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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar qual a forma mais viável para implantar 

um Projeto Preventivo Contra Incêndio e Pânico (PPCI) em uma edificação industrial, 

levando em consideração que as normas para a proteção contra incêndio sofreram 

grande alteração nos últimos anos com um movimento para atualização de 

edificações tanto na sua construção com relação aos materiais como na sua 

utilização. Com base na perspectiva de prevenção e combate a incêndios a 

metodologia aplicada é o estudo de caso pretende propor uma análise dos sistemas 

que são adotados nas edificações do tipo industrial, para que todos os sistemas 

funcionem corretamente, preservando tanto os bens materiais como a vida do ser 

humano. Observando os resultados podemos afirmar que este estudo de caso teve 

seus objetivos atingidos.  

 

Palavras-chave: Incêndio. Prevenção. Segurança. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to evaluate the most feasible way to implement a Fire and 

Panic Preventive Project (PPCI) in an industrial building, taking into account that the 

standards for fire protection have undergone major changes in recent years with a 

movement towards maintenance of both building materials and their use. Based on the 

perspective of prevention and firefighting, the applied methodology is the case study, 

which aims to propose an analysis of the systems that are adopted in industrial 

buildings, so that all systems work correctly, preserving both material assets and the 

life of the human being. Looking at the results we can affirm that this case study had 

its objectives reached. 

 

Keywords: Fire. Prevention. Security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fogo é um elemento muito significativo para a humanidade, porém antes de 

ser descoberto um método de como iniciar e controlar, o fogo produziu muito terror ao 

homem pois este elemento só ocorria naturalmente por fenômenos naturais dando ao 

homem na época a característica de que o mesmo era atribuído aos deuses 

(GONÇALVES GOMES, 1998). 

Para o ser humano continuar suas atividades do cotidiano, é fundamental que, 

exista grande esforço tecnológico para minimizar e evitar a ocorrência de incêndios. 

Já que a ocorrência de um incêndio poderá comprometer a sobrevivência do ser 

humano, não só por uma possível interrupção de sua atividade profissional, quando 

se trata de seu trabalho profissional, como na sua vida pessoal como a destruição de 

sua moradia, ou ainda no pior dos casos perda de sua própria vida (GONÇALVES 

GOMES, 1998). 

 

Sem sombra de dúvida, o incêndio e um terrível e temível adversário do ser 
humano, e o que de melhor se pode fazer e evitar, ao máximo seu surgimento. 
Dentro dessa premissa básica, reconhecida e aceita internacionalmente, ou 
melhor universalmente, governos e instituições privadas e especializadas 
vêm se mobilizando sem trégua, para a benéfica batalha contra o incêndio, 
criando instrumentos e equipamentos de reconhecida eficácia, implantando 
ou, por outro lado aperfeiçoando técnicas com o elevado propósito de 
minimizar tão sinistro evento. (GONÇALVES GOMES, 1998, p 1). 

 

Neste contexto podemos destacar a SCI (Segurança Contra Incêndio) é o modo 

que podemos nos assegurar que um foco de fogo não venha a se tornar um incêndio 

pois podemos neutralizar seu desenvolvimento no início. Para tal temos que ter um 

controle capaz de, no mesmo instante, onde o fogo é iniciado o mesmo deve ser 

imediatamente detectado (GONÇALVES GOMES, 1998). 

Para poder existir fogo, é necessário existir um conjunto de componentes que 

quando agregados facilitam o início e a propagação do fogo. Esse conjunto é 

composto por oxigênio, calor e combustível. Quando eliminamos apenas um desses 

componentes dos demais, o fogo é eliminado (BAROLI, 1975).  

Um exemplo de como quando eliminamos um dos componentes necessários 

para o fogo existir, como o fechamento de aparelho de queima de gás, desta forma 

retirando o componente combustível, o fogo imediatamente é eliminado. (BAROLI, 

1975). 
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Internacionalmente a SCI (Segurança Contra Incêndio) é considerada uma 

ciência com atividades nas áreas de pesquisa desenvolvimento e ensino, onde 

podemos observar uma quantidade enorme de atividades nessa área localizadas na 

Europa, nos Estados Unidos e no Japão, e com atividades em menor escala em outros 

países, mas em franca evolução (DEL CARLO UALFRIDO, 2008). 

Podemos afirmar que existe uma tendência internacional em exigir que 

materiais componentes, sistemas construtivos, estejam de acordo com a SCI 

(Segurança Contra Incêndio). Também a legislação vem sendo atualizada e 

substituída, bem como cada dia aumenta mais a demanda por mão de obra 

especializada, como engenheiros e técnicos. Foi constatado que em países que 

adotam uma severa postura na prevenção, as perdas com relação a incêndios têm 

diminuído muito. Quanto ao ensino segurança contra incêndio nesses países, está 

inserida em todos os níveis de educação, e no ensino superior existe um enfoque 

ainda maior, com cursos de pós-graduação em engenharia de proteção contra 

incêndios. Uma nova dimensão, que também é alvo de estudos são incêndios 

criminosos e atos de terrorismo, que são considerados um objeto muito importante 

(DEL CARLO UALFRIDO, 2008).  

Estamos em um aprendizado com relação a incêndios de grandes proporções, 

com isso estamos mudando nossa postura defronte a esse problema, com uma 

melhora em nossas normas e regulamentações. Todo esse esforço exige dos 

projetistas uma evolução constante nas condicionantes de SCI nas edificações. Serão 

exigidos projetos de SCI, nos quais os riscos deverão ser calculados de maneira a 

evitar grandes incêndios, e em contrapartida, custos deverão ser minimizados como 

os custos de instalação de sistemas, treinamentos, erros operacionais, etc. Em muitos 

países onde existem cursos de especialização em SCI, é verificada uma total 

absorção de engenheiros de SCI, no mercado (DEL CARLO UALFRIDO, 2008). 

O Brasil passou por uma transformação muito rápida basicamente mudou de 

uma sociedade rural, para urbana, industrial e de serviços. Estas mudanças 

acarretaram em um aumento dos riscos de incêndio (DEL CARLO UALFRIDO, 2008). 

Para se tomar decisões temos que ter uma base consistente de dados com 

estatística e pesquisa. Todo o incêndio deixa pistas, como motivos, origem reações 

químicas incompletas, velocidade de propagação, materiais queimados, carga de 

incêndio, etc. Com a investigação desses motivos através de pesquisa cientifica e 
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investigativa podemos analisar e tirar conclusões dos fenômenos físicos químicos e 

humanos envolvidos em um incêndio (DEL CARLO UALFRIDO, 2008). 

Face o problema, questiona-se: É viável reduzir os riscos de incêndios na 

indústria implantando os sistemas de prevenção contra incêndio conforme as normas 

vigentes?  

Esse problema tem por justificativa que após alguns incêndios, alguns trágicos 

como o da “Boate Kiss” em Santa Maria no Rio Grande do Sul, o estado vem 

aumentando a fiscalização para que toda a edificação seja ela nova, recente ou 

existente, respeite a legislação vigente, minimizando os riscos para a vida humana. 

Busca-se com esse trabalho comprovar que uma edificação existente, pode se 

adequar as normas vigentes sem grandes impactos, tanto financeiros quanto físicos.  

O objetivo geral desse trabalho é avaliar qual a forma mais viável para implantar 

um Projeto Preventivo Contra Incêndio e Pânico (PPCI) em uma edificação industrial.  

Como objetivos específicos deste trabalho, busca-se fazer:  

 

a) Elaborar uma pesquisa bibliográfica sobre Sistemas de Proteção contra 

Incêndios; 

b) Identificar possíveis falhas ou inexistência de um Projeto Preventivo Contra 

Incêndio e Pânico (PPCI), analisar os riscos que por ventura podem 

desencadear problemas quanto a vida humana; 

c) Apresentar soluções e ou atualizações, para que o PPCI proposto, seja viável 

e esteja de acordo com as normas vigentes no estado de Santa Catarina; 

 

O método a ser utilizado será estudo de caso sobre o tema para obter 

embasamento na elaboração de um de um projeto de adequação da edificação em 

questão, cumprindo a normas vigentes.  
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2  DESENVOLVIMENTO  

 

           A seguir vamos apresentar conceitos para fundamentação teórica deste 

trabalho. 

  

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1.1 Reação dos Materiais em Relação ao Fogo      

 

         Após a ocorrência de grandes incêndios no Brasil nas últimas décadas, entre 

eles dos Edifícios Andraus (dezesseis mortos) e Joelma (Cento e oitenta e nove 

mortos) a questão de sinistros no Brasil teve que ser repensada. Com novos tipos de 

sistemas construtivos sendo utilizados sem devida análise dos materiais e 

acabamentos utilizados, também uma alta utilização de áreas sem compartimentação, 

o risco que antes era reduzido nas instalações cresceu muito. A reação ao fogo de 

materiais que estão na edificação seja mobília, ou elementos de decoração como 

cortinas podem ser destacados como um dos principais fatores de propagação das 

chamas, como a formação de gazes tóxicos gerando pânico e mortes. Por este motivo 

devemos dar uma atenção especial a esses materiais e também aqueles que 

compõem os sistemas construtivos, para que possamos escolher adequadamente 

conforme sua reação e desempenho diante do fogo e em consequência preservando 

a vida e os bens humanos (MITIDIERI; MARCELO, 2008). 

 

Um edifício seguro contra incêndio pode ser definido como aquele em que há 
alta probabilidade de que todos os ocupantes sobrevivam a um incêndio sem 
sofrer qualquer ferimento e no qual os danos à propriedade serão confinados 
às vizinhanças imediatas ao local em que o fogo se iniciou”. (HARMATHY 
1984, apud BERTO, 1991, p.3). 
 

Um edifício seguro tem que obedecer alguns requisitos funcionais que estão 

diretamente ligados às etapas de um incêndio os quais são desenvolvidos com o 

seguinte fluxo: início do incêndio, crescimento do incêndio no local de origem, 

combate, propagação para outros ambientes, evacuação do edifício, propagação para 

outros edifícios e ruína parcial e/ou total do edifício. Com esta sequência estabelecida 

um edifício seguro deve atender os seguintes requisitos.  

a) Dificultar a ocorrência do princípio de incêndio; 
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b) Ocorrido o princípio de incêndio, dificultar a ocorrência da inflamação                 

generalizada do ambiente; 

c) Possibilitar a extinção do incêndio no ambiente de origem, antes que a 

inflamação generalizada ocorra; 

d) Instalada a inflamação generalizada no ambiente de origem do incêndio, 

dificultar a propagação para outros ambientes; 

e) Permitir a fuga dos usuários do edifício; 

f) Dificultar a propagação do incêndio para edifícios adjacentes; 

g) Manter o edifício íntegro, sem danos, sem ruína parcial e/ou total; 

h) Permitir operações de natureza de combate ao fogo e de resgate/salvamento 

de vítimas. 

 

O sistema global de segurança contra incêndio resulta na garantia de 

atendimento à alguns requisitos funcionais, que devem ser contemplados dentro da 

edificação.  

 
Segundo Berto (1991), algumas medidas na proteção e prevenção contra 

incêndio, quando relacionadas aos requisitos funcionais para garantir níveis 

adequados de segurança contra incêndio são: 

 

a) Precaução contra o início do incêndio; 

b) Limitação do crescimento do incêndio; 

c) Extinção inicial do incêndio; 

d) Limitação da propagação do incêndio; 

e) Evacuação segura do edifício; 

f) Precaução contra a propagação do incêndio entre edifícios; 

g) Precaução contra o colapso estrutural; 

h) Rapidez, “eficiência” e “segurança das operações relativas ao combate e 

resgate. 

 

A precaução contra incêndio está dividida em medidas que devem prevenir a 

ocorrência do início do incêndio. Estas medidas são aquelas que devem proteger a 

vida humana e os bens materiais alcançados pelo incêndio. No sistema global, 

medidas de proteção devem se manifestar após a falha das medidas de prevenção 
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que ocasionam o incêndio. Para melhor compreendermos o sistema global, as 

medidas que o compõem são dispostas em relação aos aspectos construtivos da 

edificação e também ao uso da mesma. E estão diretamente ligadas as fases de 

manutenção e operação da edificação. Considerando a reação ao fogo dos materiais 

utilizados na construção da edificação em seus acabamentos no seu processo 

construtivo, esse controle dos materiais e suas respectivas reações ao fogo, estão 

associadas à limitação do crescimento do incêndio, à limitação da propagação do 

incêndio, à evacuação segura do edifício e à precaução contra a propagação do 

incêndio entre edifícios. No que se refere ao processo de uso da edificação o que está 

vinculado a um controle de elementos e materiais tal como mobiliário etc. Que são 

trazidos para o interior da edificação, bem como são dispostos dentro do ambiente, 

pois interferem diretamente na reação ao fogo como também no que diz respeito a 

evacuação da edificação. A reação dos materiais combustíveis que são utilizados 

como revestimento e acabamento de paredes, tetos e pisos, bem como aqueles 

incorporados aos sistemas construtivos diante do fogo, onde podemos conhecer suas 

reações com a realização de ensaios laboratoriais. Esses ensaios permitem um 

controle das características de reação ao fogo que esses materiais apresentam, e 

possibilitam uma melhor seleção dos mesmos, para podemos obter um melhor 

desempenho em relação à segurança já no processo de construção da edificação, 

ficando dentro dos níveis aceitáveis para a segurança contra incêndio (MITIDIERI; 

MARCELO, 2008). 

A figura 01 abaixo podemos observar a relação dos elementos com as 

principais medidas de prevenção contra incêndio.  
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Imagem 01 -Sistema Global da Segurança contra Incêndio

 
Fonte: Berto (1991) 
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         Pode-se afirmar que o sistema global de segurança contra incêndio é um 

conjunto de ações que são contrárias ao início do incêndio, onde o resultado das 

características e das atividades desenvolvidas na edificação, deve ser desenvolvido 

especificamente analisando essas particularidades para definir o risco de incêndio que 

desejamos restringir. Os riscos de início, crescimento e propagação de um incêndio 

estão relacionados ao desenvolvimento do incêndio, bem como a propagação para 

edificações próximas. Esse desenvolvimento do incêndio é caracterizado por três 

fases: Inicial, inflamação e extinção. Na figura 02 podemos observar o 

desenvolvimento típico do incêndio em suas três fases características. 

 

Figura 02 - Evolução de um incêndio em um compartimento 

 
Fonte: Berto (1991)   

 

Em sua fase inicial, o incêndio está restrito a um foco, no qual estão o material 

que deu ignição e outros materiais que estão próximos. Após essa fase temos a de 

inflamação generalizada, em que o fogo se propaga utilizando grande parte dos 

materiais combustíveis contidos no ambiente. Em seguida temos a fase de extinção 
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quando grande parte dos materiais combustíveis foi consumida e o incêndio tem seu 

poder diminuído até a sua total extinção (MITIDIERI; MARCELO, 2008). 

Para combater o incêndio em todas as suas fases evitando assim o total 

consumo dos materiais combustíveis, em uma edificação e também evitar sua 

propagação para outras edificações, foram criados dispositivos para combater o 

incêndio, chamados de Sistemas e Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

que no estado de Santa Catarina são regidos pelas Instruções Normativas (IN) do 

Departamento de Atividades Técnicas (DAT) do Corpo de Bombeiros Militares de 

Santa Catarina (CBMSC). 

Conforme a IN 01 (CBMSC,2014), determina que cada tipo de ocupação, deve 

apresentar medidas de segurança contra incêndio e pânico, que devem  ser de acordo 

com sua altura, número de pavimentos, área total construída, carga de incêndio, entre 

outros parâmetros. A tabela 01 determina as exigências dos sistemas ou medidas que 

devem ser implantadas nas edificações do tipo industrial.  

 

Tabela 01 – Sistemas ou Medidas exigidos para ocupação Industrial   

Parâmetro mínimo Sistema ou medida obrigatório 

Independe Proteção por extintores 

Independe Saídas de emergência 

Independe Instalações de gás combustível (quando houver 
consumo de gás)

Independe Iluminação de emergência e Sinalização para abandono 
do local nas áreas de circulação, nas saídas de 

emergência e nos elevadores 
Independe Materiais de acabamento e revestimento, ver IN 

018/DAT/CBMSC 
A≥750m² Sistema de alarme e detecção de incêndio 

A≥3000m² Chuveiros automáticos 
(desde que a carga de incêndio > 120 kg/m²)

H>6m ou A≥750m² Paredes corta-fogo 
(desde que com a carga incêndio > 120 kg/m²)

H≥20m ou A≥750m² Sistema de proteção contra descargas atmosféricas 
(pode ser dispensado conforme a IN 010/DAT/CBMSC)

H≥4pvtos ou A≥750m² Sistema hidráulico preventivo 

H≥4pvtos ou A≥750m² Plano de emergência 

H>20m Dispositivo para ancoragem de cabos 

H>40m Local para resgate aéreo 

H>60m Elevador de emergência 
Fonte: IN 01 (CBMSC, 2014) 
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Desta forma considerando as características da edificação, conforme tabela 01 

os sistemas e medidas que serão objeto deste trabalho são, proteção por extintores, 

saídas de emergência, iluminação de emergência, sinalização para abandono do 

local, materiais de acabamento e revestimento, sistema de alarme e detecção de 

incêndio, sistema hidráulico preventivo, plano de emergência.  

Apesar de exigido como parâmetro mínimo, o Sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas não será abordado neste trabalho, pois não faz parte das 

atribuições do curso de Engenharia Civil.  

 

2.1.2  Sistema Preventivo por Extintores 

 

De acordo com a IN 006 (CBMSC,2014) Sistema Preventivos por Extintores, 

que regulamenta o uso de extintores no estado de Santa Catarina.  

Um agente extintor pode atuar sobre o fogo de algumas formas de ação como, 

resfriamento, abafamento e quebra da reação química em cadeia. Conforme tabela 

02 podemos caracterizar a classe do fogo pelo seu material combustível. 

 

Tabela 02 – Classe do Fogo 

Classe do 
Fogo 

 
Natureza do Material Combustível 

A Fogos em materiais combustíveis sólidos comuns, como 
tecidos, madeiras, papéis, borrachas, vários tipos de plásticos, 
fibras orgânicas, etc., que queimam em superfície e 
profundidade, deixando resíduos (cinzas). 

 
 

B 

Fogos em líquidos combustíveis ou gases inflamáveis, como 
gasolina, álcool, óleo diesel, óleos vegetais, óleos animais ou 
gorduras usadas em cozinhas comerciais, industriais, 
restaurantes, etc, que queimam em superfície. 

C Fogos em equipamentos e instalações elétricas energizadas 

 
D 

Fogos em metais combustíveis, como magnésio, titânio, 
zircônio, alumínio, etc. 

Fonte: IN 006 (CBMSC, 2014) 

 

Segundo IN 006 (CBMSC,2014) os aparelhos extintores são certificados de 

acordo com sua “Capacidade Extintora” e a condição mínima para serem 

considerados uma unidade extintora deve obedecer a tabela 03.  
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Tabela 03 – Capacidade extintora mínima exigida 

Fonte: IN 006 (CBMSC, 2014) 

 

Extintores são dispositivos que são carregados com substâncias extintoras que 

ajudam a combater o fogo. Essas substancias contidas nos extintores são diferentes 

podendo ter maior eficácia, em determinados materiais que estão em combustão 

(GOMES, 1998). 

Fosfato de monoamônio, também conhecido como ABC, pode combater 

incêndios, elétricos, líquidos, sólidos e gasosos.     

Halon, usado em equipamentos eletrônicos, por extinguir o incêndio sem deixar 

resíduos. É muito nocivo a camada de ozônio, por este motivo foi retirado de uso pelo 

Protocolo de Montreal.  

Dióxido de Carbono ou Gás Carbônico age no fogo retirando o oxigênio, um 

dos componentes essenciais para existir fogo, muito usado em materiais gasosos e 

líquidos como gasolina e Gás Liquefeito de Petróleo. Podemos visualizar esse extintor 

na figura 03. 
 

Figura 03 – Extintor de Dióxido de Carbono ou Gás Carbônico 

 
Fonte:Fundacentro (2013) 

 

Agente Extintor   Capacidade Carga Mínima de Agente 
Extintor 

Água 2A 10 Litros 
Espuma mecânica 2A : 10B 9 Litros 
Dióxido de carbono 5B : C 4kg 

Pó BC 10B : C 4kg 
Compostos 

halogenados 
5B : C 2,3kg 
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Água Pressurizada age no incêndio extinguindo o fogo por resfriamento. Usado 

em materiais sólidos como papel, madeira e borracha. Tem seu sistema detalhado na 

figura 04.  

Figura 04 – Extintor de Água Pressurizada  

 
Fonte:Fundacentro (2013) 

 

Pó Químico Seco (PQS) BC muito utilizado para incêndios de líquidos, gasosos 

e elétricos. Podemos observar seu funcionamento na Figura 05. 

 

 

 

Figura 05 – Extintor de Pó Químico Seco   

 
 Fonte:Fundacentro (2013) 
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Espuma mecânica, é utilizado em incêndios de sólidos e líquidos. Seu 

funcionamento está visível na figura 06. 

 

Figura 06 – Extintor de Espuma Mecânica 

 
Fonte:Fundacentro (2013) 

 

Conforme a IN 006 (CBMSC,2014) no que diz respeito a instalação do sistema 

devem ser apresentados desenhos com detalhes, contendo as especificações de 

instalação do sistema, com as seguintes informações: 

 

a) Altura de instalação; 

b) Meios de fixação; 

c) Tipo de extintor; 

d) Sinalização que for adotada para cada extintor; 

e) Demarcação do piso quando exigido; 

f) Tipo de nicho de proteção quando exigido; 
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 Figura 07 – Detalhe da Altura de Instalação para Extintores  

 
Fonte: IN 006 (CBMSC, 2014 

 

Figura 08 – Detalhe da Sinalização para Extintores 

 
Fonte: IN 006 (CBMSC, 2014) 
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Figura 09 – Detalhe da Sinalização de Piso para Extintores 

 
Fonte: IN 006 (CBMSC, 2014) 

 

Figura 10 – Detalhe da Sinalização de Coluna para Extintores 

 
Fonte: IN 006 (CBMSC, 2014) 
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Figura 11 – Detalhe da Sinalização de Nicho de Proteção para Extintores 

 
Fonte: IN 006 (CBMSC, 2014) 

 

2.1.3 Sistema Hidráulico Preventivo  

 

O sistema hidráulico preventivo é constituído de tubulações metálicas que 

conduzem água pressurizada desde os reservatórios que podem ser elevados, 

geralmente pressurizados pela gravidade, inferiores ou subterrâneos que são 

pressurizados mecanicamente. Podemos também definir como o Sistemas Hidráulico 

Preventivo como, dispositivos para redes hidráulicas, que possibilitam a captação de 

água para uso no combate a incêndios pelos bombeiros ou brigada de incêndio 

(CAMILLO JUNIOR; ABEL BATISTA, 2013). 
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De acordo com a Instrução Normativa 007 Sistemas Hidráulico Preventivo (IN 

007 (CBMSC,2014)) no que diz respeito às especificações de exigência do sistema 

hidráulico preventivo: 

a) Por ocupação de acordo com a IN 001/DAT/CBMSC;  

b) Quando se tratar de conjunto de unidades isoladas, agrupadas ou em blocos 

independentes, com área inferior a 750m2, será computada a área do conjunto 

para efeito da exigência do Sistema Hidráulico Preventivo. 

 

Quanto aos componentes do Sistema Hidráulico Preventivo a IN 007 

estabelece que:  

 

a) A canalização do sistema deve ser executada em tubulação de cobre, aço 

preto, ferro fundido ou ferro galvanizado. 

b) A rede subterrânea que se encontra no exterior da edificação pode ser 

executada em Fibrocimento, Cloreto de Polivinila Rígido ou equivalente com a 

ressalva de que devem estar enterradas a pelo menos 1,2 metros de 

profundidade.  

c) A resistência da canalização deverá ser superior a 15 (quinze) quilograma força 

por centímetro quadrado (kgf/cm2), e deve ser dimensionada de modo a 

proporcionar as vazões e pressões exigidas por normas nos hidrantes 

hidraulicamente menos favoráveis com a ressalva de que todas a conexões e 

peças que compõem o sistema devem suportar a mesma pressão prevista nas 

canalizações bem como deve ser previsto dispositivos para absorver golpes de 

aríete.  

d) Todas as canalizações quando estiveram expostas sendo elas aéreas ou não, 

para sua melhor identificação devem ser pintadas na cor vermelha. 

e) As canalizações do SHP poderão ser alimentadas por barrilete e devem sempre 

terminar no hidrante de recalque.  

f) Deve ser respeitado o diâmetro mínimo da canalização do SHP deverá ser de 

63 milímetros sendo admitido apenas para canalizações de cobre o diâmetro 

de 54 milímetros  

g) Os reservatórios das edificações podem ser metálicos, fibra, cloreto de 

polivinila (PVC), concreto armado ou outro material desde que seja garantida 

sua resistência ao fogo e também a intempéries.  
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Quanto a adução do sistema, a IN 007 (CBMSC,2014), prevê que esta pode 

ser feita por reservatório superior por gravidade, devendo os reservatórios estarem a 

uma altura suficiente para garantir as pressões e vazões mínimas requeridas. Quanto 

a sua instalação, as tomadas de água para consumo da edificação deverão ser 

instaladas com saída pela lateral de modo a garantir o volume de água necessário 

para a Reserva Técnica de Incêndio (RTI). Abaixo na saída do reservatório deve ser 

instalado registro de gaveta para manutenção do sistema, válvula direcional, para o 

bloqueio do recalque. Devem ser garantidos também o acesso aos reservatórios para 

vistoria sempre que necessário. 

Ainda na adução por gravidade, outro sistema previsto na IN 007 

(CBMSC,2014), denominado, Castelo D´Água onde os reservatórios são executados 

em locais independentes da edificação que o sistema vai atuar. Este sistema pode 

alimentar os hidrantes internos e externos, sempre devendo ser observada as 

pressões e vazões mínimas. Os demais requisitos devem obedecer aos mesmos 

termos do reservatório superior. 

Conforme a IN 007 (CBMSC,2014) outra forma de sistema, pode ser por 

reservatório inferior onde a adução é feita por meio de duas bombas fixas, sendo uma 

bomba elétrica considerada principal, e uma com motor a combustão, sendo esta 

considerada bomba reserva, ou ainda duas bombas elétricas que devem ser ligadas 

a um gerador de energia autônomo. 

Quanto a instalação das bombas a IN 007 (CBMSC,2014) prevê que estas 

devem estar instaladas em seus próprios compartimentos com espaço para manobras 

e manutenção, com proteção contra a ação do fogo e com ventilação adequada para 

dissipar o calor gerado pelos motores. Para evitar problemas de cavitação sempre que 

possível as bombas devem ser instaladas “afogadas”, ou seja, abaixo do reservatório. 

As tomadas de água das bombas devem ser feitas de maneira independe para evitar 

problemas com possíveis resíduos que podem por ventura obstruir dificultando a 

captação de água e comprometendo todo o sistema. Quando o sistema entrar em 

funcionamento deve ser emitido alarme sonoro e visual, devendo este ser instalado 

preferencialmente em um ponto da edificação de vigilância e controle, a autonomia 

mínima dos motores deve ser de 2 horas sob a carga máxima do sistema. Quando da 

instalação das bombas em mananciais naturais, junto a adução do sistema deve haver 
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um sistema de ralos e filtros para evitar a entrada de detritos que podem causar danos 

as bombas. 

Segundo Camillo Junior e Abel Batista (2013) o sistema de proteção por 

hidrantes é um conjunto que compõe meios de aviso, alarme, esguichos, mangueiras 

de incêndio, colunas, canalização, abastecimento de água, válvulas ou registros. Este 

conjunto compreende: 

 

a) Abrigo: que é o compartimento que se destina a proteger os componentes de 

do hidrante como mangueiras; 

b) Esguicho: componente que tem a função de orientar e dar direção ao jato de 

água; 

c) Requinte: bocal que fica junto ao esguicho, e serve para dar forma ao jato de 

água; 

d) Mangueira: tubos flexíveis, revestido na face interna com borracha, e na face 

externa com lona; 

e) Chaves de União: peças utilizadas para facilitar a conexão dos engates ou 

uniões; 

f) Engate Rápido: localizado nas extremidades da mangueira são peças 

destinadas a interligar a mangueira ao sistema.   

 

Segundo a IN 007 (CBMSC,2014) quanto a instalação dos hidrantes os 

mesmos devem ser posicionados de modo que em caso de incêndio os hidrantes não 

fiquem obstruídos pela ação das chamas. Sua instalação deve ser executada 

conforme as figuras abaixo:  
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Figura 12 – Hidrante de Parede e Abrigo de Mangueiras 

 
Fonte: IN 007 (CBMSC, 2014) 

 

Figura 13 – Hidrante de Coluna – e Abrigo de Mangueiras 

 
Fonte: IN 007 (CBMSC, 2014) 
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Figura 14 – Hidrante de Parede Saída Dupla e Abrigo de Mangueiras 

 
Fonte: IN 007 (CBMSC, 2014) 

 

Segundo a IN 007 (CBMSC,2014) no que diz respeito à abrigos para 

mangueiras os mesmos deverão ter, de preferência, forma paralelepipedal, com suas 

dimensões não podendo ultrapassar 90 centímetros de altura, por 70 centímetros de 

largura por 20 centímetros de profundidade. Deve ser instalado nas portas dos 

abrigos, aberturas em vidro com a inscrição “INCENDIO” em letras vermelhas. 

Para a escolha do tipo de mangueira a IN 007 (CBMSC,2014) determina que. 

A mangueira deve estar de acordo com o local de uso e da condição de aplicação. 

Devem estar de acordo com a tabela 04. 
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Tabela 04 - Tipos de mangueiras 

 
Mangueira  

 
Aplicação 

 

Pressão 
de 

trabalho 
(m.c.a.)

 
Constituição 

 

Tipo 1 
 

Destina-se a edifícios de 
ocupação residencial. 

100 Mangueira com 1 reforço têxtil. 
 

 
Tipo 2 

 

Destina-se a edifícios 
Comerciais e industriais.  
 

140 Mangueira com 1 reforço têxtil. 
 

 
Tipo 3 

 

Destina-se à área naval e 
industrial.  
 

150 Mangueira com 2 reforços 
têxteis sobrepostos.  

 
Tipo 4 

 

Destina-se à área industrial, 
onde é desejável uma maior 
resistência à abrasão.

140 Mangueira com 1 reforço têxtil, 
acrescida de uma película 
externa de plástico.  

 
Tipo 5 

Destina-se à área industrial, 
onde é desejável uma alta 
resistência à abrasão e a 
superfícies quentes.

140 Mangueira com 1 reforço têxtil, 
acrescida de 1 revestimento 
externo de borracha.  

Fonte: IN 007 (CBMSC, 2014) 

 

Para os diâmetros mínimos das mangueiras e requintes que devem ser 

adotados para os esguichos, conforme dispõe a IN 007 (CBMSC,2014) devem atender 

aos requisitos da tabela 05. 

 

Tabela 05 - Diâmetros de mangueiras e requinte 

Risco 
                

Diâmetro Mangueiras Diâmetro requinte 

Leve 38mm (1 ½”) 13mm (1/2”) 
 

Médio e Elevado 63mm (2 ½”) 25mm (1”) 
 

Fonte: IN 007 (CBMSC, 2014) 

 

Quanto ao hidrante de recalque, a IN 007 (CBMSC,2014) determina que o 

mesmo deverá estar localizado preferencialmente junto à via pública, no passeio ou 

embutido em muros e fachadas. O hidrante de recalque deverá ser dotado de válvula 

angular com diâmetro de 63 milímetros, conforme figura 15.  
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Figura 15 – Detalhe do Instalação do Hidrante de Recalque 

 

 
Fonte: IN 007 (CBMSC, 2014) 

 

A IN 007 (CBMSC,2014) especifica que o dimensionamento do SHP deve 

consistir na determinação do caminhamento das tubulações, dos diâmetros, dos 

acessórios, da perda de carga em tubulações, conexões mangueiras, da pressão 

dinâmica mínima para que esteja garantido o funcionamento correto do sistema. 

Deve-se determinar o hidrante hidraulicamente mais desfavorável, para que a pressão 

dinâmica mínima seja garantida conforme o risco da edificação. Medida no requinte, 

a pressão não deve ser inferior a 0,4 kgf/cm2 ou 4 metros de coluna de água (m.c.a.), 

para edificações de risco leve, 1,5 kgf/cm2  ou 15 m.c.a, para edificações de risco 

médio e 3,0 kgf/cm2  ou 30 m.c.a para edificações de risco elevado. O Sistema 

Hidráulico Preventivo deve ser dimensionado para fornecer vazões e pressões 

mínimas para o funcionamento simultâneo de:  
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a) 1 Hidrante: quando instalado 1 hidrante;  

b) Hidrantes: quando instalados de 2 a 4 hidrantes;  

c) Hidrantes: quando instalados 5 ou 6 hidrantes;  

d) Hidrantes: quando instalados 7 ou mais hidrantes. 

 

A equação a ser utilizada para o cálculo da vazão é: 

 

Q=0,2046 x d2 √H                                                                                                  (01) 

Onde: 

Q = vazão, [l/min];  

d = diâmetro mínimo do requinte do esguicho, [mm];  

H = pressão dinâmica mínima, [m.c.a.]. 

 

Para o cálculo da perda de carga no esguicho deverá ser utilizada a seguinte 

equação:  

Je= 0,0396 x H                                                                                                     (02) 

Onde: 

Je = perda de carga no esguicho, [m.c.a.]; 

H = pressão dinâmica, [m.c.a.]; 

 

Para o cálculo de perda de carga unitária nas mangueiras e tubulações e 

utilizada a formula de Hanzen-Willians: 

 

J=10,65 x Q 1,852                                                                                                        (03) 

     C1,852 x D 4,87 

 

Onde: 

J = perda de carga unitária da tubulação, [m/m]; 

Q = vazão, [m³/s]; 

C = coeficiente de rugosidade de Hanzen-Willians, (adimensioinal); 

D = diâmetro interno do tubo (ou diâmetro nominal – DN), [m]. 

 

Para os valores do coeficiente de rugosidade de Hanzen-Williams, das paredes 

internas para mangueiras e tubulações devem obedecer a tabela 06: 
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Tabela 06 - Coeficientes de Rugosidade 

Tipo de Tubulação                Coeficiente de rugosidade 

Ferro fundido e Aço preto 100 

Aço galvanizado 120 

Mangueiras de incêndio (borracha) 140 

Cobre e PVC 150 

Fonte: IN 007 (CBMSC, 2014) 

 

Para o dimensionamento de bombas de incêndio a IN 007 (CBMSC,2014) 

determina a seguinte equação para o cálculo.  

 

Hman = Hg + hfs + hfr + P                                                                                                       (04) 

 

Onde: 

Hman = altura manométrica, [m.c.a.]; 

Hg = altura geométrica, [m.c.a.]; 

hfs = perda de carga total na sucção, [m.c.a.]; 

hfr = perda de carga total no recalque, [m.c.a.]; 

P = pressão requerida no hidrante menos favorável, [m.c.a.]. 

 

A perda de carga unitária nas tubulações de sucção deve ser determinada pela 

seguinte equação.  

 

hfs = Js (Ls + Lvs)                                                                                                (05) 

 

Onde: 

hfs = perda de carga total na tubulação de sucção, [m.c.a.]; 

Ls = comprimento real da tubulação de sucção, [m]; 

Lvs = comprimento virtual da tubulação de sucção, [m]; 

Js = perda de carga unitária da tubulação de sucção, [m/m]. 
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As perdas na tubulação de recalque são determinadas pelas equações: 

 

HfR = JR (LR + LvR)                                                                                                     (06) 

 

Onde: 

hfR = perda de carga total na tubulação de recalque, [m.c.a.]; 

LR = comprimento real da tubulação de recalque, [m]; 

LvR = comprimento virtual da tubulação de recalque, [m]; 

JR = perda de carga unitária da tubulação de recalque [m/m]. 

 

Determinada a vazão e a altura manométrica, a potência da bomba deverá ser 

determinada pela equação:  

 

Pb = 0,37 x Q x Hman                                                                                                      (07) 

               η 

 

Onde: 

Pb = potência da bomba, [cv]; 

Q = Vazão da bomba, [m³/h]; 

Hman = altura manométrica, [m.c.a.]; 

η = rendimento do conjunto moto-bomba, [%]. 

0,37 = constante para adequação das unidades e do peso específico da água. 

 

Para não ocorrer a entrada de ar e a formação de vórtices na tubulação de 

sucção da bomba e válvula de pé e crivo deve estar submersa a uma altura mínima 

que e calculada pela formula:  

 

hmin = 2,5 x d + 0,10                                                                                                     (08) 

 

Onde: 

d  =  diâmetro interno da tubulação de sucção, [m]; 

hmin =  altura mínima entre o nível de água da fonte de abastecimento e a parte                 

superior da válvula de pé e crivo, [m]; 

0,10  =  0,10 metros. 
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Como critério de dimensionamento da reserva técnica de incêndio (RTI) a IN 

007 (CBMSC,2014) especifica que a RTI deve ser dimensionada de tal maneira que 

sua autonomia seja de no mínimo 30 minutos, sendo que deve ser acrescido o tempo 

de 2 minutos por hidrante que seja excedente a quatro. A RTI mínima deve ser de 

5.000 litros, para reservatórios subterrâneos a capacidade a RTI deve ser duas vezes 

o valor calculado para um reservatório superior. 

 

2.1.4 Carga de Incêndio  

 

Segundo a IN 003 (CBMSC,2014) estabelece os critérios de classificação de 

risco de incêndio para cada imóvel, com duas formas de caracterizar a edificação por 

sua carga de incêndio e ou pelo tipo de ocupação. 

 Para determinação do risco da edificação pela carga de incêndio devemos 

obedecer aos seguintes critérios:   

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

b) Risco Médio, carga de incêndio ideal entre 60 e 120Kg/m2;  

c) Risco Elevado, carga de incêndio ideal maior do que 120Kg/m2. 

 

 Quanto a ocupação dos imóveis a classificação do risco de incêndio pode ser 

caracterizada pelo seu uso:  

 

Risco Leve para ocupação tipo: 

a) Residencial privativa multifamiliar;  

b) Residencial coletiva;  

c) Comercial (exceto supermercados ou galerias comerciais);  

d) Pública;  

e) Escolar geral; 

f) Escolar diferenciada; 

g) Reunião de Público com concentração; 

h) Reunião de Público sem concentração; 

i) Hospitalar sem internação e sem restrição de mobilidade; 

j) Parques aquáticos; 

k) Atividades agropastoris (exceto silos); 

l) Riscos diferenciados; 
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m) Mista (para duas ou mais ocupações previstas neste inciso, desde que exista 

compartimentação entre as diferentes ocupações e com saídas de emergência 

independentes). 

 

Risco Médio para ocupação tipo: 

a) Residencial transitória; 

b) Garagens; 

c) Mista (quando não houver compartimentação entre as diferentes ocupações ou 

com sobreposição de fluxo nas saídas de emergência); 

d) Industrial; 

e) Comercial (apenas supermercados ou galerias comerciais); 

f) Shopping Center; 

g) Hospitalar com internação ou com restrição de mobilidade; 

h) Postos de revenda de GLP; 

i) Locais com restrição de liberdade; 

j) Depósitos; 

k) Atividades agropastoris (apenas silos); 

l) Túneis, galerias e minas; 

m) Edificações especiais (apenas para oficinas de consertos de veículos 

automotores, caldeiras ou vasos sob pressão); 

 

Risco Elevado para ocupação tipo: 

a) Postos para reabastecimentos de combustíveis;  

b) Edificações especiais (apenas para depósito de combustíveis, inflamáveis, 

explosivos ou munições). 

 

Quanto a carga por materiais da edificação a IN 003 (CBMSC,2014) estabelece 

como critério de determinação da carga de incêndio especifica, de cada edificação a 

utilização do poder calorífico de cada material, convertido em madeira. O roteiro de 

cálculo a seguir deve ser obedecido para o levantamento do risco da edificação:  

a) Relação dos materiais combustíveis encontrados na edificação ou área de 

risco, inclusive o mobiliário; 

b) Levantamento do peso estimado dos combustíveis;  

c) Relacionar os respectivos poderes caloríficos;  
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d) Cálculo da quantidade de calor por combustível;  

 

Q = ki . pi (kcal) ou (MJ)                                                                                                      (09) 

 

Onde:  

Q = Quantidade de calor - (kcal ou MJ) 

i = Unidade considerada - (i = varia de 1 até n, dependendo dos diferentes tipos 

de materiais existentes no local) 

k = Poder calorífico - (kcal/kg ou MJ/kg) 

p = Peso do combustível - (kg) 

 

e) Somatório das quantidades de calor; 

 

          n                                                                                                          (10) 

∑Q = ∑    ki . pi    (kcal) ou (MJ)  

          I=1 

 

f) Cálculo da carga de incêndio específica; 

 

qe = ∑Q            (kcal/m2) ou (MJ/m2)                                                          (11) 

          S 

Onde:  

qe = valor da carga de incêndio específica - (kcal/m2 ou MJ/m2) 

∑ Q = Somatório da quantidade de calor - (kcal ou MJ)  

S = área da edificação, da área de risco ou do compartimento – (m2) 

 

g) Cálculo da carga de incêndio ideal (equivalente em madeira) – (kg/m2) 

 

qi = qe     (kg/m2)                                                                                                      (12) 

       Km 

 

Onde: 

 km = poder calorífico médio da madeira (madeira padrão) = 4550kcal/kg = 19 

MJ/kg 
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Figura 16 – Planilha para Cálculo da Carga de Incêndio 

Fonte: IN 003 (CBMSC, 2014) 

 

2.1.5 Sistema de Saída de Emergência  

 

A falha na observância dos detalhes construtivos do sistema de saída de 

emergência, pode resultar em lesões corporais, pânico e até morte. Por este motivo a 

construção das saídas de emergência deve ser executada de tal forma à garantir 

conforto e segurança ao usuário. Em locais sinistrados, peça de fundamental 

importância na retirada de pessoas, as saídas têm que estar devidamente preparadas 

para receber em poucos segundos uma grande quantidade de pessoas 

(NORMELLINI, 2013). 

Segundo a IN 009 (CBMSC,2014) as saídas de emergência são constituídas 

de uma forma geral por:  

 

a) Escadas; 

b) Rampas;  

c) Portas; 

d) Portinholas; 

e) Local para resgate aéreo; 

f) Elevadores de emergência e segurança; 
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g) Passarelas;  

h) Outros. 

 

A definição o tipo do sistema de saídas de emergência e tipo de escada deve 

ser feita considerando os seguintes fatores.  

 

a) Número de pavimentos;  

b) Altura da edificação; 

c) Área do pavimento tipo;  

d) Caminhamento (distâncias máximas a serem percorridas). 

 

Para a IN 009 (CBMSC,2014) o dimensionamento das saídas de emergência é 

feito em função da população da edificação. A população de cada pavimento pode 

será calculada conforme os parâmetros da figura 17.  

 

Figura 17 – Capacidade de Passagem das Saídas de Emergência 

 
Fonte: IN 009 (CBMSC, 2014) 
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Para efeito de dimensionamento a unidade de passagem será fixada em 55cm 

e a largura das saídas de emergência é dada pela seguinte fórmula:  

 

N = _ P_                                                                                                       (13) 

         CA  

          

Onde: 

N = número de unidades de passagem (se fracionário, arredondar para mais); 

P = população; 

Ca = capacidade da unidade de passagem; 

 

A largura mínima dos acessos e corredores deve ser de 1,2m nas edificações 

em geral. As portas deverão satisfazer as seguintes condições:  

 

a) As folhas das portas deverão sempre abrir no sentido do fluxo de saída, não 

poderão diminuir, durante sua abertura, a largura efetiva mínima permitida; 

b) A exigência da abertura das portas 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; 

c) As edificações com tombamento histórico, devidamente comprovadas, que não 

permitem a alteração da arquitetura por força de lei são isentas da exigência, 

porém as portas devem permanecer abertas durante a realização de eventos 

em locais com reunião de público. 

 

2.1.6 Sistema de Iluminação de Emergência   

 

Ao ocorrer um sinistro em uma edificação a diferença entre a vida e a morte 

pode ser a iluminação de emergência. Na história, existem vários casos em que as 

vítimas sucumbiram por não conseguirem enxergar as saídas nas edificações. Por 

este motivo a iluminação de emergência é bem significativa (ARAUJO, 2013). 

Segundo a IN 011 (CBMSC,2014) o sistema de iluminação de emergência, 

pode ser concebido com os seguintes tipos de energia: 
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a) Blocos autônomos; 

b) Centralizado por conjunto de baterias (acumuladores);  

c) Centralizado por gerador. 

 

Quanto a sua autonomia deve ser de no mínimo 1 hora e os níveis de 

iluminamento mínimo, devem obedecer a alguns parâmetros, deve ser utilizado a 

Unidade de iluminação (Lux) que é equivalente à iluminação de uma superfície que 

de maneira uniformemente distribuída, um fluxo luminoso dentro de um cone (lúmen), 

por metro quadrado.  

 

5  (Lux) em locais com desnível:  

a) Escadas; 

b) Rampas;  

c) Obstáculos. 

 

3   (Lux) em locais planos: 

a) Corredores; 

b) Halls;  

c) Elevadores;  

d) Locais de refúgios 

 

O projeto de iluminação deve ter uma distribuição de pontos e disposição das 

luminárias de forma que haja uma uniformidade de iluminação em todos os ambientes, 

não podendo deixar sombras nos degraus das escadas ou nos obstáculos. 

Para sua manutenção é de responsabilidade do instalador a execução do 

sistema. O proprietário da edificação é corresponsável pelo perfeito funcionamento do 

sistema. No projeto devem constar as seguintes informações:  

 

a) Especificações dos aparelhos;  

b) Identificação das áreas percorridas pelos circuitos de iluminação de 

emergência; localização das fontes de energia; posição das luminárias e 

demais componentes do sistema;  

c) Deve constar nota em projeto, fazendo referência quanto ao nível de 

iluminamento a ser atingido pela (s) luminária (s) ao nível do piso considerado, 
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tipo de fonte de energia, autonomia do sistema, especificação dos condutores 

quanto a risco de incêndio, danos físicos e químicos, tempo de comutação do 

sistema. 

d) Memoriais. 

 

Para conversão das luminárias encontradas com informações em lúmen para 

luz será utilizada a seguinte equação: 

 

Lux =     Lúmens                                                                                                      (14) 

               m2 Área 

 

Quanto a sua instalação a IN 011 (CBMSC,2014) na sua altura deverá respeitar 

a figura 18.   

Figura 18 – Instalação luminária de emergência 

 
Fonte: IN 011 (CBMSC, 2014) 
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2.1.7 Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio  

 

Como conceito do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) é 

identificar o fogo em seu estágio inicial, para possibilitar o abandono rápido e seguro 

dos ocupantes do edifício e iniciar as ações de combate ao incêndio, evitando assim 

a perda de vidas, do patrimônio e também evitar contaminação do meio ambiente. O 

SDAI possui três elementos básicos em seu sistema operacional, que podemos 

descrever como detecção, processando e aviso (sinalização). O primeiro elemento 

(detecção) é a parte do sistema que “percebe” (detecta) o incêndio. O segundo 

elemento envolve o processando do sinal do detector de incêndio ou enviado do local 

do fogo até a central de processamento ou central de alarme. Em seguida o terceiro 

componente, o sistema de processamento da central ativa o aviso por meio de 

sinalização visual e/ou sonora, com o objetivo de avisar os ocupantes e também 

acionar outros dispositivos para operação de outros sistemas como, pressurização 

das escadas sistema de controle de fumaça, abertura e fechamento de portas 

(ARAUJO, 2013). 

Conforme a IN 012 (CBMSC,2014), para edificações do tipo industrial com área 

maior ou igual a 750 metros quadrados, deve apresentar o Sistema de Alarme e 

Detecção de Incêndio. Este deverá ser automatizado através de detectores nas 

seguintes situações:  

a) Locais isolados ou para riscos especiais, tais como: porões, casas de 

máquinas, casas de bombas, cabine de transformadores, depósitos e similares; 

b) Locais ou parte da edificação com carga de incêndio superior a 60kg/m2;  

c) Quartos ou salas (próximo à porta de acesso à circulação comum da edificação) 

de ocupação residencial transitória ou coletiva. 

 

Para a IN 012 (CBMSC,2014), os componentes do sistema são:  

 

a) Central (quadro geral de supervisão e alarme); 

b) Acionadores manuais; 

c) Detectores automáticos; 

d) Fonte de alimentação (carregador e bateria); 

e) Indicadores sonoros e visuais. 
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Quanto a central de alarme deverá seguir segundo a IN 012 (CBMSC,2014), os 

seguintes requisitos:  

 

a) Ser de funcionamento automático; 

b) 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.  

 

Para os acionadores a IN 012 (CBMSC,2014), diz que:  

 

a) Ser do tipo quebra-vidro “push button”; 

b) Ser em cor vermelha e possuir corpo rígido para impedir danos mecânicos; 

c) Possuir instruções de operações impressas em português no próprio corpo ou 

fora dele, de forma clara.  

 

Os acionadores devem ser instalados em locais com facilidade de localização 

na altura entre 1,2 metros e 1,5 metros tendo como referência o piso acabado do 

ambiente. 

Quanto aos detectores automáticos as generalidades do sistema previstas na 

IN 012 (CBMSC,2014) são:  

 

a) Ser constituídos de duas partes: base para fixação e instalação da fiação e o 

detector propriamente dito; 

b) Quando retirados de sua base, a central de alarmes deve identificar, através da 

indicação sonora e visual, “falha no laço ou do dispositivo”; 

c) Devem conter indicação visual que opere no caso de atuação no próprio 

detector ou em sua base, com memória e com reset pela central; 

d) A indicação de alarme deve ser em cor vermelha; 

e) Ter identificação de seu fabricante e/ou importador, tipo, faixa e/ou parâmetro 

para atuação convenientemente impressa em seu corpo; 

f) Todas as informações contidas nos detectores devem ser no idioma português; 

g) Possuir referência em graus Celsius (quando for o caso).  
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Indicadores sonoros e visuais podem ser de dois tipos, segundo a IN 012 

(CBMSC,2014); sirene eletrônica, ou campainha. Quando for utilizado em edificações 

de risco médio ou elevado, além da sirene eletrônica devem também possuir 

indicadores visuais. 

 

Figura 19 – Instalação Acionador e sonorizador do sistema de alarme 

 
Fonte: IN 012 (CBMSC, 2014) 
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2.1.8 Plano de Emergência  

Conforme a IN 01 (CBMSC,2014), para edificações do tipo industrial com área 

maior ou igual a 750 metros  quadrados será exigido o Plano de Emergência, o mesmo 

deve estar de acordo com a IN 31(CBMSC,2014), que determina os critérios mínimos 

para elaboração dos mesmos. 

De acordo com a IN 31(CBMSC,2014), o Plano de Emergência deve conter os 

seguintes tópicos:   

a) Procedimentos básicos na segurança contra incêndio;  

b) Dos exercícios simulados;  

c) Plantas de emergência; e  

d) Programa de manutenção dos sistemas preventivos.  

 

Figura 20 – Fluxograma dos Procedimentos de Emergência 

 
Fonte: IN 31 (CBMSC, 2014) 

2.1.9 Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento 

 

Conforme IN18 (CBMSC,2014), o controle de materiais e acabamento, tem o 

objetivo especificar, de forma que se possa fiscalizar e controlar as propriedades e 
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características dos materiais, utilizados na edificação, visando restringir a propagação 

do fogo.  

Segundo a IN18 (CBMSC,2014), plantas baixas e/ou cortes dos ambientes que 

utilizam os materiais para os quais a IN 18 (CBMSC,2014) deve haver, área 

demarcada, ou ambiente, onde é utilizada a proteção requerida, com as 

especificações técnicas dos materiais utilizados, respectivas características e 

propriedades exigidas, para cada material.  

 

2.2 METODOLOGIA  

 

Para cumprir os objetivos propostos este trabalho foi dividido em duas etapas. 

A primeira etapa é constituída de uma revisão bibliográfica sobre o assunto, ou seja, 

a base para a realização de um projeto para atualização dos Sistemas Preventivos 

Contra Incêndio com base nos dados colhidos no referencial teórico.  

Para tanto, utilizou-se buscas em livros e normas. Os elementos pesquisados 

estão explanados no referencial teórico do trabalho e servirão como embasamento 

para o desenvolvimento da segunda etapa da pesquisa.  

O estudo de caso é uma investigação com um tratamento profundo e detalhado 

de pontos de uma pesquisa. Analisando um tema, de maneira pormenorizada, 

tentando estimular a compreensão, construindo hipóteses e questões. 

Para uma edificação do tipo industrial conforme a IN 01 (CBMSC,2014), serão 

dimensionados e implantados as seguintes medidas e sistemas preventivos.  

a) Sistema Preventivo por Extintores; IN 06 (CBMSC,2014) 

b) Sistema Hidráulico Preventivo; IN 07 (CBMSC,2014) 

c) Carga de Incêndio; IN 03 (CBMSC,2014) 

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

e) Sistema de Iluminação de Emergência; IN 11 (CBMSC,2014) 

f) Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio; IN 12 (CBMSC,2014) 

g) Plano de Emergência; IN 31 (CBMSC,2014) 

h) Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento; IN 18 (CBMSC,2014) 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Análise Geral do Local de Estudo 

 

O estudo foi realizado na Mega Plásticos Santo Antônio Ltda. Inscrita sob 

CNPJ:00.641.887/0001-05, com data de abertura 07/06/1995 de Natureza jurídica 

Sociedade Empresária Limitada, tem como atividade econômica principal Fabricação 

de embalagens de material plástico, localizada a rua Nelson Eugenio Busato, número 

535, Bairro Martello, na cidade Caçador, no estado de Santa Catarina, CEP 89510-

635, Brasil. 

A edificação em que foi realizado o estudo, possui uma área construída de 

1730,19 m², altura do piso a o centro da cobertura de 6,50 m, seu uso é 

exclusivamente industrial, sem laje de cobertura, estrutura do telhado em aço, 

estrutura em pilares pré-moldados fechamento em alvenaria com blocos cerâmicos e 

sua fundação é composta por estacas e blocos respectivamente.  

A edificação é primordialmente composta por depósito de matéria prima, área 

fabril, depósito de material acabado, área administrativa composta por salas 

denominadas sala 1, 2, 3 e 4 e uma sala de reunião e demais ambientes de apoio 

como vestiário masculino e feminino, refeitório e depósitos em geral etc. 

Para análise do caso foi feita uma visita ao local para levantamento da situação 

existente e levantamento de dados necessários.  

 

Figura 21 – Fachada Frontal Mega Plásticos Santo Antônio 

 
Fonte: O próprio Autor  
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2.3.2 Análise dos Sistemas Encontrados  

 

2.3.2.1 Sistema Preventivos por Extintores  

 

2.3.2.1.1 Situação atual encontrada  

 

Foram observados na edificação extintores insuficientes para atender aos itens que a 

IN 006 (CBMSC,2014) determina, bem como sua instalação e forma de sinalização 

inadequadas. Não foram encontrados extintores no pavimento superior da edificação.  

  

 

Tabela 07 – Situação Encontrada Distribuição dos Extintores  

Local                Capacidade Extintora  Quantidade  

Área Fabril  PQS 4kg 2A : 10B : C 03 

Depósito de Material Acabado PQS 4kg 2A : 10B : C 02 

Fonte: Próprio Autor  

 

 

2.3.2.1.2  Solução proposta 

 

Adequar a quantidade e o tipo de extintores conforme a IN 006 (CBMSC,2014) 

determina, para risco médio com capacidade extintora adequada, o caminhamento 

máximo deve ser de 15 metros. Caminhamento será medido através dos acessos e 

áreas para circulação, considerando-se todos os desvios, de obstáculos considerando 

toda sinalização e instalação prevista pela IN 006 (CBMSC,2014).  

A proposta de distribuição entre as diversas áreas da edificação, está conforme 

a tabela 08.  
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Tabela 08 – Proposta Distribuição dos Extintores  

Local                Capacidade Extintora  Quantidade  

Área Fabril  PQS 4kg 2A : 10B : C 06 

Depósito de Material Acabado PQS 4kg 2A : 10B : C 02 

Refeitório   PQS 4kg 2A : 10B : C 01 

Escritório  PQS 4kg 2A : 10B : C 01 

Depósito de Matéria Prima  PQS 4kg 2A : 10B : C 03 

Depósito 2  PQS 4kg 2A : 10B : C 01 

Laboratório de Tintas  PQS 4kg 2A : 10B : C 01 

Arquivo  PQS 4kg 2A : 10B : C 01 

Solventes PQS 4kg 2A : 10B : C 02 

Fonte: Próprio Autor  

 

2.3.2.2 Sistema Hidráulico Preventivo   

 

2.3.2.2.1 Situação atual encontrada  

Foi observado que a edificação não possui qualquer tipo de Sistema Hidráulico 

Preventivo, desta forma não atendendo a nenhum dos itens citados pela IN 007 

(CBMSC,2014), colocando em risco tanto vidas humanas como o patrimônio da 

empresa.  

 

2.3.2.2.2 Solução Proposta  

 

Para o caso encontrado conforme a IN 007 (CBMSC,2014), será  dimensionado 

um Sistema Hidráulico Preventivo, que compreenda todas as exigências dos artigos 

na instrução normativa vigente, para que toda a edificação fique protegida pelo 

mesmo, para tanto o sistema foi dimensionado para Risco Médio, foram locados 4 

(quatro) hidrantes dotados de 2 lances de mangueiras independentes cada um com 

15 metros de comprimento, distribuídos de forma que possam cobrir toda a área da 

edificação, Hidrante H1 no depósito de matéria prima, Hidrante H2 na parte externa 

da edificação este hidrante foi locado de tal forma a dar cobertura ao depósito de 

solventes,  Hidrantes H3 e H4 locados na área fabril, também fará parte do sistema 

um Hidrante de recalque locado na parte de fora da edificação.  
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A locação dos Hidrantes, bem como o isométrico com as tubulações, conexões 

e diâmetros utilizados, pode ser encontrados no apêndice B deste trabalho. 

Os hidrantes foram dimensionados de forma que a pressão mínima medida no 

requinte seja de 15 metros de coluna de água (m.c.a), para ser atingida tal pressão 

optou-se por pressurizar o sistema mecanicamente através de conjunto moto bomba. 

Conforme o dimensionamento abaixo. 

 

Tabela 09 – Dados da Edificação   

Ocupação  Industrial  

Risco  Médio (Pressão Mínima = 15 m.c.a) 

Número de Hidrantes  4 

Hidrantes em uso Simultâneo   2 

Tipo de Tubulação  Aço Galvanizado (AG) 

Diâmetro da Tubulação   4 Polegadas  

Comprimento da Mangueira   30 metros  

Fonte: O Próprio autor  

 

 

1. Vazão (Q) no Hidrante mais desfavorável                                                   
 

            Q = 0,2046 x d2 x √H =  0.2046 x 252 x  √15                                                (15)                 
  Q= 495,26 l/m  = 495,26 / 60000  
  Q = 0,00825 m3/s 

  

2. Perda de Carga no Esguicho (Je)                                                                  (16)                 

Je4 = 0,0396 x H = Je4  =  0,0396 x 15 

Je4= 0,594 m.c.a 

 

3. Perda de Carga na Mangueira (Jm)                                                               (17)                 

Jm4= 801,41 x Q 1,85 = 801,41 x 0,000140 

Jm4= 0,1121 m/m 

ΔJm4= Jm4 x Lm = 0,1121 x 30  

ΔJm4= 3,36 m.c.a 
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4. Perda de Carga no Hidrante H4                                                                    (18)                  

a) 1 peça Registro Ângulo Aberto 2.1/2”   

Comprimento Equivalente 10,00metros   

 JH4 = 1065,88 x Q1,85 = 1065,88 x 0,008251,85 

 JH4 = 0,1491 m/m 

            ΔJH4 = ( Leq + Lr ) x  JH4  =  10,00 x 0.20 x 0.1491 

            ΔJH4= 1,521 m.c.a 

 

5. Perda de Carga no Trecho H4 até o Ponto “A”                                           (19)                    

a) 1 peça Te Saída Bilateral 4”    

 Comprimento Equivalente 6,70 metros   

 

Jt H4-A = 112,33 x Q A-B 1,85 =0,1491 m/m 

ΔJt H4 -A= ( Leq + Lr )  x Jt4 =  (6,70 + 0,20 ) x 0,1491 

ΔJt H4 -A= 1,03 m.c.a 

 

 

6. Perda de Carga Ponto “A” até a Bomba                                                    (20)                     

a) 5 peças Te Saída Bilateral 4”    

     Comprimento Equivalente 33,50 metros                

b) 4 peças Joelho 90 ˚ 4”  

     Comprimento Equivalente 13,60 metros 

c) 2 peças Válvula de Retenção Pesada 4”   

     Comprimento Equivalente 25,80 metros 

d) 1 peças Registro de Gaveta 4”  

     Comprimento Equivalente 0,70 metros 

 Total = 73,60 metros   

 

 Q A-Bomba = Q x 2 = 0,00825 x 2  

 Q A-Bomba = 0,0165 m3/s 

 Jt A-Bomba = 112,33 x Q A-B
1,85 = 112,33 x  0,01651,85 = 

 Jt A-Bomba = 0,0567 m/m 

 ΔJt A-Bomba = (Leq + LR)  x  Jt A-Bomba = ( 73,60 + 72,08 ) x 0,0567 = 

 ΔJt A-Bomba = 8,25 m.c.a 
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7. Perda de Carga na Sucção                                                                               (21)                 

 

a) 1 Peça Joelho 90 ˚ 4”  

Comprimento Equivalente 3,40 metros   

b) 1 Peças Válvula de Pé de Crivo 4” 

 Comprimento Equivalente 23,00 metros   

c) 1 Peças Registro de Gaveta 4”  

Comprimento Equivalente 0,70 metros 

Total = 27,10 metros   

QS = Q x 2= 0,00825 x 2   

QS = 0,0165 m 3/S 

JtS =112,33 x QS
1,85 = 112,33 x 0.01651,85    

JtS = 0,0567 m/m 

ΔJtS = (Leq + LR) x JtS =  (27,10 +  6,47) x 0,0567 

ΔJtS = 1,90 m.c.a 

 

8. Cálculo da Altura Manométrica                                                                         (22)                

Hman = H + Je4 +  ΔJm4 + ΔJtH4- A + ΔJt A-Bomba + ΔJS ± Hg 

Hman = 15,00+0,594+3,36+1,52+8,25 + 1,90 + (-5,47 +1,00 + 4,20 - 4,19) 

Hman = 26,17 m.c.a 

 

9. Vazão da Bomba                                                                                             (23)                 

Qb = Q x 2 = 495,26 x 2  

Qb = 990,52 l/min    ( 990,52 x 60) / 1000 

Qb = 59,43 m3/h  

 

10. Potência da Bomba                                                                                         (24)                 

Pb =  0,37 x Hman x Qb  

                   η % 

Pb =  0,37 x 26,17 x 59,43   

                     50 

Pb = 11,51 cv  
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11. Profundidade Mínima da Válvula pé de crivo                                                (25)                  
Hmin =(  2,5 x d ) + 0,10 = ( 2,5 x 0,075) + 0,10  

Hmin = 0,29 m 

 

12.  Moto Bomba Utilizada                                                                                    (26)                 

Hman = 30,00 m.c.a 

Qb= 60,10 m3/h  

Pb= 12,50 cv  

 

13. Cálculo da Reserva Técnica de Incêndio (RTI)                                              (27)                 

T=30 +[ (4-4) x 2]   

T=30 Minutos 

  

Vazão da Reserva Técnica de Incêndio                                                          (28)                 

QRTI = 0,2046x d2 x √Hman  

QRTI = 0,2046 x 252 x √30 

QRTI = 700,40 l/min 

 

Volume da Reserva Técnica de Incêndio                                                     (29)                   

VRTI = 2 x T x QRTI 

VRTI = 2 x 30 x 700,40  

VRTI = 42.024,01 litros ou 42,02m3
 

 

2.3.2.3 Carga de Incêndio 

 

2.3.2.3.1  Situação atual encontrada  

 

Foi observado que em função da inexistência de um Projeto Preventivo Contra 

Incêndio e Pânico, não existia nenhum registro de levantamento de carga de incêndio, 

ou registro de controle de estoque com os tipos de materiais armazenados. Desta 

forma não atendendo o que a IN 03 (CBMSC,2014) dispõe.   
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Figura 22 – Depósito de Matéria Prima da edificação  

 
Fonte: O próprio Autor  

 

 

2.3.2.3.2  Solução Proposta  

 

Foram levantados dados do estoque existente na edificação, e encontrados 

diversos tipos de materiais com seus respectivos poderes caloríficos, após este 

levantamento foi calculado a Carga de Incêndio da Edificação, onde foi verificado que 

a mesma tem carga de incêndio, 115,61Kg/m2 estando entre 60 e120Kg/m2 desta 

forma enquadrando conforme a IN 03 (CBMSC,2014), a edificação como Risco Médio, 

conforme indica à figura 23. 
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Figura 23 – Tabela de Carga de Fogo  

 
Fonte: O próprio Autor  
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2.3.2.4 Sistema de Saída de Emergência  

 

2.3.2.4.1  Situação atual encontrada  

 

Foram verificadas portas existentes na edificação, porém abrindo em sentido 

contrário ao fluxo de saída de pessoas e sem a devida sinalização e em distância 

superior à prevista na IN 09 (CBMSC,2014). 

 

2.3.2.4.2  Solução Proposta 

 

As saídas de emergência foram locadas conforme a IN 09 (CBMSC,2014) de 

modo que os ocupantes percorram uma distância máxima de 25 m para alcançar a 

saída que pode ser observado no apêndice B deste trabalho.   

E estão devidamente sinalizadas com placas indicativas conforme apêndice B 

deste trabalho. As portas deverão abrir sempre no sentido do fluxo de saída.  

    Para dimensionar a quantidade e largura das saídas de emergência, foi 

considerado para efeito de cálculo, os valores da classe de ocupação industrial com 

população de 1 pessoa para cada 9m2 de área bruta, as saídas de emergência foram 

calculadas e dividas por setores.  

 

a) Escritório: Área = 150,00 m2 = 150,00/ 9 = 16,67                                           (30)                 

 N =  16,67                                                                                                       

                    100 

N =  0,167  

N= 1  

 

b) Refeitório:  Área = 34,92 m2 = 34,92/ 9 = 3,88                                                (31)                 

     N =   3,88                                                                                                      

                    100 

N =  0,039 

N= 1  
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c) Área Fabril:  Área = 747,55 m2 = 747,55/ 9 = 83,06                                       (32)                 

      N =   83,06                                                                                                     

 100 

N =  0,831 

N= 1  

 

d) Depósito Matéria Prima:  Área = 271,03 m2 = 271,03/ 9 = 30,11                      (33)                 

N =   30,11                                                                                                       

100 

N =  0,301 

N= 1  

 

e) Depósito de Material Acabado: Área = 225,49 m2 = 225,49 / 9 = 25,05        (34)                 

N =   25,05                                                                                                     

100 

N = 0,251 

N= 1  

 

f) Depósito de Solventes:  Área = 70,67 m2 = 70,67/ 9 = 7,85                          (35)                 

N =   7,85                                                                                                    

          100 

N = 0,079 

N= 1  

 

Na edificação principal foi observada a necessidade de 5 unidades de 

passagem que conforme IN 009 (CBMSC,2014) estão fixadas em 55cm, totalizando 

275cm em unidades de passagem na edificação principal e 55cm no deposito de 

solventes. 

Desta forma na edificação principal foram locadas 4 saídas de emergência uma 

no deposito de matéria prima medindo 80cm, uma na área fabril medindo 80cm, uma 

na circulação próximo ao refeitório medindo 160cm e uma na recepção do escritório 

medindo 160cm, totalizando 480cm em unidades de passagem, no deposito de 

solventes foram locadas duas saídas de emergência, em sentidos opostos uma com 
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198cm e uma com 80cm totalizando 278cm, satisfazendo assim o requerido na IN 009 

(CBMSC,2014). 

 

 

2.3.2.5 Sistema de Iluminação de Emergência 

 

2.3.2.5.1 Situação atual encontrada  

 

Atualmente na edificação foi constatada uma iluminação deficiente, na 

edificação que não atende as especificações mínimas para um ambiente seguro. 

Foram encontrados alguns pontos locados conforme tabela 10. 

 

Tabela 10 – Iluminação de Emergência Encontrada  

Local          Tipo de 
Iluminação  

Quantidade Área  
m2

Lux 

Área Fabril  Bloco Autônomo 
350 Lúmens  

03 747,55 1,40  

Depósito de 
Material 
Acabado 

Bloco Autônomo 
400 Lúmens   

01 225,49 1,77 

Refeitório   Bloco Autônomo 
100 Lúmens  

01 34,92 2,86 

Escritório  Bloco Autônomo 
100 Lúmens  

01 147,74 0,67 

Fonte: Próprio Autor  

 

 

2.3.2.5.2 Solução Proposta  

 

A proposta para adequação do Sistema de Iluminação de emergência conforme 

o disposto na a IN 011 (CBMSC,2014), o dimensionamento ocorreu da seguinte forma, 

para atender o iluminamento mínimo, previsto na mesma, e também a distância 

máxima entre dois pontos de iluminação que não deve ultrapassar o equivalente a 

quatro vezes a altura da instalação em relação ao piso. Desta forma o sistema foi 

locado conforme tabela 11.  
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Tabela 11 – Iluminação de Emergência proposta  

Local           Tipo de 
Iluminação  

Quantidade Área m2 Lux 

Área Fabril  Bloco Autônomo 
700 Lúmens  

10 747,55 9,36 

Depósito de 
Material Acabado 

Bloco Autônomo 
700 Lúmens  

04 225,49 12,41 

Refeitório   Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

02 34,92 11,45 

Recepção  Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 147,74 20,86 

Depósito de 
Matéria Prima

Bloco Autônomo 
700 Lúmens  

04 271,03 5,17 

Vestiário 
Masculino  

Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 10,67 18,74 

Vestiário 
Feminino 

Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 10,67 18,74 

Laboratório de 
Tintas 

Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 10,67 18,74 

Arquivo  Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 10,67 18,74 

Ferramentaria Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 10,00 20,00 

Casa de Bombas  Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 12,25 16,33 

Deposito 1  Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 9,20 21,74 

Deposito 2  Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 10,40 19,23 

Deposito 3  Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 9,20 21,74 

Compressores  Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 9,70 20,62 

Escritório Sala 1 Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 24,50 8,16 

Escritório Sala 2 Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 36,21 5,52 

Escritório Sala 3 Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

02 26,96 14,84 

Escritório Sala 4 Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 14,70 13,61 

Escritório Sala 
Reunião 

Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

01 24,00 8,33 

Circulação Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

02 34,08 11,73 

Deposito de 
Solventes  

Bloco Autônomo 
200 Lúmens  

03 66,48 9,03 

Fonte: Próprio Autor  
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Conforme podemos observar a iluminação de emergência foi dimensionada e 

distribuída de acordo com a distância mínima prevista na instrução normativa.  

A locação dos pontos de iluminação de emergência, bem com a distância 

equivalente em relação à altura de sua instalação, pode ser encontrada no apêndice 

B deste trabalho. 

 

2.3.2.6 Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio   

 

2.3.2.6.1 Situação atual encontrada 

 

Por se tratar de uma edificação em desacordo com as Instruções Normativas 

do estado de Santa Catarina foi verificado a inexistência, de qualquer tipo de Sistema 

de Alarme e Detecção de Incêndio, que atenda o parâmetros mínimos que se refere 

a IN 012 (CBMSC,2014),  desta forma em caso de incêndio, como a edificação do tipo 

industrial possui alguns ambientes com ruídos sonoros considerados altos, a falta 

deste sistema é um fator muito importante para a preservação da vida humana e 

também do patrimônio.  

 

 

2.3.2.6.2 Solução Proposta  

 

Conforme as características da edificação, e seguindo as especificações que a 

IN 012 (CBMSC,2014) foram dimensionados acionadores manuais, de modo que o 

operador não percorra mais que 30 metros para seu acionamento, também foi 

constatado que como a empresa possui carga de incêndio maior do que a 60kg/m2, 

detectores automáticos serão locados, para este caso optou-se por detectores do tipo 

pontual de fumaça, com raio de cobertura de 5,00 metros e sua instalação deve ser 

de  até 8,00 metros de altura, medidos a partir do piso acabado.  

Desta forma foi proposto, seis acionadores manuais que foram locados da 

seguinte forma, acionador 01 locado no depósito de matéria prima, acionador 02 e 03 

foram locados área fabril, acionador 04 no depósito de material acabado, acionador 

05 na sala 2 do escritório e acionador 06 no depósito de solventes. Os locais e 

detalhes de instalação podem ser verificados no apêndice B deste trabalho. 
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Foram instalados avisadores sonoros, sendo observada, uma uniformidade de 

pressão sonora mínima acima de 15 decibéis (dB) acima do nível médio de ruído no 

local. Desta forma foram locados um avisador sonoro nos ambientes de maior ruído 

um no depósito de matéria prima, um na área fabril, e um no depósito de material 

acabado, totalizando três avisadores sonoros.  

Quanto aos detectores pontuais de fumaça foram locados conforme tabela 12. 
 

Tabela 12 – Tabela de Detectores Pontuais de Fumaça 

 Local  Tipo de Detector  Quantidade  
 Depósito de 

Matéria Prima   
Detector Pontual de 

Fumaça   
05 

 Área Fabril Detector Pontual de 
Fumaça   

12 

 Depósito de 
Material Acabado  

Detector Pontual de 
Fumaça   

03 

 Refeitório Detector Pontual de 
Fumaça   

01 

 Depósito de 
Solventes  

Detector Pontual de 
Fumaça   

02 

 Depósito 1  Detector Pontual de 
Fumaça   

01 

 Depósito 2 Detector Pontual de 
Fumaça   

01 

 Depósito 3  Detector Pontual de 
Fumaça   

01 

 Depósito 4  Detector Pontual de 
Fumaça   

01 

 Casa de Bombas  Detector Pontual de 
Fumaça   

01 

 Ferramentaria  Detector Pontual de 
Fumaça   

01 

 Escritório Sala 1  Detector Pontual de 
Fumaça   

01 

 Escritório Sala 2  Detector Pontual de 
Fumaça   

01 

 Escritório Sala 3  Detector Pontual de 
Fumaça   

01 

 Escritório Sala 4 Detector Pontual de 
Fumaça   

01 
 

 Escritório Sala de 
Reunião 

Detector Pontual de 
Fumaça   

01 
 

Fonte: Próprio Autor  

A locação dos detectores pode ser observada do apêndice B deste trabalho.  
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2.3.2.7 Plano de Emergência   

   

2.3.2.7.1 Situação atual encontrada 

 

Não foi encontrado nenhum registro de informação sobre o Plano de 

Emergência na edificação, a falta do mesmo em caso de um sinistro coloca em risco 

vários fatores entre eles como os colaboradores da empresa devem proceder e caso 

de incêndio.  

 

2.3.2.7.2 Solução Proposta  

 

O plano de emergência tem grande valia em uma edificação industrial, pois é 

através dele que é organizado uma simulação de incêndio para que as pessoas 

envolvidas no mesmo saibam como agir em caso de um sinistro, também é importante 

para manter todos os sistemas de combate e prevenção a incêndio, em perfeitas 

condições de uso. Conforme a IN31(CBMSC,2014), o plano de emergência é 

composto itens como:  

 

a) Análise Primária, sempre que houver uma suspeita de princípio de incêndio 

(por calor, cheiro, fumaça ou outros meios) e demais ocorrências, os mesmos 

deverão ser investigados. Nunca deverá ser subestimada uma suspeita. 

 

b) Comunicação, ao ser detectado um princípio de incêndio real ou outra situação 

de emergência, deverá ser acionado o alarme de incêndio. 

 

c) Análise Secundária, após acionado o Alarme os Coordenadores de sinistro 

deverão só posicionar em locais estratégicos para indicação das saídas.  

 

d) Corte da Energia, caso necessário, deverá ser providenciado o corte da energia 

elétrica (parcial ou total). O corte geral deverá ser executado pelo pessoal da 

Manutenção Industrial, que deverá estar à disposição do Coordenador de 

Sinistro. 
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e) Corpo de Bombeiros, os Coordenadores da Brigada de Incêndio deverão 

avaliar a situação e a devida necessidade de acionamento do Corpo de 

Bombeiros. 

 

f) Primeiros Socorros deverão ser prestados os primeiros socorros às eventuais 

vítimas, conforme treinamento específico dado aos coordenadores de sinistro. 

 

g) Plano de Abandono os Coordenadores da Brigada de Incêndio avaliando a 

situação definirá a necessidade de abandono do prédio. 

 

h) Registro da Ocorrência, após o controle total da emergência e a volta à 

normalidade, incluindo a liberação do setor, os Coordenadores devem elaborar 

um relatório chamado como “Relatório de Eventos”, sobre o sinistro, as ações 

de contenção e as devidas providências e/ou investigação. 

 

A Edificação deverá possuir plantas de emergência localizadas no interior de 

suas edificações na qual indicam claramente o caminho a ser percorrido para que a 

população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico, estas plantas podem ser 

visualizadas no apêndice A deste trabalho.  

 

2.3.2.8 Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento 

 

2.3.2.8.1 Situação atual encontrada 

 

Como este tipo de informação é colocado em projeto ou memorial, não foi 

encontrado registro de controle nos materiais usados da edificação, ou seja, está em 

desacordo com a IN18 (CBMSC,2014).   

 

2.3.2.8.2 Solução Proposta  

 

Após levantamento feito no local ficou constatado que  a edificação é composta 

por estrutura em concreto pré moldado com fechamentos nas paredes em blocos 

cerâmicos, com acabamentos em chapisco, emboço e reboco, e pintura em tinta 

acrílica, o piso é composto por cimento polido e cerâmico, a cobertura é formada por 
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telhas de alumínio,  desta forma como não existe materiais que a IN18 (CBMSC,2014) 

considera propagante, os matérias descritos acima serão informados em nota e corte 

esquemático localizado no apêndice B deste trabalho.    
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3 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho, foi analisar de forma profunda uma edificação 

industrial, localizada em Caçador no Estado de Santa Catarina, para aprofundar os 

conhecimentos e levantar subsídios técnicos sobre a edificação. Buscou-se realizar 

uma revisão literária sobre os sistemas preventivos que devem ser implantados. 

Contudo foi verificado que a segurança contra incêndios ainda encontra uma 

grande resistência na sociedade, pois é abordada por grande parte das pessoas como 

um custo desnecessário na obra, e não como um investimento que vai ajudar a 

preservar tanto o patrimônio, como vidas humanas.  

 Chegou-se à conclusão que as informações obtidas remetem a idéia de que 

os sistemas preventivos contra incêndio se relacionam de forma constante, não 

podendo ser tratados de maneira individual, pois um sistema complementa o outro.  

Conclui-se também, que existem normas que especificam de maneira clara as 

características técnicas dos elementos que compõe os sistemas preventivos contra 

incêndio. O atendimento as normas no projeto e na execução além de serem 

obrigatórios, contribuem para a padronização dos conceitos referentes ao tema. 

Foi realizado a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos no referencial 

teórico deste trabalho, respeitando o que as Instruções Normativas do Corpo de 

Bombeiros Militares do estado de Santa Catarina, dispõe no seu conteúdo, 

dimensionando os sistemas ou medidas de acordo com os parâmetros mínimos 

requeridos, sempre observando as características da edificação, sendo apresentado 

um projeto contemplando as modalidades para uma edificação do tipo industrial.  Seus 

sistemas foram devidamente dimensionados, e foi observado que com algumas 

pequenas alterações, a edificação pode ser adequada, para se tornar uma edificação 

segura, que preserva a vida e também seu próprio patrimônio. 

Por fim acredita-se, que é viável e possível a instalação do PPCI apresentado 

neste trabalho e se implantado, com os sistemas propostos a edificação estará, de 

acordo com a legislação vigente no estado de Santa Catarina.  
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APÊNDICE A – PLANTAS DE EMERGÊNCIA  

 

 

 



70 
 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 



74 
 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 



76 
 

APÊNDICE B – PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PPCI 
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