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RESUMO 

 

O fogo surgiu na pré-história quando o homem começou a utilizar como parte de sua 
vida, tornando-se um elemento básico para sua sobrevivência. O fogo proporciona 
vários avanços e descobertas desde um simples cozimento de um alimento até um 
funcionamento de uma indústria. Para haver fogo, precisa um conjunto de elementos, 
oxigênio, calor e combustível, formando um triangulo de fogo. Quando o fogo está fora 
de controle, podendo destruir tudo ao seu redor, denomina-se um incêndio. Existem 
várias definições de incêndio, sendo uma delas a NBR 13860 (ABNT, 1997), define: 
“O incêndio é o fogo fora de controle”. No campo internacional a ISO 8421-1 (1987) 
define: “Incêndio a combustão rápida disseminando-se de forma descontrolada no 
tempo e no espaço”. Sendo assim foi começado a estuda-lo, onde foi classificado de 
acordo com cada tipo de material, suas principais causas e métodos de extinção. O 
que se pode fazer é evitar o princípio do fogo. Para isso os órgãos governamentais e 
instituições criaram leis e normas de prevenção de incêndio, com finalidade de fixar 
requisitos mínimos nas edificações, para a segurança de seus ocupantes e dos 
patrimônios. A partir destes conhecimentos surgiu uma dúvida quanto à Escola de 
Pinheiro Preto, na qual comporta grande quantidade de alunos, ela está de acordo 
com as normas Corpo de Bombeiros de Santa Catarina em relação ao projeto 
preventivo contra incêndio? A partir do problema mencionado foi realizado uma 
pesquisa na legislação vigente do estado de Santa Catarina, com base na norma foi 
dimensionado os sistemas de prevenção contra incêndio e pânico para uma edificação 
escolar, visando a segurança dos seus usuários. 
 

 

Palavra-chave: Fogo. Prevenção de Incêndio. Escola.  
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ABSTRACT 

 

The fire arose in the prehistory time when man began to use it as part of his life, 
becoming a basic element for his survival. The fire provides several advances and 
discoveries since a simple food cooking until an industry operation. In order to have 
the fire, it is needed an element set, oxygen, heat, and fuel, forming a fire triangle. 
When the fire is out of control and can destroy everything around it, it is called a fire. 
There are a lot of fire definitions, one of them is the NBR 13860 (ABNT, 1997): “Fire is 
fire out of control”. In the international field, the ISO 8421-1 (1987) defines: “Fire is the 
fast combustion spreading in an uncontrolled way in time and space”. Thus, it was 
begun to study it, where it was classified according to each kind of material, its main 
causes, and extinction methods. What you can do is to avoid the fire principle. The 
government agencies and institutions created laws and standards for fire prevention, 
with the purpose of establishing minimum requirements in buildings for the safety of 
their occupants and assets. From this knowledge arose a doubt about Pinheiro Preto 
School, which has a large number of students, is it in agreement with the Santa 
Catarina Fire Department concerning the preventive project fire? From the mentioned 
problem a research was carried out in the current legislation of the state of Santa 
Catarina, based on the standard the fire and panic prevention systems were designed 
for a school building, aiming at the safety of its users. 
 

 

Keywords: Fire. Fire Prevention. School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O fogo surgiu na pré-história quando o homem começou a utilizar como parte 

de sua vida, no cozimento dos seus alimentos, no aquecimento das cavernas e 

iluminação, tornando-se um elemento básico para a sobrevivência do homem 

(COSTA, 2018). 

Por sua vez, o fogo proporciona descobertas e avanços, mas quando fora de 

controle, pode destruir tudo ao seu redor, denominando-se um incêndio. Seus 

impactos são destruidores, tanto na perda do patrimônio quanto em vidas humanas 

(SILVA, 2014). 

 Os casos de incêndios vêm aumentando a cada ano, tanto incêndios de 

pequenas ou enormes proporções nas edificações. Onde as principais causas são, 

vazamento de gás, problemas nas instalações elétricas, esquecimento de panelas e 

eletrodomésticos ligados (SEITO, 2008). 

De acordo com Gomes (1998), o incêndio é apontado como um grande mal a 

humanidade, em quase todas as vezes ele pode ser evitado. Mas ainda ocorre 

circunstâncias indesejáveis para sua extinção. O que se pode fazer é evitar o princípio 

do fogo. Para isso os órgãos governamentais e instituições vem se movimentando 

para a batalha contra o incêndio, criando leis e normas de prevenção de incêndio. 

As pessoas devem ter condições para poder evacuar a área com toda a 

segurança, para que isso ocorra são necessários que os engenheiros desenvolvam 

projetos adequados para a retirada de forma rápida e segura (COSTA, 2018). 

A prevenção deve começar na fase de elaboração do projeto da edificação, 

juntamente com a escolha dos materiais a serem usados, para que não se tenha 

condições propicias do seu início.  O projeto de preventivo contra incêndio tem por 

objetivo principal em prevenir o incêndio, ou seja, ele previne e contem soluções 

necessárias caso venha acontecer. O projeto de uma edificação é fundamental para 

que haja a segurança contra incêndio (SILVA, 2014).  

 Todas as edificações, tanto existentes quanto a serem executadas devem 

possuir um projeto de prevenção contra incêndio eficaz, de modo que possa ser 

evitado algum possível sinistro, e caso venha ocorrer, não gere danos na saúde e 

integridade física dos mesmos. Nas edificações existentes deve ser analisado 

possíveis pontos de melhoria, baseado em normas regulamentadoras, para que se 
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tenha um ambiente seguro (IN 05, CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DE SANTA 

CATARIANA - CBMSC, 2015). 

Sendo assim, questiona-se: A Escola em estudo localizada no município de 

Pinheiro Preto, na qual comporta grande quantidade de estudantes, está em 

conformidade com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina em relação ao projeto 

preventivo contra incêndio? 

Devido a necessidade de proporcionar maior segurança aos usuários e 

adequação e regularização das edificações é necessário elaborar um projeto com 

base nas Instruções Normativas (IN) do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e as 

Normas Brasileiras (NBR), bem como proteger os alunos e funcionários e zelar o 

patrimônio. O projeto preventivo contra incêndio deve ser elaborado por um 

profissional qualificado com conhecimento das normas. 

Portanto, o objetivo geral deste trabalho é elaborar o projeto de Prevenção 

Contra Incêndio em uma escola no Município de Pinheiro Preto, atendendo as Normas 

e as Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. 

Em decorrência do objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

a) Estudar o conceito de fogo e incêndio para entender o risco, trazendo 

informações relacionadas às causas e aos efeitos na edificação; 

b) Fazer pesquisa bibliográfica das leis e normas relativas a prevenção de 

incêndio em edificações escolares; 

c) Demostrar os equipamentos preventivos exigidos, cálculo de público máximo 

na edificação, cálculo de saídas de emergência, cálculo de carga de fogo; 

d) Desenvolver Plano de Emergência e planta de Emergência com a rota de fuga, 

utilizando o PPCI para facilitar a evacuação das pessoas em caso de 

emergência. 

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica, baseada em 

artigos, livros e resenhas de diversos autores, bem como consultas a normas e leis. 

Além, do estudo de caso a ser realizado em uma escola, através da elaboração do 

projeto de prevenção contra incêndio. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para melhor entender o tema prevenção e combate a incêndio, realizou-se um 

levantamento bibliográfico sobre o fogo e seus elementos, incêndio, métodos de 

extinção, as classes do incêndio, procedimentos para evacuação dos locais e alarmes. 

 

2.1.1 Definição do Fogo 

 

Para haver o fogo, precisa um conjunto de componentes, oxigênio, calor e 

combustível, formando um triangulo, onde cada componente forma um dos seus lados 

(BAROLI, 1975). 

Segundo a NBR 13860 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT,1997), fogo pode ser definido como um processo químico de transformação, 

é uma reação química entre a luz e o calor devido a combustão de materiais. 

Neto (1995) define o fogo como uma reação química peculiar denominada 

combustão. A combustão ocorre quando existe a presença de três elementos 

essenciais em suas quantidades necessárias: combustível, calor e comburente 

(oxigênio do ar). O triangulo do fogo é formado por estes três elementos. 

 

Figura 1: Triangulo do Fogo 

 
Fonte: Bushcraft Berg (2014) 

 

A Figura acima mostra uma representação do equilíbrio dos três elementos 

essenciais para que ocorra o fogo. 
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Seito (2008) descreve cada componente do triângulo do fogo: 

 

a) O Combustível é o material que queima. Estas matérias podem ser sólidas, 

líquidas ou gasosas. Sólidos podem ser madeiras, papel, tecido, entre outros. 

Os líquidos são, álcool, óleos, etc. e os gasosos são gás de cozinha (propano), 

etc; 

b) Calor é o componente que dá início ao fogo, ele faz com que o fogo se 

multiplique;  

c) Comburente (oxigênio) é encontrado na atmosfera, é o elemento que ativa o 

fogo, dando vida ao mesmo. 

 

Mais um elemento foi acrescentado ao triangulo do fogo, a reação em cadeia, 

formando assim tetraedo ou quadrado do fogo. 

 

Figura 2: Quadrado do Fogo 

 
Fonte: Curso Segurança do Trabalho (2013) 

 

De acordo com Seito (2008) os quatro elementos devem estar ligados para que 

se mantenha o fogo. Para que o fogo se inicie a vários fatores e influencia como o 

estado da matéria, massa especifica, calor, evaporação, quantidade de calor, etc. 

A reação em cadeia, o processo já foi iniciado, os combustíveis quando estão na fase 

de combustão, irá produzir ainda mais calor, na qual darão continuidade a combustão. 
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Para Baroli (1975) se um destes elementos for eliminado, o triangulo deixará 

de existir, ou seja será extinto o fogo. Este é o princípio básico do combate de 

incêndios. 

 

2.1.2 Incêndio  
 

Existem várias definições de incêndio, sendo uma delas a NBR 13860 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, ANO), define: “O 

incêndio é o fogo fora de controle”. No campo internacional a ISO 8421-1 define: 

“Incêndio a combustão rápida disseminando-se de forma descontrolada no tempo e 

no espaço” ( apud SEITO, 2008). 

Quando se inicia o fogo, produz calor, na qual causa combustão dos materiais, 

provocando danos, trincas, rachaduras, enfraquecimento da estrutura, entre outras. O 

começo do incêndio nem sempre ocorre com uma enorme intensidade, um simples 

pedaço de papel pode destruir grandes edificações (BAROLI, 1997). 

O resultado da queima do material, o incêndio produz gases, chamas, fumaça, 

estas substancias são prejudicais a saúde do ser humano, sendo capaz de provocar 

queimaduras, lesões no aparelho respiratório, devido a liberação dos gases (SEITO, 

2008). 

 

2.1.2.1 Classificações do incêndio 
 

São classificados de acordo com as características dos materiais envolvidos, 

em maior ou menor quantidade. Com o conhecimento do material que está queimando 

podemos determinar o agente extintor para cada incêndio que seja segura e rápida 

(SILVA, 2014). 

Segundo Gomes (1998), eles são classificados de acordo com a natureza e a 

quantidade de material presente nas regiões que serão favorecidas. Eles são divididos 

em classes de A à D para melhor entendimento. 

De acordo com Baroli (1975) as classificações são dívidas em classes: 

 

a) Classe A: Na primeira classe, comumente conhecida como classe “A”, 

enquadram-se os incêndios em materiais que, ao se queimarem, deixam 

resíduos, como papel, o algodão, a madeira e outros. Para esta classe de 
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incêndio é necessário o uso de um extintor que tenha poder de penetração e 

que elimine ou reduza o calor existente. A água é o principal agente extintor 

para essa classe de incêndio, eliminando o fogo por resfriamento. Os extintores 

portáteis recomendados são o Carga Liquida e Água com CO2; 

b) Classe B: Na segunda classe, ou “B”, são classificados os materias que, ao se 

queimarem, não deixam resíduos, como acontece com os líquidos inflamáveis 

em geral, tintas, óleos e graxas. A técnica na extinção de incêndios 

pertencentes à classe “B” requer o uso de um extintor que possa agir por 

abafamento ou, melhor, que elimine oxigênio. Os extintores indicados são os 

de Espuma, Gás Carbônico (CO2) e Pó Seco; 

c) Classe C: A terceira classe, ou “C”, envolve os incêndios em equipamentos 

elétricos ligados e que exigem um tipo de extintor que não seja condutor de 

eletricidade, sendo recomendados os extintores de Gás Carbônico (CO2) ou Pó 

Seco; 

d) Classe D: Nesta classe estão incluídos os incêndios em metais pirofóricos e 

que exigem agentes especiais para a extinção. Esses agentes extintores têm a 

propriedade de s efundirem em contato com o metal combustível, formando 

uma capa que o isola do ar, interrompendo a combustão. 

 
Figura 3: Classificação dos Incêndios 

 
Fonte: Bombeiros Camaqua (2013) 
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2.1.2.2 Principais causas do incêndio 
 

As causas de incêndio podem aparecer por várias razoes para Gomes (1998), 

as causas mais comuns são: 

 

Causas Fortuitas: - Ponta de cigarro ou fosforo incandescente, largada em 
cesto ou lata de lixo; - Tomada elétrica sobrecarregada; - Pano impregnado 
com álcool, éter, gasolina, cerva, querosene e outros inflamáveis, guardados 
sem o menor cuidado; - Fio elétrico energizado, sem isolamento ou 
desprotegido, em contato com papel, tecido ou outro qualquer material 
combustível; - Equipamento elétrico funcionando irregularmente, 
apresentado alta temperatura e/ou centelhamento. 
Causas Acidentais: - Vazamento de líquido inflamável em área de risco; - 
Concentração de gás inflamável em área confinada; - Curto circuito em 
aparelho elétrico energizado ou em fiação não isolada adequadamente; - 
Combustão espontânea; - eletricidade estática; 
 
 

Muitos incêndios causados são por falta de conhecimento, imprudência e 

negligencias das pessoas as quais usufruem do ambiente (BAROLI, 1975). 

 

2.1.2.3 Fatores que influenciam o incêndio   
 

Existem vários fatores que influenciam o incêndio, são determinados a cada 

tipo de edifício, e as exigências da segurança são feitas em função da classificação 

de cada edifício (SILVA, 2014). 

De acordo com Júnior (2016), as características que determinam o risco de 

incêndio são três: 

 

a) Tipos de ocupação: tipo de atividade desenvolvida (residenciais, comerciais, 

industriais, entre outros);  

b) Altura da edificação: quanto maior a altura, as exigências são maiores quanto 

a segurança, devido à dificuldade a evacuação das pessoas; 

c) Carga de incêndio: é utilizado pelo corpo de bombeiros para identificar qual é 

o risco de incêndio em uma edificação, conforme a ocupação e o uso do 

especifico. 
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2.1.2.4 Métodos de extinção de fogo 
 

Os métodos de extinção de fogo têm por finalidade extinguir ou controlar o fogo. 

Os métodos de extinção visam desmontar o triangulo de fogo, ou seja, eliminando um 

destes três elementos essenciais, teremos a interrupção da combustão. 

Segundo Gomes (1998) para extinção de fogo tem-se três métodos básicos: 

 

a) Resfriamento: este método tem por finalidade reduzir o calor do material que 

está em combustão, impedindo que o fogo avance. O agente mais utilizado 

para este método é agua, aplicado em forma de neblina; 

b) Abafamento: consiste em impedir a presença de oxigênio do ambiente com o 

material combustível, até a porcentagem ideal para alimentação do fogo, isto 

é, no momento em que o oxigênio se encontrar a baixo de 17% o fogo deixará 

de existir. São utilizadas várias matérias para abafamento, deste que o mesmo 

impeça a entrada de oxigênio. Alguns materiais como, manta, cobertores, areia, 

espumas, gases espécies, pós, vapor d’ agua, entre outros; 

c) Processos Químicos: processo que utiliza substancias químicas, que tem por 

finalidade interromper o fenômeno do fogo, que consiste na aplicação do 

produto químico e efetue a interrupção, ou seja a combustão será extinta. Um 

exemplo de extintor de pó químico seco, quando aplicado sobre o material em 

queima, interrompem a combustão. 
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Figura 4: Métodos de Extinção de Fogo 

Fonte: Curso Segurança do Trabalho (2013) 

 

2.1.3 Breve Histórico da Segurança Contra Incêndio no Brasil 
 

No brasil até no início dos anos 70 do século passado, a segurança contra 

incêndio era vista como segundo plano, era algo que se adequava ao corpo de 

bombeiro. A regulamentação era bastante dispersa, onde era composto pelo código 

de obras dos municípios, assim como a ABNT se envolvia na fiscalização da produção 

dos extintores. O corpo de bombeiros possuía algumas regulamentações, que ocorria 

na área de seguros, apontando as medidas de combate contra incêndios, como o 

fornecimento de hidrantes e extintores. Não havia norma regulamentadoras sobre 

saídas de emergência, rotas de fuga, iluminação, sinalização (SILVA, 2012). 

 Após os grandes incêndios acontecidos no Brasil, começou a se dar 

importância a prevenção contra incêndio, onde começaram a criar as legislações no 

país (SEITO, 2008). 

 O primeiro grande incêndio no Brasil, ocorreu em 17 de dezembro de 1961, na 

cidade de Niterói no Rio de Janeiro, no Gran Circo Norte- Americano onde se resultou 

em o maior incêndio em perda de vida.  O resultado foi 250 mortos e 400 feridos. Vinte 

minutos após o termino da apresentação do circo, o incêndio tomou conta na lona, o 

ABAFAMENTO                                            RESFRIAMENTO 

 

PROCESSOS QUIMICOS 
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toldo em chamas caiu sobre as dois mil e quinhentas pessoas em forma de gotas de 

fogo. As pessoas morreram queimadas e pisoteadas, devido à ausência de saídas de 

emergência ou sinalização, e nenhuma pessoa treinada para orientação das saídas 

dos espectadores. O incêndio teve causas criminosas (SILVA, 2012). 

 

Figura 5: Incêndio Gran Circo Norte- Americano 

 
Fonte: Extra Globo (2013) 

 

A revolução nesta área de construção civil só veio depois de dois grandes 

incêndios. O primeiro incêndio em prédios ocorreu em 24 de fevereiro de 1972 no 

edifício Andrus na Avenida São Paulo, em São Paulo. O edifício era comercial 

composto por 31 andares, estruturas de concreto e acabamento em vidro. No térreo 

tinha uma loja de departamentos, acreditasse que o incêndio tenha começado em 

cartazes de publicidade desta loja. O resultado do incêndio foram 16 pessoas mortas 

e 336 feridos.  O edifício não possuía sistema de combate ao fogo, hidrantes, escadas 

de incêndio, e nem sequer extintores nos corredores. No edifício tinha a existência do 

heliponto na cobertura, onde as pessoas se refugiaram e ficaram protegidas, sendo 

resgatas por helicópteros. Esse incêndio foi criado grupos de trabalho em São Paulo, 

estes trabalhos foram perdendo a força com o passar do tempo. A prefeitura de São 

Paulo começou a estudar a reformulação do Código de Obras e nas legislações da 

cidade, mas acabavam sendo engavetadas (SILVA, 2012). 
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Figura 6: Incêndio no edifício Andrus São Paulo 

 
Fonte: Cultura aeronáutica (2013) 

 

O segundo incêndio ocorreu em 1 de fevereiro de 1974 no edifício Joelma, 

localizado na Praça da Bandeira em São Paulo, de 23 andares de estacionamento e 

escritórios. Do incêndio resultou em 179 mortos e 320 feridas. O mesmo não possui 

escada de segurança, saídas de emergência. As pessoas do prédio apareciam no 

telhado buscando evacuar, semelhante ao o que ocorreu no edifício Andrus. Os 

ocupantes do edifício se jogavam da fachada, produzindo imagens assustadoras. 

Durante o incêndio   o comandante do corpo de bombeiros reflete que a necessidade 

de aperfeiçoamento da legislação e da organização (SILVA, 2012). 
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Figura 7: Incêndio no edifício Joelma, Praça da Bandeira 

 
Fonte: Cultura aeronáutica (2013) 

 

Entre o incêndio mais recente não podemos esquecer a maior tragédia do Rio 

Grande Sul, no dia 27 de janeiro de 2013, na Boate Kiss em Santa Maria, no qual 

resultou em uma grande tragédia. A boate tinha aproximadamente uma área de 615m² 

com uma capacidade de 700 pessoas, mas estava lotada com 1.200 pessoas 

aproximadamente. Resultou em 242 jovens mortos e 680 feridas. Sendo a maioria dos 

mortos constituídas por estudantes. Por volta das 2h30 o incêndio teve início, quando 

a banda que estava apresentando utilizou fogos de artificio que não eram adequados 

para local fechado. A banda mirou o sinalizador para cima, em poucos minutos o teto 

estava em chamas, liberando uma fumaça toxica. Os ocupantes entram em desespero 

tentando sair, mas a fumaça fez com que perdessem a direção. Muitos das pessoas 

foram encontradas no banheiro, devido a se confundirem as portas de saída. O que 

se sabe que a boate tinha apenas um acesso, tanto para entrada como para saída. 

Não havia saídas de emergência, os sistemas de ar não estavam funcionando 

adequadamente, a perícia também destacou que faltava itens de segurança como 

luzes de emergência, chuveiros automáticos (ATIYEH, 2012). 
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Figura 8: Incêndio na boate Kiss, Santa Maria 

 
Fonte: Campo Grande News (2013) 

 

Infelizmente o Brasil não aprendeu com as tragédias anteriores foram 

rapidamente esquecidas, vidas foram perdidas, devido à falta de precauções que 

deveriam ter sido tomadas (GOMES, 2014). 

 

2.1.4 Legislação e Normalização Brasileira 
 

Após o incêndio do edifício Andrus, e do Joelma, foram reformulados a 

regulamentação sobre a segurança contra incêndio no Brasil (SILVA, 2014). 

Uma semana depois do edifício Joelma, a prefeitura municipal de São Paulo 

editou o Decreto Municipal nº10.878, “ institui normas especiais para a segurança dos 

edifícios a serem observados na elaboração do projeto, na execução, bem como no 

equipamento, e dispõe ainda sobre sua aplicação em caráter prioritário” (SILVA, 

2014). 

Em 1974 realizou um simpósio de segurança contra incêndio, procurando como 

evitar e combater os incêndios, bem como minimiza-los. No mesmo ano a câmara de 

deputados, em Brasília também promoveu um simpósio de sistemas de prevenção 

contra incêndio em edifícios (SILVA, 2012). 
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No ano de 1983 foi criada uma legislação estadual em São Paulo, pelo Decreto 

nº 20.811, onde apontava exigências de saídas de emergência, sistemas de chuveiros 

automáticos, iluminação de emergência, entre outros (JUNIOR, 2016). 

Segundo Silva (2014, p. 23):  

 

O objetivo das regulamentações modernas de segurança contra incêndio é a 
proteção à vida e evitar que os incêndios, caso de iniciem, se propaguem 
para fora de um comportamento de um edifício. Como consequência, o 
prejuízo patrimonial também é reduzido. 

 

Atualmente no Brasil os estados possuem leis especificas sobre a segurança 

contra incêndio. Em alguns estados brasileiros tem decretos associados a Instruções 

Normativas dos Corpos de Bombeiros (IN), onde fornecem as recomendações e 

exigências necessárias para o sistema de segurança contra incêndio. Quando o 

estado não conter as Instruções Normativas utiliza-se as Normas Brasileiras - ABNT 

(JUNIOR, 2016). 

 Em Santa Catarina a legislação está no Decreto Estadual nº 4.909, de 18 

outubro de 1994 que traz a NSCI - Normas de Segurança Contra Incêndios, “As 

normas têm por finalidade fixar os requisitos mínimos exigidos nas edificações e no 

exercício de atividades profissionais, estabelecendo especificações para a segurança 

contra incêndios no Estado de Santa Catarina” (DECRETO ESTADUAL Nº 4.909, 

SANTA CATARINA, 1994). 

 As Instruções Normativas - INs são elaboradas pelo Corpo de Bombeiros de 

Santa Catarina, que são compostos por 34 Instruções Normativas, sendo elas: 

 

· IN 01 - Da Atividade Técnica (CBMSC, 2015); 

· IN 02 - Infrações Administrativas (CBMSC, 2014); 

· IN 03 - Carga de Incêndio (CBMSC, 2014); 

· IN 04 – Terminologia de Segurança Contra Incêndio (CBMSC, 2018); 

· IN 05 - Edificações Existentes (CBMSC, 2015); 

· IN 06 - Sistema Preventivo por Extintores (CBMSC, 2017);  

· IN 07 - Sistema Hidráulico Preventivo (CBMSC, 2017); 

· IN 08 - Instalações de Gás Combustível (GLP & GN) (CBMSC, 2018); 

· IN 09 - Sistema de Saída de Emergência (CBMSC, 2014);  

· IN 10 - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (CBMSC, 2018); 
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· IN 11 - Sistema de Iluminação de Emergência (CBMSC, 2017); 

· IN 12 - Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio (CBMSC, 2018); 

· IN 13 - Sinalização para Abandono de Local (CBMSC, 2017); 

· IN 14 – Revogada;  

· IN 15 - Sistema de Chuveiros Automáticos (Sprinklers) (CBMSC, 2014); 

· IN 16 - Sistema Fixo de Gases Limpos e Dióxido de Carbono (Co²) (CBMSC, 

2014); 

· IN 17 - Sistema de Água Nebulizada (Mulsifyre) (CBMSC, 2014); 

· IN 18 - Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento (CBMSC, 2016); 

· IN 19 – Revogada;  

· IN 20 - Parque para Armazenamentos de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis 

(CBMSC, 2014); 

· IN 21 - Postos para Reabastecimento de Combustíveis (Líquidos Inflamáveis & 

GNV) (CBMSC, 2014); 

· IN 22 - Instalação para Reabastecimento de Combustíveis de uso Privativo 

(CBMSC, 2014); 

· IN 23 – Revogada; 

· IN 24 - Eventos Transitórios e Praças de Desportos (CBMSC, 2014); 

· IN 25 - Rede Pública de Hidrantes (CBMSC, 2014); 

· IN 26 - Matas Nativas e Reflorestamento (CBMSC, 2014); 

· IN 27 - Prevenção em Espetáculos Pirotécnicos (CBMSC, 2014); 

· IN 28 - Brigada de Incêndio (CBMSC, 2014); 

· IN 29 - Postos de Revenda de GLP (PRGLP) (CBMSC, 2014); 

· IN 30 - Armas, Munições, Explosivos e Fogos de Artifícios (CBMSC, 2014); 

· IN 31 - Plano de Emergência (CBMSC, 2014); 

· IN 32 - Caldeiras e Vasos de Pressão (CBMSC, 2014); 

· IN 33 - Parques Aquáticos, Piscinas e Congêneres (CBMSC, 2014); 

· IN 34 - Atividades Agropastoris e Silos (CBMSC, 2014). 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 
 

2.2.1 Ocupação Escolar Geral 
 

A escola é um local que realiza o processo de aprendizagem entre alunos e 

professores, onde tem grande importância na vida de uma pessoa, desde sua infância 

até a fase adulta. As escolas são locais que tem grande fluxo de pessoas que 

frequentam diariamente, sendo assim exige que as instituições de ensino tomem 

cuidado com a prevenção e proteção contra incêndio. As medidas de proteção são as 

mesmas para todas as escolas. Entre elas está a obrigatoriedade da instalação de 

extintores, hidrantes ou mangotinhos, alarme, iluminação e sinalização de emergência 

(GRAY, 2016). 

 

2.2.1.1 Escola de Pinheiro Preto 
 

Com o aumento de alunos em 1964 criou-se um grupo escola, este grupo 

funcionou até 1970. Em 31 de julho de 1981 foi criada a Escola Básica Professora 

Maura de Senna Pereira no Município de Pinheiro Preto, onde até hoje encontra-se 

instalada na mesma edificação. 

 
Figura 9: Escola Pinheiro Preto 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Na  escola, constam 184 alunos de 6º a 9º série do ensino fundamental, e 118 

alunos de Ensino médio, num total de 302 alunos. Funciona em 3 turnos, matutinos, 

vespertinos e noturnos. A escola conta ainda com 24 professores, 2 setores 

administrativo, 3 serventes, 2 cozinheiras, sendo o total de 31 funcionários. 

A escola está localizada na Rua Oclides Scortegagna, nº 55, no centro de 

Pinheiro Preto, estado de Santa Catarina e, pertence a rede pública estadual. 

 
Figura 10: Localização 

 
Fonte: Google maps (2018) 

 

A escola possui uma área construída de 1.354,98 metros quadrados, 

distribuídos em pátios, banheiros, sala de aula, laboratório de informática, biblioteca e 

outros. 

Dentro da classificação do imóvel que está descrita na IN 001, a escola está 

classificada como ambiente escolar geral e através desta classificação, determinamos 

os sistemas de medidas de segurança contra incêndio (IN 001, CBMSC, 2015). 

Baseado na classificação do imóvel, começamos a caracterizar os itens 

descritos na legislação do estado de Santa Catarina pelo Corpo de Bombeiros, para 

o projeto preventivo conta incêndio da escola no Município de Pinheiro Preto. 

De acordo a norma IN 001, deverá ser instalado os seguintes itens do sistema 

preventivo contra incêndio e pânico: 
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a) Plano de emergência 

b) Proteção por extintores 

c) Saídas de emergência 

d) Instalação de gás combustível 

e) Iluminação de emergência e sinalização para abandono do local 

f) Materiais de acabamento e revestimento 

g) Sistema de proteção de descargas atmosféricos 

h) Sistema hidráulico preventivo 

 

 

2.2.2 Carga de Incêndio 
 

De acordo com Gomes (1998), “Carga Incêndio” é a soma dos potencias 

calorifico de todos os matérias, onde a área total ocupada pelos materiais 

considerados, na qual oferece um índice que é utilizado para classificar o risco de 

incêndio em cada edificação, ou seja a carga de incêndio é a quantidade e calor, que 

é gerado por unidade de área, pela queima total do material combustível existente na 

edificação. 

A IN 003 (CBMSC, 2014), define carga de incêndio “é a soma das energias que 

poderiam ser liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis, 

em um espaço, inclusive os revestimentos das paredes, divisórias, pisos e tetos”. 

Para a classificação do risco de incêndio das edificações, utilizam as cargas de 

incêndio, sendo (IN 003, CBMSC, 2014): 

 

a) Risco Leve, fraca liberação de calor, carga de incêndio menor do que 60 kg/m²; 

b) Risco Médio, moderada liberação de calor, carga de incêndio entre 60 e 120 

kg/m²; 

c) Risco Elevado, elevada liberação de calor, carga de incêndio maior de que 120 

kg/m².  

 

Segundo a IN 03 (CBMSC, 2014), a classificação do risco de incêndio, as 

ocupações dos imóveis serão distribuídas da seguinte forma: 
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a) RISCO LEVE – para ocupação tipo: a) Residencial privativa multifamiliar; b) 

Residencial coletiva; c) Comercial (exceto supermercados ou galerias 

comerciais); d) Publica; e) Escolar geral; f) Escolar diferenciado; g) Reunião de 

público com concentração; h) Reunião de público sem concentração; i) 

Hospitalar sem internação e sem restrição de mobilidade; j) Parque aquáticos; 

k) Atividades agropastoris (exceto silos); l) Riscos diferenciados; m) Mista (para 

duas ou mais ocupações previstas neste inciso, desde que exista 

compartimentação entre diferentes ocupações e com saídas de emergência 

independentes); 

b) RISCO MEDIO – para ocupação do tipo: a) Residencial transitório; b) 

Garagens; c) Mista (quando não houver compartimentação entre as diferentes 

ocupações ou com sobreposição de fluxo de saídas de emergências); d) 

Industrial; e) Comercial (apenas supermercados ou galerias comerciais); f) 

Shopping Center; g) Hospital com internação ou com restrição de mobilidade; 

h) Posto de revenda de GLP; i) Locais com restrição de liberdade; j) Depósitos; 

k) Atividades agropastoris (apenas silos); l) Tuneis, galerias e minas; m) 

Edificações especiais (apenas para oficinas de consertos de veículos 

automotores, caldeiras ou vasos sob pressão); 

c) RISCO ELEVADO – para ocupação tipo: a) Postos para reabastecimentos de 

combustíveis; b) Edificações especiais (apenas para deposito de combustíveis, 

inflamáveis, explosivos ou munições). 

Para determinar a carga de incêndio é preciso fazer um levantamento dos tipos 

de riscos e os tipos de materiais existentes na edificação (IN 003, CMBSC, 2014). 

 

2.2.3 Plano de Emergência 
 

O plano de emergência está descrito na IN 31 (CBMSC, 2014), deve ser 

elaborado por engenheiros, e tem como finalidade determinar critérios para 

elaboração e implantação das medidas de emergência caso venha a ocorrer algum 

incêndio. O plano de emergência contra incêndio deverá conter: a) procedimentos 

básicos na segurança contra incêndio; b) dos exercícios simulados; c) plantas de 

emergência e; d) programa de manutenção dos sistemas preventivos (IN 031, 

CBMSC, 2014). 
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2.2.3.1 Planta de emergência 
 

A planta de emergência visa facilitar o reconhecimento do local por parte da 

população da edificação e das equipes de resgate dividindo-se em dois tipos: interna 

e externa (IN 031, CBMSC, 2014). 

A planta interna é aquela localizada no interior de cada unidade autônoma, (por 

exemplo: quarto de hotéis e similares, banheiros coletivos e ambientes de reunião de 

público, salas comerciais e outros) a qual indica claramente o caminho a ser percorrido 

para que a população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico, devendo conter 

(IN 031, CBMSC, 2014). 

a) Indicação do local exato no imóvel onde a pessoa se encontra; 

b) Indicação através de linha tracejada das rotas de fuga e acesso às portas de 

saída ou escadas de emergência; 

c) Indicação das escadas de emergência; 

d) Indicação da localização dos extintores de incêndio; 

e) Indicação da localização do acionador do alarme de incêndio; 

f) Indicação da localização dos hidrantes de parede.  

 

As plantas de emergência devem ser fixadas atrás das portas dos ambientes 

com altura de 1,7m, sendo que quando os ambientes tiverem portas que permaneçam 

abertas, a planta deverá ser afixada na parede ao lado desta (IN 031, CBMSC, 2014). 

A planta externa é aquela localizada no hall de entrada principal do pavimento 

de descarga do imóvel, a qual indica claramente o caminho a ser percorrido para que 

a população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico e possa chegar até o ponto 

de encontro (local seguro no térreo e fora da edificação) devendo conter (IN 031, 

CBMSC, 2014): 

 

a) Indicação do local exato do imóvel onde a pessoa se encontra; 

b) Indicação através de linha tracejada das rotas de fuga e acesso até o ponto de 

encontro; 

c) Indicação do local exato de ponto de encontro; 

d) Indicação das saídas de emergência; 

e) Indicação e localização dos extintores de incêndio; 
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f) Indicação de localização da central de alarme de incêndio; 

g) Indicação da localização dos hidrantes de parede; 

h) Indicação da localização do hidrante de recalque; 

i) Localização da central de GLP ou estação de redução e medição de pressão 

de GN; 

j) Localização de riscos isolados (ex: amônia, caldeira, transformadores, outros 

gases inflamáveis ou tóxicos, etc.).  

 

 

 

2.2.4 Saídas de Emergência 
 

A saída de emergência está descrita na IN 009 (CBMSC, 2014), que tem por 

objetivo estabelecer requisitos mínimos necessários para o dimensionamento das 

saídas de emergência, para que os ocupantes possam abandonar a edificação, caso 

venha a ocorrer um incêndio. 

A IN 009 (CBMSC, 2014) define as condições mínimas que as saídas de 

emergência devem possuir nas edificações: que a população possa abandona-las, em 

caso de incêndio, protegendo a integridade física e permitir fácil acesso de auxilio 

(bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da população. A norma estabelece 

que independente da edificação, altura, área total construída ou carga de incêndio, 

será exigido o sistema de saídas de Emergência.  

Todas as saídas de emergência das edificações devem ser sinalizadas com 

indicação clara do sentido da saída. Do mesmo modo é fundamental a definição do 

número e tipo de escadas, deverá ser feita considerando-se: número de pavimentos; 

altura da edificação; área do pavimento tipo e caminhamento (distancias máximas a 

serem percorridas para atingir um local seguro) (IN 009, CBMSC, 2014). 

As saídas de emergência compreendem, de uma forma geral: 

 

a) Escadas; 

b) Rampas; 

c) Portas; 

d) Portinholas; 

e) Local de resgate aéreo; 
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f) Elevadores de emergência e segurança; 

g) Passarelas. 

 

Para a definição do caminhamento máximo a ser percorrido para edificações 

que possuam o pavimento no mesmo nível do logradouro público (edificações térreas) 

serão: - ambiente único: sem restrição de caminhamento, devendo todo ambiente ser 

dotado de iluminação de emergência  e sinalização de abandono de local; - ambiente 

setorizado: caminhamento máximo de 25m, devera possuir corredor enclausurado e 

com paredes corta-fogo e para locais de reunião de público, com ou sem concentração 

de público, caminhamento máximo de 25m (IN 009, CBMSC, 2014). 

As saídas de emergências são dimensionadas em função da população da 

edificação e/ou área de risco, devendo ser determinada em função da natureza da 

ocupação da edificação (IN 009, CBMSC, 2014). 

 

2.2.5 Instalações de Gás Combustível  
 

 A Instalação de Gás Combustível está descrita na IN 008. Que tem por objetivo 

estabelecer e padronizar critérios de concepção e dimensionamento. Tem por 

finalidade fornecer gás combustível com segurança e sem interrupções (IN 008, 

CBMSC, 2018). 

 O sistema de gás combustível e composto pela central de gás, onde fica 

armazenado os cilindros de gás, as canalizações (tubulações) que levam o gás até o 

seu destino (IN 008, CBMSC, 2018). 

A potência máxima permitida para Abrigos de GLP é de até: a) – 117 kcal/min 

para P-13, com no máximo 2 recipientes (um ativo e um reserva); b) – 187 kcal/min 

para P-45, com no máximo 2 recipientes (um ativo e um reserva); ou c) – 373 kcal/min 

para P-45 com no máximo 2 recipientes ativos (sem reserva) (IN 008, CBMSC, 2018). 

Para o abrigo dos recipientes deve possuir (IN 008, CBMSC, 2018):  

 

a) Cabine de proteção: com paredes construídas em concreto ou alvenarias, 

externa a edificação, em local de fácil acesso; 

b) Portas ventiladas por venezianas, grade ou tela; 

c) Em seu interior: regulador de pressão adequado ao tipo de queima e registro 

de corte (tipo fecha rápido) do fornecimento de gás. 
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2.2.6 Sistema Preventivo por Extintores 
 

O sistema preventivo por extintores está descrito na IN 006 (CBMSC, 2017), 

que tem por objetivo estabelecer e padronizar critérios de concepção e 

dimensionamento. O extintor de incêndio e um aparelho manual, portátil ou sobre 

rodas, constituído de recipiente e acessórios contento o agente extintor destinado a 

combater princípios de incêndio. 

Os extintores são usados para prevenir os incêndios poderão ser portáteis ou 

sobre rodas, a quantidade mínima necessária depende: do agente ou tipo de extintor 

a ser utilizado no combate do fogo, a origem ou natureza do fogo, área e sua classe 

de risco de acordo com área a ser protegida, a distância que o usuário do extintor 

deverá percorrer para a distribuição dos extintores, ocupação (IN 006, CBMSC, 2017). 

Os extintores recebem o nome de acordo com o agente extintor em seu 

interior, que podem ser (IN 06, CBMSC, 2017): 

 

a) Água pressurizada para incêndios classe A; 

b) Espuma mecânica para incêndios classe AB; 

c) Pó Químico Seco para incêndios classe BC; 

d) Pó Químico Seco para incêndios classe ABC; 

e) CO² para incêndios classe BC; 

f) Halotron para incêndios classe ABC.  

 

A capacidade extintora de cada extintor é o tipo e tamanho de fogo que o 

extintor pode apagar. A capacidade extintora de cada extintor é identificada por 

caracteres alfanuméricos: a letra maiúscula, indica a classe do fogo, e o número, 

representa a capacidade extintora. Cada tipo de extintor deverá ser identificado 

quanto ao seu uso e sua indicação, devera também constar data em que foi realizada 

a manutenção (IN 006, CBMSC, 2017). 
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Tabela 1: Capacidade extintora dos extintores portáteis 

AGENTE EXTINTOR CAPACIDADE CARGA MINIMA DE 

AGENTE EXTINTOR 

Água 2ª 10 litros 

Espuma Mecânica 2A: 10B 9 litros 

Dióxido de Carbono 5B: C 4 Kg 

Pó BC 10B: C 4 Kg 

Pó ABC 2A: 10B: C 4 Kg 

Compostos Halogenados 5B: C 2,3 Kg 

Fonte: IN 06 (CBMSC, 2017) 

 

Tabela 2: Capacidade extintora dos extintores sobre rodas 

AGENTE EXTINTOR CAPACIDADE CARGA MINIMA DE 

AGENTE EXTINTOR 

Água 10ª 75 litros 

Espuma Mecânica 6A: 10B 75 litros 

Dióxido de Carbono 10B: C 25 Kg 

Pó BC 20B: C 20 Kg 

Pó ABC 10A: 20B: C 20 Kg 

Fonte: IN 06 (CBMSC, 2017) 

 

Os extintores deverão ser distribuídos de forma que, a se adequar a extinção 

dos tipos de incêndio dentro da área a ser protegida: Risco leve- 500m², Risco médio- 

250m², Risco elevado- 250m² (IN 006, CBMSC, 2017). 

Cada extintor deve ter uma distância máxima de caminhamento, no máximo, 

para risco leve 30m, risco médio 15 m e para risco elevado 15m. E para os extintores 

de rodas uma distância máxima de 30m (IN 006, CBMSC, 2017). 

Os extintores devem estar localizados: na circulação e em área comum, onde a 

probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja menor possível e onde 

possuir boa visibilidade e acesso desimpedido. Não devem colocar extintores em 

escadas, rampas e em seus patamares. Os extintores portáteis devem ser instalados, 

a altura de fixação deverá ser no máximo 1,60m acima do piso acabado (IN 006, 

CBMSC, 2018). 
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2.2.7 Sistema de Iluminação de Emergência 
 

O sistema de iluminação de emergência (SIE) está descrito na IN 011, que tem 

por objetivo estabelecer e padronizar critérios de concepção e dimensionamento. Tem 

por finalidade de clarear as saídas, caso venha a ocorrer uma falta de energia elétrica, 

acendendo automaticamente e desligando no mesmo instante após o retorno. O SIE 

deverá ter iluminação suficiente para evitar acidentes na hora da evacuação dos 

ocupantes, protegendo as vidas das pessoas e a ação dos bombeiros (IN 011, 

CBMSC, 2017). 

O sistema de iluminação será exigido de acordo com os riscos e a classificação 

da ocupação das edificações (IN 011, CBMSC, 2017). 

O dimensionamento do SIE deverá garantir um nível mínimo de iluminação de: 

3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio, salas, etc.), e 5 lux em 

locais com desnível (escadas, rampas ou passagens de obstáculos) ou em reunião 

de público com concentração (IN 011, CBMSC, 2017). 

O tipo de fontes de energia para o SIE são: 

 

a) Conjunto de blocos autônomos; 

b) Sistema centralizado com baterias recarregáveis; 

c) Sistema centralizado com grupo moto-gerador. 

 

A autonomia do sistema deve ser de 1 hora garantindo a iluminação. A 

autonomia do sistema e o tempo necessário para que os ocupantes do edifício 

tenham, no caso de saída (IN 011, CBMSC, 2017). 

 

2.2.8 Sinalização para Abandono de Local 
 

A sinalização para abandono do local está descrita na IN 013 que tem por 

objetivo estabelecer e padronizar critérios de concepção e dimensionamento. A 

sinalização para abandono de local (SAL), tem por finalidade orientar os ocupantes 

das edificações através das rotas de fuga, caso venha a ocorrer uma emergência. 

Quando houver algum obstáculo ou escada devem ser instalados as SAL, para que o 

caminho esteja com clareza durante um sinistro (IN 013, CBMSC, 2017). 

O SAL deverá ser dimensionado conforme a tabela abaixo: 
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Figura 11: Dimensões mínimas e distancias entre pontos de SAL 

 
Fonte: IN 013 (CBMSC, 2018) 

 

Em locais amplos, mesmo que não tenham obstáculos, deve ser respeita a 

distância máxima entre dois pontos de sinalização, caso o ocupante tenha dificuldade 

em enxergar os pontos muitos distantes (IN 013, CBMSC, 2017). 

Nos ambientes com pé direito superior a 4 m e com área superior a 400 m², o 

tamanho mínimo da placa deve ser de 50 x 32 cm. A altura máxima da instalação do 

SAL e acima das aberturas dos ambientes (portas, janelas ou elementos vazados), 

podem ser fixadas nas paredes ou suspensas nos tetos (IN 013, CBMSC, 2017). 

A sinalização deverá ser feita por meio de placas que tenham a palavra “ 

SAÍDA”, que podem ou não ter setas indicando o caminho (IN 013, CBMSC, 2017). 

Podem ser placas luminosas e fotoluminescentes. As fotoluminescentes têm a 

vantagem de não precisarem ser conectado a uma fonte de energia, as placas 

possuem letras e setas brancas e fundo deve ser verde, a tinta branca que é pintada 

as letras e as setas possui efeito fotoluminescentes, absorve a luz do ambiente e brilha 

no escuro, caso o ambiente não tenha muita luminosidade, o funcionamento da placa 

será comprometido. As placas luminosas devendo ter as letras e setas de sinalização 

na cor vermelha sobre fundo branco leitoso de acrílico (IN 013, CBMSC, 2017). 

As placas de SAL devem ter uma autonomia mínima de uma hora (IN 013, 

CBMSC, 2017). 

 

2.2.9 Materiais de Acabamento e Revestimento 
 

As matérias de decoração e revestimento está descrito na IN 018, que tem por 

objetivo estabelecer as especificações mínimas para a fiscalização e controle das 
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propriedades e características dos materiais de revestimento e acabamento, utilizados 

em imóveis e nos locais de eventos, visando prevenir acidentes, restringir a 

propagação do fogo e o volume de fumaça (IN 018, CBMSC, 2016). 

No projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI), deve constar plantas 

baixas dos ambientes, a localização, os tipos e as propriedades dos materiais de 

acabamento, de revestimento, de decoração e de tratamento termo-acústico utilizados 

(IN 018, CBMSC, 2016). 

Os matérias e as propriedades fiscalizadas são (IN 018, CBMSC, 2016): 

 

a) Revestimento de piso: antiderrapante, incombustível, retardante ou não 

propagante; 

b) Revestimento de parede, divisória, teto, forro, decoração e material termo-

acústico: incombustível, retardante ou não propagante. 

 

Para a comprovação da propriedade dos materiais é necessário um 

responsável técnico legalmente habilitado, através da apresentação de laudo ou de 

ensaio do material usado no imóvel, ou apresentação de ART (Anotação de 

responsabilidade técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de 

instalação do material a ser usado no imóvel, ou o fornecimento, de amostra do 

material utilizado para realização de ensaio e avaliação das propriedades do material 

(IN 012, CBMSC, 2016). 

Só serão aceitos laudos ou ensaios emitidos por profissionais legalmente 

habilitados ou laboratórios de universidades ou entidades com credibilidade (IN 018, 

CBMSC, 2016). 

 

2.2.10 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 
 

O sistema de proteção contra descargas atmosférica (SPDA), está descrito na 

IN 010, que tem por objetivo estabelecer e padronizar os critérios de exigências para 

o projeto de prevenção contra incêndio. Tem por finalidade captar e conduzir a 

descarga para o solo (IN 010, CBMSC, 2018). 

O SPDA tem o propósito de proteger as edificações contra as descargas 

elétricas, nada mais que os raios que ocorrem na atmosfera. O equipamento tem uma 
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haste captadora, que recebe as descargas, ele desce por cabos que conduz até o solo 

(IN 010, CBMSC, 2018). 

 Cabe salientar que o sistema não possui 100% de eficiência, assim como 

qualquer outra tecnologia. A instalação do sistema SPDA deverá ser feita inspeções 

e manutenções periódicas para garantir a maior proteção possível (IN 010, CBMSC, 

2018).  

 

2.2.11 Sistema Hidráulico Preventivo 

 
O sistema hidráulico preventivo está descrito na IN 007, que tem por objetivo 

estabelecer e padronizar a concepção e dimensionamento do sistema. O sistema 

hidráulico preventivo (SHP) é formado por canalizações, com objetivo de deslocar a 

água de uma RTI (Reserva Técnica de Incêndio), pode ser deslocada por uma moto-

bomba o por meio da gravidade, de modo a combater qualquer tipo de incêndio (IN 

007, CBMSC, 2017). 

O sistema hidráulico preventivo é composto por um conjunto hidráulico por: 

hidrante, mangueiras, esguichos ou mangotinho. Para o dimensionamento do SHP é 

em função da classe de risco de incêndio (IN 007, CBMSC, 2017). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Serão descritos os detalhamentos e especificações das instalações e das 

medidas de segurança contra incêndio e pânico na Escola do município de Pinheiro 

Preto de acordo com a atividade técnica (IN 001, CBMSC, 2015). 

 

2.3.1 Classificação da Edificação 
 

O projeto de prevenção contra incêndio e pânico tem como objetivo a 

classificação de risco que a edificação representa de acordo com: 

 

· Classificação: Escolar Geral (IN 001, CBMSC, 2015); 

· Número de pavimentos: 1 pavimento; 

· Área total construída: 1354,98 m²; 

· Altura da edificação: 3,00 m; 
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· Capacidade de público: 350 pessoas; 

· Ano de construção: 1981 (informações colhidas com o diretor da escola). 

 

Características da edificação escolar: 

 

· Estrutura: Concreto e Alvenaria; 

· Divisão interna: Alvenaria; 

· Cobertura: Estrutura de madeira e telhas de fibrocimento; 

· Piso: Cerâmico e Tacos; 

· Esquadrias: Ferro; 

· Forro: Madeira e PVC. 

2.3.2 Cálculo da Carga de Fogo 
 

De acordo com a IN 01 (CBMSC, 2015) a edificação é classificada como 

ocupação Escolar Geral, sendo constituída por um pavimento, em uma área total de 

1354,98 m². Será realizado cálculo de carga de incêndio de acordo com a IN 003 

(CBMSC, 2014). Como demostrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 - Carga de Incêndio Escolar Geral 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Combustíveis Quantidade de 
calor por 

combustível  
Q (Kcal) 

Quantidade de 
calor total dos 
combustíveis 

ΣQ (Kcal) 

Área da 
unidade 
S (m²) 

Carga de 
Incêndio 

específica  
qe (Kcal/m²)  

Poder 
calorífico da 

madeira 
padrão 

(Kcal/Kg)  

Carga de 
incêndio 
ideal qi 
(Kg/m²) 

Tipo 
Peso 
(Kg) 

Poder 
Calorifico 
(Kcal/Kg) 

Móveis de Madeira 20000 5000 100000000      

Madeira Seca 31825,0 5000 159125000      

Papel 650,0 4100 2665000      

Tecidos 350,0 5000 1750000      

PVC Rígido 246,5 4310 1062415      

Livros 1050,0 4000 4200000      

Revestimentos 5914,2 3500 20699700 289502115 1354,98 213657,85 4550 46,95 

Fonte: IN 003 (CBMSC, 2014) 

 

A carga de incêndio encontrada foi de 46,95 kg/m², onde a escola se enquadra 

em Risco Leve (carga de incêndio ideal menor do que 60 kgm²), de acordo com a IN 

003 (CBMSC, 2014). 



42 
 

 

2.3.3 Sistemas e Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
 

De acordo com a IN 001 (CBMSC, 2015) os imóveis com ocupação Escolar 

Geral, deve possuir os seguintes sistemas e medidas de segurança com contra 

incêndio e pânico: 

 

· Proteção por Extintores; 

· Saídas de Emergência; 

· Instalação de Gás Combustível; 

· Iluminação de emergência e sinalização para abandono do local nas áreas de 

circulação, nas saídas de emergência e nos elevadores; 

· Matérias de acabamento e Revestimento; 

· Sistema Hidráulico Preventivo; 

· Plano de emergência; 

· Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas. 

 

O projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI) do 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) deve ser elaborado 

conforme as especificações técnicas da NBR 5419/93 e NBR 5410/90 que visa dar 

segurança as pessoas, estruturas, equipamentos e instalações internas e externas. 

Segundo a decisão Normativa Nº 070, de 26 de outubro de 2001, do CONFEA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), decide: 

 

Art. 1º As atividades de projeto, instalação e manutenção, vistoria, laudo, 
perícia e parecer referentes a Sistemas de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas –SPDA, deverão ser executadas por pessoas físicas ou 
jurídicas devidamente registradas nos Creas. 
Parágrafo único. O projeto de SPDA envolve levantamento das condições 
locais do solo, da estrutura a ser protegida e demais elementos sujeitos a 
sofrer os efeitos diretos e indiretos de descargas atmosféricas, os cálculos de 
parâmetros elétricos para sua execução, em especial para os sistemas de 
aterramento e ligações equipotenciais, seleção e especificação de 
equipamentos e materiais, tudo em rigorosa obediência as normas vigentes. 
Art. 2º As atividades discriminadas no caput do art. 1º, só poderão ser 
executadas sob supervisão de profissionais legalmente habilitados. 
Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de 
projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos 
itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos 
itens I a VI: 
I-engenheiro eletricista; 
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II- engenheiro de computação; 
III -engenheiro mecânico-eletricista; 
IV -engenheiro de Produção, modalidade eletricista; 
V- engenheiro de operação, modalidade eletricista; 
VI -Tecnólogo na área de engenharia elétrica, e 
VII- Técnico industrial, modalidade eletrotécnica. 
Art. 3º Todo contrato que envolva qualquer atividade constante do art. 1º 
deverá ser objeto de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 
§ 1º Deverá ser registrada uma ART para cada tio de para-raios projetado 
e/ou fabricado. 
§ 2º Quando as ART’s relativas às atividades de instalação elétrica/telefônica 
exigirem a instalação de SPDA, esta deverá estar explicita na respectiva ART. 
Art. 4º Esta Decisão Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 

De acordo com a normativa nº 070 (CONFEA, 2001) quem irá dimensionar o 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) serão os engenheiros 

eletricistas. 

 

2.3.3.1 Proteção por extintores 

 

Serão utilizadas unidades extintoras de pó químico (PQS) com capacidade de 

4 kg, totalizando cinco unidades. São aparelhos portáteis, com acionamento manual 

que contém o agente extintor no seu interior. 

Os extintores portáteis serão afixados nas paredes de maneira que sua laça de 

transporte esteja, no máximo, 1,60m acima do piso acabado (IN 006, CBMSC, 2017). 

Para a sinalização da parede, deve ser previsto sobre o extintor uma seta 

vermelha com bordas em amarelo, contendo a inscrição “EXTINTOR”. Para a 

sinalização de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha com 

bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna. 

Para a sinalização do piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com 100 cm 

de lado na cor vermelha, com bordas pintadas na cor amarela com 10 cm (IN 006, 

CBMSC, 2017). 

O número e a posição dos extintores estão dimensionados de forma que seus 

usuários não percorram mais que 30m para alçar o dispositivo de segurança, de 

acordo com a IN 006 (CBMSC, 2017), sendo o caminhamento máximo que o operador 

deve percorrer no risco leve. E a locação dos extintores encontra-se no Apêndice A. 
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2.3.3.2 Saídas de emergência 
 

As saídas de emergência devem ter condições mínimas para que a população 

possa abandoná-las, em caso de incêndio, protegendo a sua integridade física, 

permitindo fácil acesso de auxilio (bombeiros) para o combate do fogo e a retirada das 

mesmas (IN 009, CBMSC, 2014). 

As saídas de emergência das edificações serão sinalizadas com indicação 

clara do sentido saída. A saída de emergência esta locada de modo que os ocupantes 

possam evacuar da edificação com segurança. O caminhamento máximo a ser 

percorrido que possui o mesmo nível do logradouro público será sem restrição de 

caminhamento, devendo todo o ambiente ser dotado de iluminação de emergência e 

sinalização para o abandono conforme o detalhamento em projeto que encontra-se 

no Apêndice A. De acordo com a IN 005 para edificações existentes não e necessário 

uma segunda saída de emergência por se tratar de uma edificação térrea (CBMSC, 

2015). 

 

2.3.3.3 Instalação de gás combustível 

 

De acordo com IN 008 a área de locação dos recipientes de GLP, devem 

possuir a seguinte sinalização: placa com inscrição “CUIDADO CENTRAL DE GÁS”. 

As placas devem ser locadas de tal modo que possam ser visualizadas de qualquer 

direção de acesso aos recipientes (CBMSC, 2018). 

 

2.3.3.3.1 Dados da edificação 

 

a) Edificação Escolar Geral, sendo: 

- 1 pavimento 

 

b) Pontos de consumo: 

- 1 fogão industrial de 6 bocas com forno = 339 kcal/min 

 

c) Consumo total: 

-  consumo total =339 kcal/min (dado fabricante) 



45 
 

 

2.3.3.3.2 Dimensionamento do número de recipientes de GLP 

  

Para o dimensionamento do número de recipientes será utilizado as seguintes 

formulas: 

 

a) Consumo total por apartamento: Pc= 339 kcal/min 

 

Pc (kg/h) = Pc (kcal/min) x 60 min ÷ 11200 kcal/kg                                      (01) 

Pc= 339 × 60 ÷ 11200                                                                                              

Pc= 1,81 kg/h 

 

 

b) Fator de simultaneidade 

 

Pa (kg/h) = (kg/h) × F (%) 100                                                                       (02) 

Pa = 1,81 × 100/100 

Pa = 1,81 kg/h 

 

c) Para recipientes de 45 kg ( P-45) teremos: 

 

NR = Pa/ taxa de vaporização                                                                       (03) 

NR = 1,81/1,0 

NR = 1,81 Recipientes 

 

Adotou-se 1 recipientes de 45 kg (P-45) e mais 1 recipientes reservas de 45 

kg (P-45). 

 

2.3.3.3.3 Dimensionamento da rede de distribuição 

 

De acordo com a IN 008 da rede de distribuição de gás, serão permitidos os 

seguintes diâmetros: 
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Tabela 4 - Rede primária 

Pc (kcal/min) L (m) Diâmetro da tubulação 

(Polegadas) 

339   2,19 ¾” 

Fonte: IN 008 (CBMSC, 2018 

 

Tabela 5 - Rede secundária 

Pc (kcal/min) L (m) Diâmetro da tubulação 

(Polegadas) 

339 1,96 ½” 

Fonte: IN 008 (CBMSC, 2018) 

 

As tubulações não podem passar em dutos de lixo, ar condicionado ou de 

aguas pluviais, reservatórios de aguas e incineradores de lixo, locais de difícil acesso, 

compartimentos não ventilados. A rede de distribuição não deve ser embutida em 

tijolos vazados ou outros materiais que permitem a formação de vazios no interior da 

parede (IN 008, CBMSC, 2018). 

 

2.3.3.3.4 Ventilação permanente 

 

Todos os locais que fizerem uso de queima de gás devem possuir aberturas de 

ventilação permanente superior e inferior conforme previsto na IN 008 (CBMSC, 

2018).  

As aberturas de ventilação permanente superior e inferior elas devem e 

comunicar com área externa, através de uma parede. A tabela 8 do anexo B (IN 008, 

CBMSC,2018) estabelece as áreas mínimas para a ventilação permanente. 
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Figura 12 - Áreas de ventilação permanente 

 

Fonte: IN 008 (CBMSC, 2018) 
 

Na escola a potência total dos aparelhos e de 339 a 418 kcal/min, de acordo 

com a IN 008 (CBMSC, 2018) a ventilação permanente superior mínima será de 314 

cm², onde altura mínima será de 1,5 m, e a ventilação inferior de 314 cm², numa altura 

de 0,8 m do chão. Estão locados no Apêndice A. 

 

2.3.3.4 Iluminação de emergência 
 

O sistema será composto por blocos autônomos de LED com fonte própria de 

energia obedecendo aos níveis de iluminância exigida na IN 011 (CBMSC, 2017), 

locados conforme o Apêndice A. 

O sistema de iluminação de emergência terá uma autonomia mínima de 1 hora 

de funcionamento, garantida durante este período a intensidade dos pontos de luz de 

maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminação desejados. A iluminação de 

emergência garantirá um nível mínimo de iluminação a nível do piso, de (IN 011, 

CBMSC, 2017): 

 

a)  5 lux: em locais com desníveis (escadas, rampas ou passagens com 

obstáculos) ou de reunião de público com concentração; 

b) 3 lux: em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio, salas, etc;).  
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A iluminação de emergência não poderá deixar sombras nos degraus das 

escadas e nos obstáculos.  A iluminação permitirá o reconhecimento dos obstáculos 

que possam dificultar a circulação, tais como: grades, portas, saídas, mudanças de 

direção, etc. 

A altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é 

imediatamente acima das aberturas dos ambientes (portas, janelas ou elementos 

vazados) (IN 011, CBMSC, 2017). 

De acordo com a IN 011 (CBMSC, 2017), deve estar em circuito separado dos 

demais, devidamente identificado. 

 

Figura 13 - Blocos autônomos de LED 

 

Fonte: Zimmex (2018) 

As luminárias de emergência devem observar os seguintes requisitos: 

a) Os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por 

iluminação refletida; 

b) Os aparelhos devem ser constituídos de forma que suas partes resistam a 

temperaturas de 70 Graus Celsius, no mínimo por uma hora. 

 

2.3.3.5 Sinalização para abandono do local 

 

A sinalização de abandono de local deverá seguir o que está previsto na IN 013 

(CBMSC, 2017), a placa deverá conter a palavra “SAIDA” podendo ser acompanhada 

por simbologia, possuir seta direcional junto a mensagem “SAIDA”, possuir fundo na 

cor verde e possuir mensagens e símbolos na cor branca com efeito fotoluminescente. 
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A placa indicativa conforme detalhamento será demostrando no projeto no Apêndice 

A. 

 

Figura 14- Placas de saída 

 
Fonte: IN 013 (CBMSC, 2018) 

 
 

 À distância em linha reta entre dois pontos de sinalização, não pode ser maior 

de 15m. Se dois pontos consecutivos estiverem com uma distância superior a 15m, 

será necessário interligar um ponto adicional. 

Em qualquer caso, mesmo havendo obstáculos, curvas ou escadas, os pontos 

de sinalização devem ser dispostos de forma que, na direção de saída, de cada ponto 

seja possível visualizar o ponto seguinte. 

A autonomia mínima do sistema e de uma hora. A altura máxima da instalação 

e imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos 

vazados (IN 013, CBMSC, 2017). 

 

2.3.3.6 Materiais de acabamento e revestimento 
 

A IN 018 (CBMSC, 2016), descreve a especificações mínimas para os materiais 

de acabamento e revestimento utilizados na escola, para prevenir acidentes e 

restringir a propagação do fogo e o volume da fumaça. Os revestimentos de piso 

devem ser antiderrapante, incombustível, retardante ou não propagante. Os 

revestimentos de parede, divisória, teto, forro, decoração e material termo acústico 

devem ser, incombustível, retardante ou não propagante ao fogo.  
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O projeto deve constar as plantas baixas/cortes dos ambientes, a localização, 

os tipos de propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de 

decoração e de tratamento termo-acustico utilizados (IN 018, CBMSC, 2016). 

 

A escola e composta por materiais como: 

 

a) Piso em madeira (tacos); 

b) Forro em madeira; 

c) Forro PVC. 

 

De acordo com informações colhidas com a direção da escola a edificação foi 

construída no ano de 1981, são realizadas manutenções para conservação da escola. 

Na escola serão utilizadas tintas retardantes, ou seja, são produtos resistentes 

as ações de fogo para propiciar uma maior proteção no caso de incêndios, um 

acabamento à base de resina alquídica modificada, a tinta oferece proteção e retardo 

do fogo em superfícies de metal e madeira, caso venha a ocorrer algum incêndio, 

garantindo segurança as pessoas em rota de fuga e as estruturas (STATIC, 2018). 

No projeto do apêndice A, é apresentado em planta de corte, quanto aos 

revestimentos, acabamento e decorações da escola conforme a IN 18 (CBMSC, 

2016). 

 

2.3.3.7 Sistema hidráulico preventivo 
 

A escola é uma edificação que possui uma área maior que 750 m², sendo assim 

o sistema hidráulico passara a ser obrigatório dimensionamento utilizaremos a IN 007 

(CBMSC, 2017), trata-se de uma edificação já existente utilizaremos informações 

como base da IN 005 (CBMSC, 2015). Para edificações existentes na seção I para o 

sistema hidráulico preventivo. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina a IN 005 (2015, 

p 10):  

II) quando a instalar: 
a) todas as previstas no inciso anterior, porém mediante argumentação formal 
e técnica; 
b) adoção de RTI, por reservatório inferior ou castelo d’água; 
c) interposição ou instalação de bomba à combustão ou elétrica alimentada 
por energia convencional, comercial, através de rede própria e independente, 
com disjuntor próprio, devidamente identificado como sendo das bombas do 
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Sistema Hidráulico Preventivo, com a inscrição “NÃO DESLIGUE, BOMBA 
DE INCÊNDIO”;  
d) rede de hidrantes interligada ao reservatório de consumo, quando o volume 
do reservatório de consumo for de pelo menos 2 m³; 
e) instalação de hidrantes externos em pavimento térreo; 
f) dispensa sumária do sistema hidráulico preventivo: (1) quando a carga de 
incêndio da edificação for considerada desprezível; ou (2) para as áreas ou 
edificações específicas de estabelecimentos agropecuários, cuja finalidade 
predominante seja a criação de animais; 
III - compensações: a) aumentar o número de capacidades extintoras no 
pavimento ou setor afetado; 
b) compartimentar ou isolar as áreas ou riscos, interpondo-se portas e 
paredes corta fogo ou platibandas como forma de confinar e controlar a 
propagação do incêndio; 
c) instalação de hidrante urbano.  
Parágrafo único. Em edificações cujo sistema hidráulico preventivo tenha sido 
dispensado ou substituído por canalização adaptada a rede de consumo, 
deve haver a compensação pela instalação de maior número de capacidades 
extintoras, ou ainda outros sistemas que o CBMSC julgar mais pertinente 
para o caso específico. 

 

 O dimensionamento do SHP (Sistema Hidráulico Preventivo), da escola com 

base na IN 005 (CBMSC, 2015) e com a IN 007 (CBMSC, 2017). 

A adução do sistema será efetuada por gravidade. 

A escolha do tipo de mangueira é em função do seu local de uso e da condição 

de aplicação conforme a figura abaixo: 

 

 

 

Figura 15 - Tipos de mangueiras 

 

Fonte: IN 007 (CBMSC, 2017) 
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A mangueira utilizada na ocupação escolar será do tipo 2 conforme a figura 

acima esta demostrando. 

O diâmetro da mangueira para o hidrante deve ser de 40 mm (1 ½), para imóvel 

com classe de risco de incêndio leve ou médio. 

Dimensionamento do sistema hidráulico preventivo: 

 

a) Risco: leve 

b) Área total construída: 1354,98 m² 

c) Esquema isométrico 

d) Número de hidrantes: 03 

e) Tipo da tubulação: aço galvanizado (AG) 

f) Diâmetro da tubulação: 2 ½  

g) Comprimento mangueira: 2 lances de 15m de 1 ½ 

h) Requinte: diâmetro 13 mm 

i) H: 4 m.c.a 

  

1 Calculo da pressão do ponto A ao B (apêndice A) 

 

1.1 Calculo da vazão no hidrante mais desfavorável HP 03 

 

           Q = 0,2046!x!D" × #H                                                                                        (04) 

 

Onde: 

Q - Vazão [l/min] 

D - Diâmetro mínimo do requinte do esguicho [mm] 

H – Pressão dinâmica mínima [m.c.a] 

 

Q = 0,2046!x13"!x#4 

Q = 69,15!l/min                              

l/min para!m$/s 

% =!
69,15

60000
 

Q = 0,00115!m$/s 
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1.2 Perda de carga no esguicho 

 

&' = 0,0396!() 

Je = 0,0396!x!4                                                                                     (05)  

Je = 0,16!m. c. a 

 

Onde: 

Je – Perda de carga no esguicho [m.c.a] 

H- Pressão dinâmica mínima [m.c.a] 

 

1.3 Perda de carga unitária na mangueira 

 

&m = 9399,38!x!Q*,+- 

Jm = 9399,38!x!0,00115*,+-                                                                           (06) 

Jm = 0,0343!m/m 

  

Onde: 

Jm – Perda de carga unitária da mangueira [m/m] 

Q – Perda de carga unitária da mangueira [m/m] 

 

1.4 Perda de carga total na mangueira 

 

7Jm = Jm!x!Lm!                                                                                             (07) 

7Jm = 0,0343!x!30 

7Jm = 1,03!m. c. a 

 

Onde: 

7&: – Perda de carga total da mangueira [m.c.a] 

&: – Perda de carga unitária da mangueira [m/m] 

;: – Comprimento total da mangueira [m] 

 

1.5 Perda de carga Unitária na tubulação do hidrante HP03 
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Jh = 1065,88!x!Q*,+-                                                                                       (08) 

Jh = 1065,88!x!0,001151,85 

&< = 0,0039!:/: 

 

Onde:  

Jh- Perda de carga unitária da tubulação de aço galvanizado, [m/m] 

Q- vazão [m³/s] 

 

1.6 Perda de carga nas conexões – Leq Hidrante HP03 

 

Tabela 6 - Perda de carga na conexões- Leq hidrante HP03 

Quantidade Unid. Conexão Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente 

Total 
1 pc Registro angular aberto 

2 ½”  
10m 10m 

1 pc Redução 2 ½ x 1 ½ “ 0,71 m 0,71m 
   Leq total: 10,71 m 

Fonte: (IN 007, CBMSC, 2017) 

 

 

1.7 Perda de carga total na tubulação do hidrante HP03 

 

7jh = >leq ? lr@x!jh                                                                                       (09) 

7jh = >10,A1 ? 0,20@x0,0039 

7jh = 0,043!m. c. a 

 

Onde:  

7B< - Perda de carga total na tubulação de aço galvanizado do hidrante 

[m.c.a] 

 

1.8 Pressão no Ponto “A” 

 

Pa = H ?!7Jm ?!7Jh ? Je                                                                             (10) 
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Pa = 4 ? 1,03 ? 0,043 ? 0,16 

Pa = 5,23!m. c. a 

 

1.9  Perda de carga nas conexões- Leq Hidrante HP03 – Ponto A 

 

Tabela 7 - Perda de carga nas conexões -Leq hidrante HP03- Ponto A 

Quantidade Unid. Conexão Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente 

Total 
1 pc Joelho 90 2 ½ “ 2,00 m  2,00 m 
1 pc Te passagem lateral 2 ½  4,30 m 4,30 m 
   Leq total: 6,30 m 

Fonte: (IN 007, CBMSC, 2014) 

 

JtCEF$GI!! = Jh = 0,0039m/m 

7JtCEF$GI!! = >leq ? lr@x!Jt                                                                             (11) 

7JtCEF$GI!! = >!6,30 ? 2,9A@x!0,0039 

7JtCEF$GI!! = 0,036!m. c. a 

 

Onde: 

7&K – Perda de carga na tubulação de aço galvanizado HP03 – A [m.c.a] 

 

1.10 Perda de carga nas conexões – Leq Ponto A – Ponto B 

 

Tabela 8- Perda de carga nas conexões - Leq ponto A - Ponto B 

Quantidade Unid. Conexão Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente 

Total 
1 pc Joelho 90 2 ½ “ 2,00 m  2,00 m 
1 pc Te passagem lateral 2 ½  4,30 m 4,30 m 
   Leq total: 6,30 m 

Fonte: (IN 007, CBMSC, 2017) 

 

QIGM = Qx2                                                                                                    (12) 

QIGM = 0,00115x2 

QIGM = 0,0023!m$/s 
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Onde: 

%NGO – Vazão ponto A – B [m³/s] 

 

JtIGM = 1065,88!x!QIGM!1,85                                                                             (13) 

JtIGM = 1065,88!x!0,00231,85 

JtIGM = 0,014m/m 

 

Onde:  

&KNGO – Perda de carga unitária da tubulação de aço galvanizado ponto A-B 

[m/m] 

 

7JtIGM = >Leq ? Lr@!x!JtIGM                                                                           (14) 

7JtIGM = >6,30 ? 21,A5@x!0,014 

7JtIGM = 0,39!m. c. a 

 

 Onde: 

7&KNGO – Perda de carga total da tubulação de aço galvanizado ponto A – B 

[m.c,a] 

 

 

1.11 Perda de carga nas conexões – Leq RTI – Ponto B 

 

Tabela 9- Perda de carga nas conexões- Leq RTI - ponto B 

Quantidade Unid. Conexão Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente 

Total 
1 pc Entrada de borda 3” 2,20 m 2,20 m 
1 pc Registro de gaveta aberto 

3” 
0,50 m 0,50 m 

1  pc Válvula retenção vertical 9,70 m 9,70 m 
1 pc Joelho 45 2 ½ “ 1,00 m 1,00 m 
1 pc Te passagem lateral 2 ½ 4,30 m 4,30 m 
   Leq total: 17,7 m 

Fonte: (IN 007, CBMSC, 2017) 
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JtRSTGM = 455,98!x!Q*,+-                                                                                 (15) 

JtRSTGM = 455,98!x!0,00115*,+- 

JtRSTGM = 0,00166!m/m 

 

Onde: 

&KUVWGO – Perda de carga unitária da tubulação de aço galvanizado RTI- Ponto 

B [m/m] 

 

7JtRSTGM = >!Leq ? Lr ? X@x!JtRSTGM                                                               (16) 

7JtRSTGM = >!1A,A ? X@x!0,00166 

7JtRSTG = >0,029 ? 0,00166!X@m. c. a 

 

1.12 Altura – X        

 

Pa = X Y 7JtRST !                                                                                         (17) 

Pa = X Y >0,029 ? 0,00166!X@ 

5,23 = X Y 0,029 Y 0,00166!X 

5,23 ? 0,029 = 0,99834X 

X = !
5,259

0,99834
 

X = 5,26!m 

2 Cálculo da pressão no ponto B ao C 

 

2.1 Cálculo da vazão no hidrante mais desfavorável HP 02 

 

Q = 0,2046!x13"!x#4                                                                                     (18) 

  Q = 69,15!l/min                              

l/min para!m$/s 

Q = 0,00115!m$/s 

 

2.2 Perda de carga no esguicho 

 

Je = 0,0396!xH 

Je = 0,0396!x!4                                                                                              (19)  
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Je = 0,16!m. c. a 

 

2.3 Perda de carga unitária na mangueira 

 

Jm = 9399,38!x!Q*,+- 

Jm = 9399,38!x!0,00115*,+-                                                                           (20) 

Jm = 0,0343!m/m 

  

2.4 Perda de carga total na mangueira 

 

7Jm = Jm!x!Lm!                                                                                             (21) 

7Jm = 0,0343!x!30 

7Jm = 1,03!m. c. a 

 

2.5 Perda de carga Unitária na tubulação do hidrante HP02 

 

Jh = 1065,88!x!Q*,+-                                                                                      (22) 

Jh = 1065,88!x!0,001151,85 

Jh = 0,0039!m/m 

 

2.6 Perda de carga nas conexões – Leq Hidrante HP02 

 

Tabela 10 - Perda de carga nas conexões - Leq hidrante HP02 

Quantidade Unid. Conexão Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente 

Total 
1 pc Registro angular aberto 

2 ½”  
10 m 10 m 

1 pc Redução 2 ½ x 1 ½ “ 0,71 m 0,71m 
   Leq total: 10,71 m 

Fonte: (IN 007, CBMSC, 2014) 

 

2.7 Perda de carga total na tubulação do hidrante HP02 

 

7jh = >leq ? lr@x!jh                                                                                       (23) 

7jh = >10,A1 ? 0,20@x0,0039 
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7jh = 0,043!m. c. a 

 

2.8 Pressão no Ponto “B” 

 

Pa = H ?!7Jm ?!7Jh ? Je                                                                             (24) 

Pa = 4 ? 1,03 ? 0,043 ? 0,16 

Pa = 5,23!m. c. a 

 

2.9  Perda de carga nas conexões- Leq Hidrante HP02 – Ponto B 

 

Tabela 11-  Perda de carga nas conexões - Leq Hidrante HP02 - Ponto B 

Quantidade Unid. Conexão Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente 

Total 
1 pc Joelho 90 2 ½ “ 2,00 m  2,00 m 
1 pc Te passagem lateral 2 ½  4,30 m 4,30 m 
   Leq total: 6,30 m 

Fonte: (IN 007, CBMSC, 2014) 

 

JtCEF$G !! = Jh = 0,0039m/m 

 

7JtCEF !! = >leq ? lr@x!Jt                                                                             (25) 

7JtCEF$GI!! = >!6,30 ? 13,18@x!0,0039 

7JtCEF$GI!! = 0,0A6!m. c. a 

 

2.10 Perda de carga nas conexões – Leq Ponto B – Ponto C 

 

Tabela 12- Perda de carga nas conexões - Leq Ponto B - Ponto C 

Quantidade Unid. Conexão Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente 

Total 
1 pc Te passagem lateral 2 ½  4,30 m 4,30 m 
   Leq total: 4,30 m 

Fonte: (IN 007, CBMSC, 2014) 

 

QMGZ = Qx2                                                                                                    (26) 

QMGZ = 0,00115x2 
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QMGZ = 0,0023!m$/s 

 

JtMGZ = 1065,88!x!QIGM!1,85                                                                             (27) 

JtMGZ = 1065,88!x!0,00231,85 

JtMGZ = 0,014m/m 

 

7JtMGZ = >Leq ? Lr@!x!JtMGZ                                                                           (28) 

7JtMGZ = >4,30 ? 15,A3@x!0,014 

7JtMGZ = 0,28!m. c. a 

 

2.11 Perda de carga nas conexões – Leq RTI – Ponto 

 

Tabela 13- Perda de carga nas conexões - Leq RTI- Ponto C 
Quantidade Unid. Conexão Comprimento 

equivalente 
Comprimento 
equivalente 

Total 
1 pc Entrada de borda 3” 2,20 m 2,20 m 
1 pc Registro de gaveta aberto 

3” 
0,50 m 0,50 m 

1  pc Válvula retenção vertical 9,70 m 9,70 m 
1 pc Joelho 45 2 ½ “ 1,00 m 1,00 m 
   Leq total: 13,40 m 

Fonte: (IN 007, CBMSC, 2014) 

JtRSTGM = 455,98!x!Q*,+-                                                                                (29) 

JtRSTGM = 455,98!x!0,00115*,+- 

JtRSTGM = 0,00166!m/m 

 

7JtRSTGM = >!Leq ? Lr ? X@x!JtRSTGZ                                                               (30) 

7JtRSTGM = >!13,40 ? X@x!0,00166 

7JtRSTGM = >0,022 ? 0,00166!X@m. c. a 

 

2.12 Altura – X        

 

Pa = X Y 7JtRSTGM!                                                                                         (31) 

Pa = X Y >0,022 ? 0,00166!X@ 

5,23 = X Y 0,022 Y 0,00166!X 

5,23 ? 0,022 = 0,99834X 
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X = !
5,252

0,99834
 

 
X = 5,26!m 
 

De acordo com a IN 007 (CBMSC, 2017) o volume da agua da RTI (Reserva 

Técnica de Incêndio) é em função da classificação do risco de incêndio e a área total 

do imóvel construído. A escola possui risco leve, com uma área construída de 1354,98 

m², conforme a IN 007 a RTI mínima de volume de água é de 5000 litros. 

A escola possui um reservatório superior em fibra com uma capacidade de 10 

m3 de água, onde foi utilizado para RTI e restante do reservatório para consumo 

pessoal conforme indicado no apêndice A. 

O reservatório tem que garantir a proteção do fogo, no mínimo, por 02 horas. A 

tubulação de saída do reservatório deve ser dotada por um registro de gaveta e de 

válvula de retenção (IN 007, CBMSC, 2017). 

A tubulação do SHP (Sistema Hidráulico Preventivo) a ser instalada será de 

aço galvanizado com diâmetro de 65 mm (2 ½ “).   A Resistência mínima da tubulação 

do sistema deve ser de 150 m.c.a (15Kgf/cm2). Os registros e as conexões serão de 

bronze, elas também devem suportar a pressão mínima prevista para a canalização. 

As tubulações e conexões e válvulas do SHP, quando aparentes, devem ser pintadas 

de cor vermelha (IN 007, CBMSC, 2017). 

 

Figura 16- Esquema Isométrico do SHP 

 

Fonte: (O próprio autor (2018) 
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O sistema será composto por 03 (três) hidrantes de paredes e 01 (um) hidrante 

de recalque. O hidrante de recalque a ser locado na calçada da entrada principal da 

edificação. 

Os hidrantes de parede deverá ter uma válvula  do tipo globo angular no 

diâmetro de 65 mm (2 ½ ), devem apresentar adaptador rosca x storz com saída de 

40 mm (1 ½ “) , para o imóvel com a classe de risco leve. 

O abrigo das mangueiras de cada hidrante, onde as portas devem ser em vidros 

temperados, com a inscrição de “INCÊNDIO” em letras vermelhas. Cada abrigo 

deverá conter duas mangueiras de 15m. Conforme a figura abaixo. 

 

Figura 17- Detalhes do sistema hidráulico preventivo 

 

Fonte: (IN 007, CBMSC, 2017) 

 

É proibido depositar materiais que dificultam o uso dos hidrantes, instalar em 

rampas, escadas, antecâmaras e seus patamares (IN 007, CBMSC, 2017). 
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O hidrante de recalque deverá ser locado na calçada, é dotado com uma válvula 

angular com diâmetro de 65 mm e adaptador de rosca storz de 65 mm, com tampão 

cego.  

 

Figura 18: Detalhes Hidrante de Recalque 

 
Fonte: (IN 007, CBMSC, 2017) 

 

O abrigo deverá ser em concreto, com uma camada de brita no fundo. A 

localização do hidrante de recalque sempre deve permitir o livre acesso e 

aproximação do caminhão de combate a incêndio do corpo de bombeiros, a partir do 

logradouro público, sem existir qualquer tipo de obstáculo que dificulte o seu uso e 

sua localização (IN 007, CBMSC, 2017). 

 

2.3.3.8 Plano de emergência 
 

A planta de emergência está descrita na IN 031 (CBMSC, 2014), na qual visa 

facilitar o reconhecimento do local por parte da população da edificação e das equipes 

de resgates.  As plantas de emergências devem ser fixadas atrás das portas dos 

ambientes com altura de 1,7m sendo quando os ambientes tiverem portas que 

permaneçam abertas, a planta deverá ser fixada na parede ao lado desta. 

A planta de emergência da escola de Pinheiro Preto, serão apresentadas no 

apêndice B. 
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3 CONCLUSÃO 
 

Na história da humanidade muitos incêndios ocorrem em edificações, onde 

grande parte dos ocupantes ficaram feridos e outros aos óbitos. Maior parte destes 

sinistros foram ocasionados devido a construções mal projetadas. Acidentes estes 

que poderiam ser evitados se fosse elaborado e executado um projeto preventivo 

contra incêndio e pânico.  

Levando em consideração as edificações que possuem PPCI, onde as mesmas 

oferecem aos seus usuários maior segurança, caso venha a ocorrer algum princípio 

ou até mesmo um incêndio, para que seus ocupantes venham a evacuar de forma 

rápida e segura. Verificou-se a necessidade de elaborar um projeto preventivo contra 

incêndio na Escola do município de Pinheiro Preto. 

A partir do problema mencionado, quanto a segurança contra incêndio na 

escola de Pinheiro Preto, foi realizado um estudo da legislação vigente do estado de 

Santa Catarina, para locais onde as crianças e professores se reúnem, a escola, 

dentro da vigência foi verificado quanto as exigências necessárias para este tipo de 

edificação. 

A prevenção contra incêndio nas edificações não só envolve os profissionais 

de engenharia no dimensionamento dos sistemas, necessita-se um bom 

comprometimento dos órgãos vigentes, para que os dois trabalhem a fim de garantir 

preservação de vidas e seu patrimônio. 

O plano de prevenção e proteção contra incêndio (PPCI), são sistemas 

obrigatórios é de Grande importância para os seus usuários mesmos para edificações 

já existentes.  

Foram dimensionados os sistemas de acordo com as normas e leis vigentes do 

Corpo de Bombeiros de Santa Catarina tais como: SHP (sistema hidráulico 

preventivo), sistemas de saídas de emergência, matérias de decoração e 

revestimento, proteção de extintores, sistemas de iluminação de emergência, plano 

de emergência, sinalização para abandono do local, instalação do gás combustível, 

estes sistemas citados visam facilitar a evacuação dos usuários caso venha ocorrer 

algum tipo de sinistro e  proteção do patrimônio.  

 As plantas de emergência são essenciais e complementam a segurança de 

seus usuários, a qual indica claramente o caminho a ser percorrido para que a 

população saia do imóvel com segurança no caso de incêndio e pânico. Foram 
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dimensionados os sistemas de saídas de emergência e a sinalização para abandono 

do local, onde orientam os seus ocupantes a sair da edificação em caso de 

emergência, tendo em vista um sistema muito importante para a proteção da 

integridade física. 

O sistema de proteção atmosférica contra descargas atmosféricas (SPDA), 

este será dimensionado pelo um engenheiro eletricista. 

Como se pode constatar o projeto de prevenção contra incêndio e pânico ele 

visa garantir a prevenção de vida, ou seja a escola ela está preocupada com a 

segurança de seus alunos e funcionários que frequentam o seu estabelecimento. 
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APÊNDICE A – Projeto Preventivo Contra Incêndio e Pânico na Escola Professora 

Maura de Senna Perreira – Pinheiro Preto 
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APÊNDICE B – Planta de emergência da Escola Professora Maura de Senna 

Perreira – Pinheiro Preto 

 


