilizados no dimensionamento  

Segundo a IN 007 (CBMSC, 2014), Cap. IV, Art. 80, para edificações de risco 

leve, a pressão dinâmica no hidrante hidraulicamente menos favorável, medido no 

requinte, não poderá ser inferior a 4 m.c.a (0,4 Kgf/cm²). Devendo-se considerar 

também:  

 

• Mangueiras com diâmetro de 38 mm (1 ½”);  

• Requinte com diâmetro de 13 mm (1/2”);  

• Coeficiente de rugosidade da mangueira (C = 140);  

• Coeficiente de rugosidade da tubulação (C = 120);  

50.8.4.2 Dimensionamento do sistema hidráulico 

Obs: O Sistema Hidráulico Preventivo deve ser dimensionado para fornecer as 

vazões e pressões mínimas requeridas, em função da classe de risco e o funcionamento 

de 2 Hidrantes, pois neste caso estão instalados 3 hidrantes. 

 

a) Vazão no hidrante mais desfavorável 
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% = 0,2046 ∗ ;< √? 

% = 0,2046 ∗ 13< √4 = 69,15 C min         = 69,1560000   = 0,00115 D³ EF G  

 Onde: 

 

· Q= vazão (m³/s); 

· d = diâmetro do requinte (mm); 

· H = pressão dinâmica mínima (m.c.a.). 

 

b) Perda de carga no esguicho 

 

H. = 0,0396 ∗ ? 

H. = 0,0396 ∗ 4 = 0,16 D. $. J 

 

c) Perda de carga na mangueira 

 

Caminhamento > 25m = 2 lances de 15 m. 

HDK = 9.399,38 ∗ 0,00115,,MN = 0,0343 D D⁄  

∆HDK = HDK ∗ Q DJRST. UJ = 0,0343 ∗ 30 = 1,03 D. $. J 

 

d) Perda de carga no hidrante H3 

 

Tabela 5 - Comprimento Equivalente H3 
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HℎK = 1.065,88 ∗ %,,MN 

HℎK = 1.065,88 ∗  0,00115,,MN = 0,0039 D D⁄  

∆HℎK = (Q.-T WJC.RX. + QXTZTCJçã[) ∗ HℎK = (10,71 + 0,2) ∗ 0,0039
= 0,04 D. $. J 
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e) Perda de carga no trecho H3 – ponto “A” 

 

Tabela 6 - Comprimento equivalente - H3 até "A" 
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∆HℎK^_ = (Q.-T WJC.RX. + QXTZTCJçã[) ∗ HℎK = (4,00 + 1,60) ∗ 0,0039
= 0,02 D. $. J 

 

f) Perda de carga “A” – “B” 

 

Tabela 7 - Comprimento equivalente - "A" - "B" 
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∆HX_^` = (Q.-T WJC.RX. + QXTZTCJçã[) ∗ Ha_^` = (2,50 + 38,91) ∗ 0,0039
= 0,16D. $. J 

 

g) Perda de carga “B” – “C” 

 

Tabela 8 - Comprimento equivalente - "B" - "C" 

Å�
�y��  ��	
��	

de

Å���� �����	��
�

(m)

Å���� �����	��
�

Total 

¤��¥¦� §¨© �  ¡  2 È{ÄÄ È{ÄÄ 

��x�d�� w
x��� 	���� 2

½” 

� �Ä{ÄÄ �Ä{ÄÄ 

����
�� �  ¡ ¢ £  ¡  � Ä{ÿ� Ä{ÿ� 

¶�¶Aù �È{ÿ�  



�./ 

 

∆HX`^b = (Q.-T WJC.RX. + QXTZTCJçã[) ∗ HXb^` = (14,71 + 18,60) ∗ 0,0039
= 0,13D. $. J 

 

h) Perda de carga “B” – bomba 

 

Tabela 9 - Comprimento equivalente - "B" - "BOMBA" 
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%`^`c6de = % ∗ 2 = 0,00115 ∗ 2 = 0,0023 D³ EF  

HX`^`c6de = 1.065,88 ∗ %`^dc6de,,MN = 1.065,88 ∗ 0,0023,,MN = 0,0014 D D⁄  

∆HX`^`fg`_ = (Q.-T WJC.RX. + QXTZTCJçã[) ∗ Hà ^b = (17,91 + 8,10) ∗ 0,0014
= 0,036D. $. J 

 

 

i) Perda de carga de sucção  

 

Tabela 10 - Comprimento equivalente  
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%E = % ∗ 2 = 0,00115 ∗ 2 = 0,0023 D³ EF  

HXh = 455,98 ∗  %E,,MN = 455,98 ∗ 0,0023,,MN = 0,006 D D⁄  
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∆HXh = (Q.-T WJC.RX. + QXTZTCJçã[) ∗ HXh = (25,00 + 2,60) ∗ 0,006
= 0,0165D. $. J 

 

j) Cálculo de altura manométrica 

 

?DJR = 4 + 0,16 + 1,03 + 0,02 + 0,16 + 0,13 + 0,036 + 0,0165
+ (2,10 + 0,50 − 1,00 + 3,50 − 160 − 2,10) = 6,95 D. $. J. 

 

k) Vazão da bomba 

 

%`fg`_ = % ∗ 2 = 69,15 ∗ 2 = 138,30 ∗ 601000  = 8,29 D³ ℎF        
kZ =  0,37 ∗ %Z ∗ ?DJRƞ%  

kZ =  0,37 ∗ 6,95 ∗ 8,2950 = 0,43 $W 

 

 

l) Profundidade mínima da válvula de pé e crivo 

 

? min = (2,50 ∗  ∅) + 0,10 = (2,50 + 0,075 ) + 0,10 = 0,29 D 

 

m) Especificações da moto-bomba 

 

·")� 7 ".c.a 

äJ .�-8� "³/h 

îJ  �-� *v 

Ù)%*)¸"��� � B*c��!��% Eî@ - 92 

n) Cálculo de reserva técnica de incêndio – RTI 

a. Autonomia da RTI (tempo de uso) 
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a = 30 + [(3 − 2) ∗ 2 ] = 30 + 2 = 32D R 

 

b. Vazão da RTI 

 

%stu = 0,2046 ∗ ;< ∗ √?DJR = 0,2046 ∗ 13< ∗  √7 = 91,48 Q D RF  

 

c. Volume da RTI 

 

vaw = 2 ∗ a ∗ %stu = 2 ∗ 32 ∗ 91,48 = 5.855 Q XU[E 

 

d. Cálculo da NSPHd 

 

Pressão de vapor à 45 °C = 1,00 m.c.a 

Altitude: 750 m 

kJXD = 10,33 − 0,0011 ∗ JCX XT;. 

kJXD = 10,33 − 0,0011 ∗ 750 = 9,50 D. $. J 

xk?; = kJXD − ℎyE − kW − ?ETçã[ = 9,50 − 0,165 − 100 − 2,10 = 6,24 D. $. J 

50.8.4.3 Dimensionamento da cisterna 

Para o salão comunitário foi considerado reservatório inferior com dimensões de 

3,50x4,50 m. 

Buscou-se na NBR 05626 um procedimento para dimensionamento de estimativa 

de vazões, visando assim calcular a altura do reservatório de água através do consumo 

encontrado. 

A NBR 05626 cita que quando o uso é intensivo (como é o caso de cinemas, 

escolas, quartéis, estádios e outros), torna-se necessário estabelecer, para cada caso 

particular, o padrão de uso e os valores máximos de demanda. 

Desta forma estabeleceu-se uma estimativa de consumo de 20 L por pessoa. 

Sendo a população estimada em 500 pessoas, tem-se uma reserva de 10.000 litros, 

equivalente a m³. Desta forma a altura da cisterna será de: 

 

· Consumo = 10m³ / Área do reservatório = 10/15,71 = 0,64 m. 

· RTI = 6 / 15,71 = 0,38m. 
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Altura total: 0,64 + 0,38 = 1,02 – adotou-se 1,10 m. 

50.8.4.4 Condições de instalação do sistema hidráulico preventivo  

Seguindo exigências da IN 010 (2014), Art. 55, os hidrantes deverão sempre estar 

dispostos em locais de modo a proceder sua localização no menor tempo possível. 

Devem ainda estar em locais de fácil acesso e em locais onde se evite que os mesmos 

fiquem bloqueados pelo fogo em caso de sinistro.  

As canalizações quando expostas serão pintadas de vermelho. As canalizações dos 

sistemas deverão ser instaladas de maneira a ter suas tomadas de água no fundo 

reservatório, com registro de manutenção e válvula direcional com diâmetro igual ao da 

tubulação. Para os consumos das edificações serão instaladas canalizações laterais, 

assegurando o volume da RTI. A limpeza dos reservatórios será feita através de 

tubulação metálica (aço galvanizado), inclusive os registros. Os acessos para vistoria 

dos reservatórios se dará através de dutos.  

Os hidrantes serão instalados dentro do abrigo de mangueiras, dotados de registro 

de comando, com o centro geométrico da tomada d’água variando entre 1,20 e 1,50 m 

em relação ao piso. Os hidrantes deverão apresentar adaptador Rosca X Storz com 

redução para 38 mm. 

Os abrigos das mangueiras serão de chapas de ferro pintados com esmalte 

sintético vermelho e terão dimensões de 0,60x0,90x 0,17m, com portas dotadas de 

viseiras de vidro com a inscrição “INCÊNDIO”, em letras vermelhas com traço de 0,5 

cm e moldura de 3 x 4 cm. As portas também deverão dispor de ventilação.  

As mangueiras com diâmetro de 38 mm deverão ser flexíveis, de fibra resistente à 

umidade e revestidas internamente com borracha.  

O hidrante de recalque será instalado em frente ao salão, próximo ao acesso 

principal, facilitando a localização do mesmo. O abrigo deste hidrante será em alvenaria 

de tijolos com dimensões mínimas de 0,50m seu fundo para drenagem da água. A tampa 

do abrigo será metálica com as dimensões mínimas de 0,40x0,30 m dotada da inscrição 

“INCÊNDIO”. A borda superior do hidrante não podera ficar abaixo de 0,15 m da 

tampa do abrigo, assim como o hidrante deverá ser instalado em curva de 90° 

posicionado de forma a facilitar o engate da mangueira. 
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50.9 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

A IN 10 (CBMSC,2014), no Art. 14 define que o SPDA será exigido à todas as 

edificações que atinjam altura igual ou superior a 20 m ou área total construída igual ou 

superior a 750 m² com ocupações de grande afluência de público como ginásio 

esportivo, centro de eventos, entre outros. Para estas edificações devem instalar o 

SPDA, sem possibilidade de dispensa.  

Para o referido trabalho não será dimensionado o SPDA, permanecendo como 

foco do trabalho o dimensionamento para a carga de incêndio, saídas de emergência e 

acessibilidade. 

50.10 PLANO DE EMERGÊNCIA 

De acordo com a IN 031, no art. 5 (CBMSC, 2014) que cita as diretrizes para um 

plano de emergência, é necessário que se contenha os procedimentos básicos contra 

incêndio, dos exercícios simulados, plantas emergenciais e programa de manutenção do 

sistema preventivo.  

Apesar da utilização não frequente, e da ociosidade do local em parcelas 

significativas de tempo os exercícios simulados para este tipo de edificação deverão ser 

executados conforme determina a IN 031 (2014). Deverão ser agendados, com aviso 

prévio à população local/rural bem como ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa 

Catarina.  

50.11 PLANO DE MANUTENÇÃO 

Mensalmente deverá ser verificado pelo líder comunitário, ou pessoa designada 

pela comunidade, o acionamento e funcionamento dos sistemas de iluminação de 

emergência, através do dispositivo de proteção e seccionamento. Semestralmente deverá 

ser verificado os funcionamentos dos sistemas por uma hora a plena carga.  

 

Termos atendido integralmente as normas vigentes do Corpo de Bombeiros 

colocamo-nos a disposição de Vossa Senhoria. 

 

local, dia, mês e ano. 
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Atenciosamente: 

 

 

___________________________________ 

Proprietário: (prefeitura ou entidade)  

CNPJ:  

 

________________________________ 

Engº Segurança responsável 

CREA/SC 

51 CONCLUSÃO 

 

Salões comunitários em comunidades do interior são locais de encontro da população 

local, bem como, de convidados em datas festivas municipais e/ou religiosas, netas 

oportunidades acontecem reuniões, bailes, exposição de filmes, eventos gastronômicos entre 

outras utilizações. Geralmente estes locais por serem de construção antiga ou distante não 

apresentam a infra-estrutura para acessibilidade, bem como para rápida evacuação em caso de 

pânico e incêndio.  

A modernas normas vigentes de segurança em instalações quando aplicadas a este 

locais, permitem manobras preventivas em casos de urgência, bem como, concretizam a 

segurança, respeito e proteção a vida humana. 

Independentemente de ser um projeto fictício, sua aplicação a construções similares é 

perfeitamente aplicada, seguindo as instruções normativas do corpo de bombeiros de Santa 

Catarina. As particularidades de aplicação e dimensionamento garantem a padronização de 

construções que colocam em primeiro lugar a segurança a vida humana, seguida pela 

preservação do patrimônio comunitário. 
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