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RESUMO 

 

Os diversos incêndios registrados ao longo da história nos trazem um grande número de 
informações importantes que podem e devem ser utilizadas para que os erros cometidos 
previamente não se repitam. Desta forma estes acontecimentos acabam servindo como 
referência para a criação de parâmetro e diretrizes de projeto dos sistemas preventivos 
e de combate contra incêndio. A recente inserção do corpo de bombeiros militares em 
diversos municípios, trazendo consigo a exigência do cumprimento de suas instruções 
normativas (INs) estaduais levou os profissionais conhecedores das normas nacionais 
(NBRs) a alguns dilemas relativos a qual norma seguir tendo em vista algumas 
divergências entre as NBRs e as INs. Neste âmbito este trabalho de conclusão de curso 
traz uma análise dos sistemas preventivos e de combate contra incêndio do Hotel Biz de 
Fraiburgo-SC em confrontação com as características arquitetônicas, avaliando todos os 
pontos que influenciaram na ineficiência dos sistemas de prevenção e combate contra 
incêndio durante o incêndio ocorrido no dia 06 de fevereiro de 2018, que consumiu boa 
parte da área construída do hotel. Esta análise será apresentada em forma de laudo de 
perícia dos sistemas preventivos, para tanto serão abordadas normas nacionais e 
estaduais relacionadas a tais sistemas, além de citados alguns dos pontos mais 
divergentes entre estas normas que podem gerar conflitos de informações por parte dos 
projetistas, prejudicando de certa forma a elaboração dos projetos preventivos.  
 

 

P�������-chave: Segurança contra incêndio. Evacuação. Projeto preventivo e de 
combate contra incêndio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The amount of registered fire episodes over history brings us a great number of important 
information that may and must be prevent mistakes made in the past to happen again. 
Thus, these happenings are used as reference to create parameters and guidelines for 
firefighting system projects. The recent settlement of military firefigther corporations in 
many cities, bringing with it the demand to fulfill its state Normative Instructions (INs), led 
some professionals that have knoledge on the federal standards (NBRs) to some dilema 
regarding which regulation they should follow considering the divergences between these 
two regulations. In this context, this paper presents an analysis of firefighting systems 
project from Biz Hotel, located in Fraiburgo – SC, confronting it with its architectonic 
Project and evaluating the points that had influence on the inefficiency of firefighting 
systems during the fire that took place on February 6th 2018, which consumed a great 
part of the total hotel building area. This analysis will be presented as a firefighting system 
appraisal. Therefore, state and federal firefighting systems regulations will be addressed, 
as well as the divergences between regulations that may cause information conflicts for 
Project designers, jeopardizing the firefighting projects design.  
 

 

Keywords: Firefighting safety. Evacuation. Firefichting systems Project. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Já está praticamente intrínseco para a nossa geração, ao falar de prevenção e 

combate contra incêndio, lembrar da tragédia da Boate Kiss acontecida em Santa Maria 

- RS na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, a qual culminou na morte de 242 

pessoas (GLOBO, 2013). Acontecimentos como este fazem todos, especialmente 

profissionais da área de engenharia, voltarem seus olhares de forma mais atenta para 

certos aspectos técnicos das edificações, e foi exatamente este fatídico acontecimento 

que se tornou um marco em nosso país e uma referência que nos ajuda a justificar e 

conscientizar os leigos da importância de uma implantação adequada e normatizada dos 

sistemas preventivos e de combate contra incêndio. 

Este acontecimento também culminou em novas revisões e adequações das 

normas estaduais de prevenção e de combate contra incêndio por parte dos bombeiros 

militares, sendo até mesmo criada, em Santa Catarina, a distinção das edificações em 

duas categorias, a de “Edificação existente”, destinada “àquela que já se encontrava 

edificada, acabada ou concluída na data de publicação da Lei nº 16.157 (SANTA 

CATARNIA, 2013), e a de  “Edificação nova”, que corresponde “àquela que ainda se 

encontrava em fase de projeto ou de construção na data de publicação d� ��	 
� 1�1�� 

(SANTA CATARNIA, 2013), e a que vier a ser construída posteriormente” (IN 05, CORPO 

DE BOMBEIROS MILITARES DE SANTA CATARINA - CBMSC, 2014). Esta distinção 

possibilita, conforme a IN 05 (CBMSC, 2014), determinadas reduções ou até mesmo 

isenções às Edificações existentes no que diz respeito à instalação de alguns sistemas 

preventivos e de combate contra incêndio, tendo em vista a inviabilidade do 

enquadramento de algumas edificações antigas às normas atuais. Estes aspectos devem 

ser ponderados na análise que será elaborada neste trabalho, visto que a construção da 

edificação que será objeto deste estudo remonta ao ano de 1985, tendo sofrido  

ampliações no ano de 1992 e reformas no ano de 2005 e 2006, conforme conta o 

proprietário.  

Ao longo de todo o território nacional as normas estaduais para prevenção e 

combate contra incêndio são muito recentes. Até pouco tempo atrás havia apenas 

algumas normas com abordagens gerais, muitas vezes conflitantes, sem maiores 



11 
 
exigências nos detalhamentos e na análise para aprovação dos projetos, muito menos 

rigor na fiscalização, resultando na construção de edificações sem uma adequada 

segurança contra incêndio. Este cenário está mudando com a ampliação do território dos 

batalhões de Bombeiros Militares, e através de uma normatização e fiscalização que 

busca-se  padronizar cada vez mais. 

Porém, considerando-se o histórico do pós tragédias relacionado a incêndios em 

nosso país, pode-se observar uma certa afobação de gerar rapidamente legislações de 

proteção contra incêndio, o que acaba ocasionando a criação de normas equivocadas 

ou, em determinados casos, até mesmo contraditórias, gerando conflitos entre os 

envolvidos na aprovação e execução de projetos preventivos e de combate contra 

incêndio (PPCI). 

Outro fato determinante que influencia na qualidade de PPCI é o desconhecimento 

e/ou desinteresse por parte dos projetistas sobre as normas nacionais, o que vem do fato 

de não haver uma fiscalização para analisar a conformidade com tais diretrizes, tornando 

as legislações estaduais, de modo geral, o único material de consulta para elaboração 

de projetos. Desta forma, esquece-se de que as Normas Brasileiras (NBRs) são a base 

da elaboração das normas estaduais. 

No dia 06 de fevereiro de 2018, o Hotel Biz, localizado no município de Fraiburgo, 

Santa Catarina, foi acometido de um incêndio que culminou na sua quase que completa 

destruição, restando apenas a estrutura do prédio com algumas patologias na ala 

correspondente aos quartos e salão de eventos (ao Norte), e deixando praticamente 

intacto o setor administrativo (ao Sul). Apesar dos danos materiais, o incêndio não deixou 

vítimas, pois todas as pessoas que se encontravam na área afetada conseguiram evadir 

do local, porém algumas não utilizando as rotas de fuga convencionais, sendo forçadas 

a saírem pelas janelas do hotel. 

Desta forma faz-se os seguintes questionamentos: 

 

· O que culminou na ineficiência dos sistemas preventivos instalados? 

· Por que algumas pessoas não conseguiram evadir pelas rotas de fuga, 

comprovando assim a ineficiência também do sistema de saídas de emergências? 
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Como diz o provérbio, “errar é humano”, e no caso da segurança contra incêndio 

e pânico errar ou persistir no erro é correr risco, indo muito além do risco de perda 

material, pois por mais alto que seja o valor do patrimônio, devemos nos ater, sobretudo, 

ao risco à vida. Por esta razão todo sinistro deve ser motivo de análise e estudo para que 

sejam apurados e melhorados cada dia mais os parâmetros de sistemas e técnicas de 

segurança nas edificações. Neste âmbito surgiu a proposta da elaboração deste trabalho, 

para contribuir positivamente com a literatura relativa à prevenção e combate contra 

incêndio do nosso país. 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral a elaboração de um 

laudo de perícia o qual identificará os agravantes que culminaram na ineficiência dos 

sistemas preventivos e de combate contra incêndio instalados no Hotel Biz, acarretando 

na deterioração quase que completa da edificação causada pelo incêndio do dia 06 de 

fevereiro de 2018. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

 

· Identificar as normas nacionais e estaduais vigentes que regem a elaboração de 

projetos dos sistemas preventivos e de combate contra incêndio exigidos para este 

tipo de ocupação, assim como resgatar projetos originais do edifício; 

· Levantar através de documentos, fotos e entrevistas com proprietário quais os 

sistemas preventivos que a edificação dispunha no momento do sinistro; 

· Analisar o projeto preventivo de incêndio aprovado pelo corpo de bombeiros 

militares e avaliar se estava completamente de acordo com as normas nacionais 

e estaduais vigentes na época da aprovação, expondo tópicos importantes (de 

cada sistema) presentes nas normas nacionais que se encontram omitidos ou 

divergentes nas normas estaduais; 

· Identificar fatores que culminaram na ineficiência do sistema de saídas de 

emergências, tendo em vista que houve hóspedes impossibilitados de saírem de 

seus quartos, forçando-os a pularem pelas janelas; 

· Identificar fatores que culminaram na ineficiência dos sistemas de combate a 

incêndio, tendo em vista que a edificação teve boa parte consumida pelas chamas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O principal objetivo da segurança contra incêndio é minimizar o risco à vida, e por 

consequência conduzir a uma redução das perdas materiais. O risco à vida não deve 

apenas ser compreendido como a exposição ao calor, mas também ao desabamento e 

aos gases inerentes ao fogo. Segundo Silva (��1��� a exposição à fumaça é o principal 

causador de mortes em incêndios, o que ocorre já nos momentos iniciais do sinistro, 

portando o fator preponderante que pode garantir maior segurança à vida é a rápida 

evacuação do espaço em chamas. 

Todas as medidas de combate e prevenção contra incêndio e principalmente os 

meios que permitam uma rápida evacuação dos locais passíveis da ocorrência de 

incêndios são questões que devem ser analisadas conscientemente pelo responsável 

técnico e discutidas em conjunto com o proprietário, visto que cada obra apresenta suas 

especificidades, tais como: porte da edificação, população fixa, população flutuante, tipo 

de ocupação, presença ou não de brigada e até mesmo o nível cultural dos ocupantes. 

Silva (2014) divide os sistemas de segurança contra incêndio em “Ativos” e 

“Passivos”, sendo o termo “ativo” designado para os extintores, sistema hidráulico 

preventivo (SHP), sistema de alarme e detecção (SAD), sistema de iluminação de 

emergências (SIE), sistema de chuveiros automáticos, brigada de incêndio, etc., e os 

passivos são rotas de fuga, sistemas de compartimentação horizontal e vertical, uso de 

materiais de revestimento e acabamento que minimizem a propagação das chamas, 

projeto de instalações e elétricas respeitando as normas técnicas, etc.  

Segundo a NBR 14432 (ABNT, 2000, p��) - Exigências de resistência ao fogo de 

elementos: 

 

“Proteção ativa: 
Tipo de proteção contra incêndio que é ativada manual ou automaticamente em 
resposta aos estímulos provocados pelo fogo, composta basicamente das 
instalações prediais de proteção contra incêndio. 
Proteção passiva: 
Conjunto de medidas incorporado ao sistema construtivo do edifício, sendo 
funcional durante o uso normal da edificação e que reage passivamente ao 
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desenvolvimento do incêndio, não estabelecendo condições propícias ao seu 
crescimento e propagação, garantindo a resistência ao fogo, facilitando a fuga 
dos usuários e aproximação e o ingresso no edifício para o desenvolvimento das 
ações de combate. ” 

 

Brentano (2015) ainda distingue os sistemas em mais uma categoria além destas, 

a “Preventiva”, cujo objetivo é a observância dos requisitos mínimos de segurança contra 

incêndio de forma constante durante o uso da edificação, referindo-se desta forma 

principalmente à manutenção dos equipamentos de combate e detecção, e o treinamento 

da brigada de incêndio. 

As organizações de certificação e padronização internacional para os sistemas 

preventivos e de combate contra incêndio são a NFPA – National Fire Protection ASSN 

(352 normas), ASTM International Standards Worldwide, DIN – Deusches Institut fur 

Norming, ISO – International Organization for Standarization, e os Eurocodes, já os 

organismos nacionais são a ABNT e o CB-24 (Comitê Brasileiro de Segurança Contra 

Incêndio). 

Atualmente no Brasil existem as normas nacionais (NBRs) e as normas estaduais, 

conhecidas como Instruções Normativas (INs) ou Instruções Técnicas (ITs), que diferem 

de estado para estado na sua estrutura, algumas sendo mais detalhadas, como a de São 

Paulo e outras mais simplificadas, como a de Santa Catarina. Mas todas elas seguem 

como referência as mesmas normas nacionais, conhecidas como NBRs. As normas 

NBRs referentes a sistemas preventivos e de combate contra incêndio e pânico são: 

 

· NBR 11863 (ABNT, 1992): Carga para extintor de incêndio à base de espuma 

química e carga líquida;  

· NBR 6125 (ABNT, 1992): Chuveiros automáticos para extinção de incêndio;  

· NBR 11836 (ABNT,1992): Detectores automáticos de fumaça para proteção contra 

incêndio; 

· NBR 9443 (ABNT, 1992): Extintor de incêndio classe "A" - ensaio de fogo em 

engradado de madeira; 

· NBR 9444 (ABNT, 1992): Extintor de incêndio classe "B" - ensaio de fogo em 

líquido e inflamável; 
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· NBR 12992 (ABNT, 1993): Extintor de incêndio classe "C" - ensaio de 

condutividade elétrica; 

· NBR 11715 (ABNT, 1992): Extintor de incêndio com carga d'água; 

· NBR 11716 (ABNT, 1992): Extintor de incêndio com carga de gás carbônico; 

· NBR 10721 (ABNT, 1989): Extintores de incêndio com carga de Pó Químico; 

· NBR 10897 (ABNT, 1988): Proteção contra incêndio por Chuveiro Automático; 

· NBR 11751 (ABNT, 1992): Extintores de incêndio com carga para espuma 

mecânica; 

· NBR 11762 (ABNT, 1992): Extintores de incêndio portáteis de hidrocarbonetos 

halogenados; 

· NBR 5667 (ABNT, 1980): Hidrantes urbanos de incêndio; 

· NBR 7532 (ABNT, 1982): Identificadores de extintores de incêndio - dimensões e 

cores; 

· NBR 12779 (ABNT, 1992): Inspeção, manutenção e cuidados em mangueiras de 

incêndio; 

· NBR 12962 (ABNT, 1993): Inspeção, manutenção e recarga em extintores de 

incêndio; 

· NBR 11861 (ABNT, 1992): Mangueira de incêndio; 

· NBR 9077 (ABNT, 1993): Saídas de emergência em edifícios; 

· NBR 12615 (ABNT, 1992): Sistema de combate a incêndio por espuma; 

· NBR 10898 (ABNT, 1990): Sistema de iluminação de emergência; 

· NBR 12693 (ABNT, 1993): Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

· NBR 11719 (ABNT, 1992): Tinta ou massa retardante de incêndio; 

· NBR 12183 (ABNT, 1992): Utilização de extintores de incêndio em veículos 

terrestres; 

· NBR 8461 (ABNT, 1984): Segurança de Recipientes transportáveis de aço p/ GLP; 

· NBR 9441 (ABNT, 1998): Execução de sistemas de detecção e alarme de 

incêndio; 

· NBR 11742 (ABNT, 2003): Porta Corta Fogo para saídas de emergência – 

Especificação; 
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· NBR 13523 (ABNT, 1995): Central predial de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP); 

· NBR 11836 (ABNT, 1992): Detector de fumaça; 

· NBR 15219 (ABNT, 2005): Plano de emergência contra incêndio. 

 

Conforme Art. 6º da IN 001 (CBMSC, 2015, p.05): 

 
No Estado de Santa Catarina compete ao Comando Geral do CBMSC, por meio 
do seu órgão próprio, Diretoria de Atividades Técnicas (DAT), normatizar e 
supervisionar o cumprimento das disposições legais relativas aos sistemas e 
medidas de segurança contra incêndios e pânico. 

 

Tendo em vista que o sinistro objeto deste trabalho aconteceu em Santa Catarina, 

as exposições aqui descritas darão prioridade às Instruções Normativas (INs) deste 

estado, pertinentes aos sistemas preventivos e de combate contra incêndio e pânico 

relativos à classificação do tipo de edificação à qual se enquadra o Hotel Biz. Também 

serão expostos artigos das NBRs que serviram como base para elaboração destas INs, 

fazendo menção, em alguns pontos, às Instruções Técnicas do Estado de São Paulo, 

usadas como referência por muitos estados Brasileiros para a elaboração de suas 

próprias instruções.  

 

�11 Classificação Das Edificações 

 

Segundo Brentano (2015), para se determinar as medidas de proteção 

necessárias para uma edificação, ela deve ser classificada segundo as seguintes 

características: 

 

· Ocupação; 

· Altura; 

· Área; 

· Carga de incêndio. 

 

O Art. 122 da IN 001 (CBMSC, 2015) ainda distingue mais duas características: 
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· Capacidade de lotação;  

· Riscos especiais.  

 

A Classificação das edificações é muito importante, já que a ela é o primeiro passo 

para que o projetista tome suas diretrizes de projeto, estabelecendo, segundo Brentano 

(2015, p. 45) “as condições construtivas e de prevenção contra incêndio para se evitar a 

eclosão de foco de fogo e sua posterior propagação para toda a edificação”.  

Segundo o Art. 123 da IN 001 (CBMSC, 2015, p.32): 

 

Para cada ocupação é especificado e exigido apenas os sistemas e medidas de 
segurança contra incêndio e pânico que o imóvel deve obrigatoriamente possuir, 
de acordo com a sua altura, número de pavimentos, área total construída ou 
carga de incêndio, dentre outros parâmetros. 

 

Porém há uma contradição nesta mesma IN no que diz respeito a Túneis, Galerias, 

Minas e edificações de Risco diferenciado, pois o Parágrafo único do Art. 143 e do 

Parágrafo 2º do Art. 145 cita que podem ser exigidos outros sistemas e medidas de 

segurança contra incêndio e pânico para este tipo de ocupação à critério da DAT. 

 

2.1.1.1. Classificação segundo a ocupação 

 

O Art. 115. da IN 001 (CBMSC, 2015) estabelece que para se determinar os 

sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico de uma edificação, esta deve 

ser primeiramente classificada em uma das seguintes ocupações:   

 

· residencial privativa multifamiliar;  

· residencial coletiva (pensionatos, asilos, conventos, internatos e congêneres); 

· residencial transitória (hotéis, apart-hotéis, albergues, motéis e congêneres); 

· comercial (mercantil, comercial em geral, lojas, mercados, escritórios, galerias 

comerciais, supermercados e congêneres);  

· shopping center; 28/72 IN 001 (CBMSC,2015) – Da Atividade Técnica VI – 

industrial;  

· mista (imóvel com duas ou mais ocupações diferentes);  
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· pública (quartéis, secretarias, tribunais, delegacias, consulados e outros);  

· escolar geral (escolas de ensino fundamental, médio ou superior, creches, jardins 

de infância, maternal, curso supletivo, curso pré-vestibular e congêneres);  

· escolar diferenciada (escolas de artes, artesanatos, profissionalizantes, 

academias de ginásticas, escolas de idiomas, escolas de músicas e outros);  

· hospitalar com internação ou com restrição de mobilidade (hospital, laboratório, 

unidades de pronto atendimento, clinica médica e congêneres quando houver 

internação ou ocorrer (mesmo que por breve período) a restrição de mobilidade 

do paciente);  

· hospitalar sem internação e sem restrição de mobilidade (hospital, laboratório, 

unidades de pronto atendimento, clínica médica e congêneres quando não houver 

internação ou não ocorrer a restrição de mobilidade do paciente);  

· garagens (edifício garagem, garagens em geral, hangares, marinas e 

congêneres);  

· reunião de público com concentração (auditórios ou salas de reunião com mais de 

100m², boates, clubes noturnos em geral, salões de baile, restaurantes dançantes, 

bares dançantes, clubes sociais, circos, teatros, cinemas, óperas, templos 

religiosos sem assentos (cadeira, banco ou poltrona), estádios, ginásios e piscinas 

cobertas com arquibancadas, arenas em geral);  

· reunião de público sem concentração (auditórios ou salas de reunião com até 

100m², restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios, cantinas, templos 

religiosos com assentos (cadeiras, bancos ou poltrona), museus, cartórios, 

piscinas cobertas sem arquibancadas, galerias de arte, bibliotecas, rodoviárias, 

parques de diversões, aeroportos, aeroclubes);  

· postos para reabastecimentos de combustíveis (líquidos inflamáveis e GNV);  

· postos de revenda de GLP (PRGLP);  

· depósitos (galpões, centros de distribuição, centro atacadista);  

· locais com restrição de liberdade (penitenciarias, presídios, centro de internação 

de menor infrator, manicômio, congêneres); XX – matas nativas e 

reflorestamentos;  

· parques aquáticos;  
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· atividades agropastoris, silos e olarias;  

· túneis, galerias e minas; 29/72 IN 001 (CBMSC,2015)  – Da Atividade Técnica 

· riscos diferenciados:  

o estação de rádio ou TV;  

o centro de computação;  

o subestação elétrica;  

o hidroelétrica, termoelétrica ou usina eólica;  

o centrais telefônicas ou de telecomunicações;  

o estações de serviço (torre de transmissão de rádio, TV ou telefonia);  

o portos;  

· edificações especiais:  

o oficinas de consertos de veículos automotores;  

o depósito de combustíveis e/ou inflamáveis;  

o depósito de explosivos e munições;  

o caldeiras e vasos de pressão.  

 

Enquadrando-se o caso em estudo na ocupação “Residencial Transitória”, deve-

se observar os parâmetros mínimos estabelecidos pelo Art. 126 da IN 001(CBMSC, 

2015). 

Figura 1 - Parâmetros mínimos PPCI de ocupação residencial transitória 

 
Fonte: IN 001 (CBMSC, 2015) 
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Através da Figura 1 pode-se observar que as principais características da 

edificação que influenciam nos parâmetros mínimos de projeto, além do tipo de 

ocupação, são “área” e “altura”. 

 

2.1.1.2. Classificação das edificações quanto a sua área 

 

Para fins de determinação das medidas necessárias para proteção contra incêndio 

das edificações, encontramos distinção de área na NBR 9077 (ABNT, 2001), além da IN-

001, como acabamos de ver, ambas dividem as edificações em dois grandes grupos, 

para todas as ocupações: 

 

· Com área inferior a 750m²; 

· Com área igual ou superior a 750m². 

 

Para a norma nacional a área do pavimento ou de toda a edificação é parâmetro 

determinante para a escolha do tipo e do número de escadas de emergências para 

determinada edificação, para as instruções normativas do estado de Santa Catarina, 

conforme pode-se ver na Figura 2, é um fator determinante que parametriza não só o 

sistema de saídas de emergências das edificações, mas diversos sistemas preventivos 

e de combate contra incêndio. 

 

2.1.1.3. Classificação das edificações quanto a sua altura 

 

Brentano (2015) aborda três distinções de alturas no que se refere às diretrizes de 

projeto preventivo e de combate contra incêndio: 

 

· Altura descendente – é a diferença de nível entre o piso do último pavimento 

habitável e o piso do pavimento de descarga. Caso haja dois pavimentos de 

descarga, considerar o pavimento mais inferior para a determinação desta altura. 

E caso o último pavimento seja um duplex, por exemplo, considerar-se altura 

descendente a diferença entre o nível de acesso ao apartamento duplex e o 
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pavimento de descarga (entende-se por pavimento de descarga aquele que dá 

acesso à via pública ou a algum local seguro dentro do terreno da edificação); 

· Altura ascendente – é a diferença entre o nível do subsolo mais baixo e o 

pavimento de descarga da edificação;  

· Altura real ou total – é a diferença entre o nível de saída à via pública mais baixo 

da edificação e o topo da estrutura do prédio ou de qualquer instalação da 

edificação que fique acima deste. Esta altura é considerada apenas para a 

determinação das diretrizes do sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA). 

 

Estas alturas também são mencionadas no artigo 10 da IN 009 (CBMSC, 2014) 

para o sistema de saídas de emergências. Para as Instruções Normativas do estado de 

Santa Catarina a altura da edificação para todos os sistemas preventivos exceto o SPDA 

é definida pela medida entre o nível do piso do pavimento de descarga e o nível do piso 

do último pavimento útil superior, entendendo-se por pavimento “todos os níveis úteis 

ocupáveis, compreendendo subsolo, pilotis, térreos, garagens, áticos e mezaninos, 

excluindo-se os destinados à casa de máquinas, caixas d´água, pavimento técnico e 

barriletes” IN 001 (CBMSC, 2015, p.49). Existindo apenas uma ressalva quanto aos 

sistemas exigidos em mezaninos, encontrada no Art. 5º da IN 07 (CBMSC, 2017, p. 3) do 

sistema hidráulico preventivo: 

 
Art. 5º. Fica isenta a instalação de pontos de hidrantes ou de mangotinhos em:  
I – mezanino, escritório, sobreloja ou locais com acesso restrito, todos com área 
≤ 100 m²;  
II – pavimentos superiores de apartamento duplex ou tríplex.  

 

Porém, conforme parágrafo único deste artigo, deve ser assegurada a proteção 

dos locais isentos da instalação do Sistema Hidráulico Preventivo (SHP) com mangueiras 

dos hidrantes ou dos mangotinhos do pavimento mais próximo, devendo estes 

apresentarem a vazão mínima no esguicho estabelecida por esta IN. 

A altura da edificação é um parâmetro determinante para a escolha do tipo de 

escada que configura a saída de emergência das edificações verticalizadas.  
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“A quantidade total de escadas de uma edificação depende do tipo de ocupação, 

da altura da edificação, da lotação e caminhamento máximo, devendo atender pelo 

menos o mínimo previsto no Anexo B” da IN 009 (CBMSC, 2014, p.39). 

Figura 2 - Anexo B da IN 009 para determinação do tipo de escada em função da altura 
da edificação 

 
Fonte: IN 009 (CBMSC, 2017) 
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A Figura 2 apresenta-se um pouco mais extensa na IN 009 (CBMSC, 2017), mas 

este trabalho se limitará a expor apenas como se vê acima, visto que já apresenta as 

informações necessárias à análise do projeto em estudo. 

Pode-se observar, portanto que edifícios de pequeno porte, por serem, de modo 

geral, de fácil desocupação, apresentem menos dispositivos de segurança contra 

incêndio, de modo que edificações de baixa complexidade com área construída inferior a 

200m² dispensam inclusive a elaboração de Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI), 

conforme IN 001 (CBMSC, 2015), podendo neste caso ser apresentada a declaração de 

regularidade de imóvel de baixa complexidade, sendo este um termo de compromisso 

firmado pelo proprietário do imóvel, o qual indica que a edificação encontra-se de acordo 

com as normas dos bombeiros militares de prevenção e combate contra incêndio.  

Edificações de maior porte, onde há dificuldade de se avaliar o tempo para desocupação 

e nos quais um possível desabamento pode afetar seu entorno ou mesmo a equipe de 

combate a incêndio, exigem maior nível de segurança e verificação de seus sistemas. 

Por exemplo, conforme ainda a IN 001 (CBMSC, 2015), edificações com carga de 

incêndio elevada e com área construída superior a 3.000,00m² devem apresentar sistema 

de chuveiros automáticos. Para o caso de ocupação residencial transitória, na qual 

enquadram-se os hotéis, o sistema de chuveiros automáticos é exigido quanto a altura 

da edificação é igual ou superior a 30m, independente da área construída. 

 

2.1.1.4. Classificação das edificações quanto a carga de incêndio 

 

A carga de incêndio, também conhecida como carga de fogo ou carga térmica é 

um dos principais parâmetros que devem ser considerados na avaliação da segurança 

contra incêndio. Segundo a NBR 9077 (ABNT, 2001) é o a soma de todos os materiais 

combustíveis que constituem uma edificação ou que se encontram no seu interior, 

expressa em termos de massa média por unidade de área, pela qual é dimensionada a 

liberação de calor com base no valor calorífico dos materiais. A carga combustível é 

expressa em MJ/m², Kcal / m² ou kg/m², correspondendo à quantidade de madeira (kg de 

madeira por m²) que emite a mesma quantidade de calor que a combustão total dos 

materiais considerados. ”  
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A IN 003 (CBMSC, 2014) para Carga de Incêndio apresenta parâmetros diferentes 

dos estabelecidos na NBR 14.276 (ABNT, 2006), no que diz respeito à classificação do 

risco determinado pela carga de incêndio.  

 

Tabela 1 - Comparativo entre NBR 14.276 e IN 003 para classificação das edificações 
quanto a suas cargas de incêndio 

R���� C���� �� �������� �� ������!� qe (kg/m²) 
N"R 14.276/2006 IN-003/DAT/CBMSC 

"��B� / Leve qe < 16 qe < 60 
M#��� 1� < qe < 63 �� < qe < 120 
E������ qe > 63 qe > 120 

F$%&') Adaptado da NBR 14.276 (ABNT, 2006) e IN 003 (CBMSC, 2014)  

 

Observa-se na Tabela 1 que a NBR 14.276 (ABNT, 2006) é bem mais restritiva 

que a IN 003 (CBMSC, 2014) no que diz respeito à carga de incêndio. Este tipo de 

divergência gera bastante confusão não só com o projetista atento, mas principalmente 

com o proprietário informado, pois o dilema de qual norma se deve seguir como referência 

é muito grande1.  

O*+,� divergência entre a norma brasileira e a estadual é na forma como se 

dimensiona a carga de incêndio das edificações. A NBR predetermina uma carga de 

incêndio específica por área construída para inúmeros tipos de ocupação, como por 

exemplo: 

 

                                            
1 Nota: Para não haver equívoco, é recomendável consultar a seguradora, caso a edificação seja 

acobertada por seguro patrimonial. Esta deverá informar qual norma se deverá seguir como referência. 
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Figura 3 - Parte da tabela de Cargas de incêndio específica por ocupação 

 
Fonte: NBR 14276 (ABNT, 2006) 

 

 No final desta tabela está descrito que para as demais atividades não 

enquadradas nela deve-se seguir o procedimento de cálculo adotando a fórmula: 

 

!"# =$((%#&'&)#*/+ "* 
 

Onde: 

Qfi  é o valor da carga de incêndio específica, em megajoules por metro 

quadrado de área de piso; 

Mi  é a massa total de cada componente i do material combustível, em 

quilogramas. Esse valor não pode ser excedido durante a vida útil da edificação, 

exceto quando houver alteração de ocupação, ocasião em que o Mi deve ser 

reavaliado; 

Hi  é o potencial calorífico específico de cada componente i do material 

combustível, em megajoules por quilograma, conforme a Tabela D.1 da NBR, a 

qual trás os valores do potencial calorífico específico de diversos materiais; 

Af  é a área do piso do compartimento, em metros quadrados. 

 

A IN 003 (CBMSC, 2014) traz apenas este mesmo cálculo, porém descrito de 

maneira diferente e determinando que antes de se multiplicar pela área da edificação, 

seja feita a sua equivalência em madeira através da fórmula: 

(�1� 
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,# = ,-
.0 

 

Onde:  

qi é a Carga de incêndio equivalente em madeira (Kg de madeira /m2); 

qe  é o valor da carga de incêndio específica do material - (kcal/m2 ou MJ/m2); 

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

MJ/kg.  

 

Este método apontado pela IN 003 (CBMSC, 2014) permite que o grau de risco de 

uma edificação seja determinado com maior especificidade, desta forma edificações pré-

estabelecidas como de risco médio pela NBR 14.276 (ABNT, 2006), por exemplo, podem 

ser enquadradas como de risco leve ou de risco elevado.  

 

2.1.2. Sistema de Saídas de Emergências 

 

O sistema de saídas de emergências é um dos sistemas de proteção passivos 

ao qual devemos uma grande atenção, pois além de ser o primeiro a ser recorrido pela 

grande maioria das pessoas, ele é o que mais influencia estruturalmente nas edificações, 

sendo este sistema exigido independente da ocupação da edificação, altura, área total 

construída ou carga de incêndio.  

Segundo Brentano (2015, p. 181): 

 

Saída de emergência ou rota de saída de emergência, ou de desocupação de 
uma edificação é um caminho contínuo, devidamente protegido, sinalizado e 
iluminado, constituído por portas, corredores, escadas, rampas, saguões, 
passagens externas, etc., a ser percorrido pelos ocupantes, por seus próprios 
meios, em caso de incêndio ou de outra emergência, a partir de qualquer ponto 
da edificação, até atingir a via pública ou outro espaço interno/externo 
definitivamente seguro. 

 

É muito importante ressaltar que as saídas de emergências também têm a função 

de “permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a 

retirada da população”, segunda a IN 009 (CBMSC, 2014, p. 5). 

(��� 
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A IN 009 (CBMSC, 2014) estabelece que as distâncias a serem percorridas até as 

saídas de emergências, sendo estas configuradas por escadas ou a própria porta de 

saída para a área externa não devem ser superiores a 30m quando os pavimentos forem 

isolados entre si. Entendendo-se por pavimentos isolados aqueles que apresentam 

entrepisos executados em concreto armado, paredes externas resistentes ao fogo por 2 

horas e/ou afastamento mínimo de 1,2m entre peitoris e vergas de abertura, situadas em 

pavimentos consecutivos. Conforme a IN 009 (CBMSC, 2014, p.10), “a distância entre as 

aberturas pode ser substituída por abas horizontais que avancem 90cm da face da 

edificação, solidárias com o entrepiso e executadas com material resistente ao fogo por 

2 horas.” 

Segundo Coelho (1997), a capacidade de locomoção, ou mais especificamente de 

evacuação de uma pessoa no interior de um edifício em situação de incêndio pode estar 

atrelada a um ou vários fatores. 

 

2.1.2.1. Fatores que influenciam na capacidade de evacuação de um indivíduo em 

situação de incêndio 

 

a) De ordem física do ocupante 

 

As pessoas podem apresentar alguma deficiência locomotora. Deve-se levar em 

consideração também a idade dos ocupantes, ou suas dimensões, que geralmente é 

relacionado à sua idade. Predtechenskii (1978 �p*d COELHO, 1997, p. 37) apresenta 

um estudo que relaciona a idade de um indivíduo à sua projeção horizontal considerando 

esta uma elipse cuja largura (maior dimensão) seria a medida de ombro a obro e a 

espessura, sua medida transversal, conforme se pode observar; 
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Figura 4 -  Projeção de uma pessoa num plano horizontal 

 
Fonte: Coelho (1997) 

 

A Tabela 2 apresenta os valores da projeção horizontal de pessoas de diferentes 

faixas etárias e com diferentes vestuários, de acordo com as estações do ano. 

 

Tabela 2 - Valores de Predtechenskii relativos à superfície teórica média da projeção 
horizontal de uma figura humana 

-./.0 V023456-O

CONSOANTE 

A ÉPOCA DO 

ANO

�/6L46/

MÉDIA (m)  

 

02702246/

MÉDIA (m) 

24706S89-0

EM 

PROJEÇÃO 

HORIZONTAL 

/d*A+: V�,;: ���� ���� ��1�� 

<�	� �=+�>;: ���� ���� ��11� 

-
?�,
: ���� ���� ��1�� 

J:?�@ ���� – 0,38 ���� – 0,22 ����� – 0,067 

9,	�
>� ���� – 0,30 ���1 - 0,17 ����� – 0,040 

F$%&') D$'GH$ K1997) 
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b) De ordem física da edificação 

 

Podemos citar dentro deste fator diversos aspectos que podem influenciar na 

velocidade da evacuação dos usuários de uma edificação em situação de incêndio: 

 

· Geometria da edificação - se os caminhos de evacuação apresentam uma forma 

sinuosa e de difícil percepção certamente será um fator negativo no 

desenvolvimento de uma operação de evacuação; 

· Presença de áreas de refúgio – normalmente recomendado para edifícios muito 

altos; 

· Dimensões das saídas – não só as portas, mas os corredores também precisam 

ser adequadamente dimensionados de maneira que não haja afunilamento das 

rotas de fuga; 

· Existência de sistema de alarme – o fato de o sistema ser automático, com a 

presença de detectores automáticos de fumaça ainda pode influenciar 

grandemente na eficiência da evacuação; 

· Sinalização existente e clareza no seu reconhecimento, iluminação de 

emergência.  

 

c) De natureza comportamental do indivíduo 

 

Este fator está relacionado às especificidades psicológicas de cada um. Verifica-

se, em situações analisadas em diversos países, que as pessoas empreendem ações 

que julgam prioritárias, como combater o incêndio ou ajudar terceiros, o que pode 

contribuir positivamente para a evacuação ou ter consequências negativas. Este fator 

pode ser padronizado, dependendo da prática ou não de simulações de evacuação por 

parte dos indivíduos, principalmente dos considerados como “população fixa” da 

edificação. A não familiarização dos ocupantes com os espaços a evacuar é um fator 

comportamental muito importante a ser considerado neste trabalho, visto sua forte 

correlação ao tipo de ocupação a ser analisado. 
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Um estudo nos EUA citado por Coelho (1997) descreve o comportamento de 65 

pessoas que ocupavam um hotel conhecido como Arundel Park, acometido a um incêndio 

real. O estudo teve por objetivo principal determinar o número de pessoas, dentre estes 

ocupantes, que voltaram a entrar no edifício depois de já terem evadido, e quais as razões 

que os motivaram a este comportamento. 

 

Figura 5 - Motivos que provocaram a reentrada de ocupantes no edifício Arundel Park 
(EUA) 

 
Fonte: Coelho (1997) 

 

Segundo Nelson (1988, p.49): 

 

A atitude de regressar ao interior do edifício é considerada, geralmente, como um 
modelo de comportamento desadaptado, pois ela irá dificultar a evacuação 
daqueles que ainda não conseguiram sair para o exterior, ao tornar o fluxo menos 
fluído, podendo inclusive gerar uma situação de pânico.  

 

Desta forma, a não ser que os motivos que levam os ocupantes a reingressar em 

uma edificação em chamas possam se enquadrar nas ações desenvolvidas pelos 

bombeiros, é evidente que os aspectos negativos resultantes dessas ações não 

conseguem sobrepujar os aspectos positivos que eventualmente resultem das mesmas.  

Uma análise de levantamentos estatísticos de vários países feita por Malhotra 

(2005 apud BRENTANO, 2015) sobre as causas das mortes ocasionadas por incêndios 

mostra as principais causas do fracasso da desocupação: 
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· Demora em os ocupantes perceberem o fogo; 

· Rotas de fuga bloqueadas pela presença de fumaça; 

· Ocupantes que não conheciam as rotas de fuga; 

· Rotas de fuga mal dimensionadas; 

· Saídas de emergências fechadas ou bloqueadas por objetos. 

 

d) Relacionados a uma excessiva densidade de ocupantes 

 

Deve-se levar em consideração principalmente em locais de reunião de público 

com concentração. A densidade de ocupação é um dos fatores com maior influência no 

movimento de pessoas, podendo-se considerar, segundo Coelho (1997), tipos de 

movimento em função da densidade: 

 

· Movimento livre – densidade entre 0 e 0,05 m²/m²; 

· Movimento confortável – densidade entre 0,05m²/m² e 0,15 m²/m²; 

· Movimento sem contato – densidade de 0,15 m²/m² e 0,40 m²/m²; 

· Movimento compacto – densidade entre 0,40 m²/m² e 0,75 m²/m²; 

· Movimento fortemente condicionado – densidade entre 0,75 m²/m² e 0,92 m²/m²; 

· Movimento impossível – densidade maior do que 0,92 m²/m². 

 

2.1.3. Proteção Por Extintores 

 

Como existem diversos tipos de cargas de extintoras é muito importante saber de 

forma clara para que serve cada uma delas, e para isso deve-se primeiramente entender 

como o fogo é classificado, segundo a NBR 15.808 (ABNT, 2013). 

 

· Classe A: fogo em materiais sólidos que deixam resíduos, como madeira, papel, 

tecido e borracha; 

· Classe B: fogo em líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis; 

· Classe C: incêndio em equipamentos elétricos energizados; 
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· Classe D: fogo em metais pirofóricos, como magnésio, selênio, antimônio, lítio, 

potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio, urânio e zircônio; 

· Classe K: fogo em óleo e gordura em cozinhas. 

 

Segundo Brentano (2015), os extintores de incêndio são classificados para serem 

usados em uma ou mais dessas classes de fogo, identificados pelos símbolos e cores 

segundo a NBR15.808 (ABNT, 2013), apresentadas na figura a seguir: 

 

Figura 6 - Símbolos que identificam a classe de fogo de acordo com a natureza do 
material combustível 

 
Figura: Brentano (2015) 

 

É fundamental para qualquer tipo de ocupação que haja um treinamento para a 

operação do extintor de incêndio, com isso pode-se identificar qual o agente extintor mais 

adequado para ser utilizado sobre determinado foco de fogo, além de tornar sua ação 

mais eficaz, já que o tempo de descarga do extintor é extremamente rápido, em torno de 

1 minuto. 

 

2.1.3.1. Classificação dos extintores segundo a capacidade extintora 

 

A capacidade extintora de um extintor de incêndio é a medida do poder de extinção 

de fogo que ele tem em razão de sua carga, que pode constituir uma ou mais unidades 

extintoras, obtida em ensaios práticos normatizados pelas normas NBR15.808 (ABNT, 

2013) e NBR15.809 (ABNT, 2013). 

Os caracteres alfanuméricos indicados no casco dos extintores expressam a sua 

capacidade extintora mínima, sendo que o número antes da letra representa o tamanho 
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do fogo que pode ser extinto por uma unidade extintora ou pelo extintor de incêndio, e a 

letra maiúscula que sucede o número, a classe de fogo.  

A IN 006 (CBMSC, 2017, p.7) estabelece que “em cada pavimento, são exigidos 

no mínimo 2 extintores com pelo menos uma unidade extintora cada, mesmo que apenas 

um extintor atenda a distância máxima a ser percorrida. Parágrafo único. Atendida a 

distância máxima a ser percorrida, permite-se a existência de apenas um extintor com 

uma unidade extintora, nos imóveis com risco de incêndio tipo leve, nos seguintes casos: 

 

· I – nos mezaninos com área de até 50 m²;  

· II – nos pavimentos com área de até 50 m²;  

· III – nas edificações com área de até 50 m²;  

· IV – em blocos isolados com área de até 50 m². 

 

Já a NBR 12.63 (ABNT, 2013) descreve de forma mais específica que uma das 

unidades extintoras por pavimento deve ser para classe de fogo A e a outra para classe 

B e C. É permitida também a instalação de duas unidades extintoras iguais de pó ABC, 

com capacidade extintora de, no mínimo 2A;20B;C. 

Isto é muito importante, porque para cada classe de fogo, sempre haverá um 

extintor apropriado disponível. 

 

20B significa que o extintor de incêndio tem a capacidade de extinguir 
aproximadamente 20 vezes ou mais fogos de classe B comparada com a 
capacidade do extintor 1B. Outra vantagem do extintor de pó químico seco ABC 
ou BC, com capacidade extintora 20B é que tem duas vezes a capacidade 
extintora mínima de um extintor de espuma mecânica (10B) para extinguir fogos 
de classe B, também com a vantagem de ser mais leve e fácil de ser operado. 
(BRENTANO, 2015, p. 467) 

 

2.1.3.2. Classificação dos extintores segundo o agente extintor 

 

Além das classificações quanto à capacidade extintora e a classe de fogo a ser 

extinta, deve-se ter atenção ao agente extintor. O CO2, por exemplo é indicado para 

incêndios de classe C, por exemplo, porque não deixam resíduo, assim não gerando 

ainda mais danos a equipamentos como painéis elétricos.  
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Tabela 3 - Dados importantes relacionados aos agentes extintores mais comuns 
/Q�
+� �T+	
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>;:

d: �Q�
+� 
/AU�
U�

do jato 
3�@p:

médio de 
descarga 

W�O XYZ[\] / 6�=^,	�@�
+: /+_ 1� @ ��

segundos 
9O� (gás carbônico) 9 /`�^�@�
+: �

,�=^,	�@�
+:
/+_ ��� @ ��

segundos a (�p�
�= p�,�

princípios de fogo) 
7b2 (Bicarbonato de 
potássio, Bicarbonato 
de sódio, monofosfato 

ce \fghi\] 

/ /`�^�@�
+: /+_ �@ 1� =�Q

para 4kg e 
25 seg. 

para 12kg 

a -
+�,,*p>;: d�

reação química em 
U�d�	� 9 

. 6�=^,	�@�
+: 

F$%&') Adaptado de Brentano (2015)  

 

A Tabela 3 traz algumas informações importantes relativas aos tipos de agentes 

extintores mais comuns de serem encontrados. Nota-se que o tempo médio de descarga 

é muito baixo, e que as distâncias de alcance dos jatos são muito variáveis, o que reforça 

a importâncias de um treinamento por parte dos ocupantes, visto a grande possibilidade 

de se desperdiçar uma oportunidade de combater um princípio de incêndio com 

eficiência, quando necessário, em função de uma possível ignorância das especificidades 

de cada agente extintor. 

 

2.1.3.3. Caminhamento 

 

O extintor é o primeiro sistema de combate a ser acionado durante um princípio 

de incêndio, por ser portátil e de ação eficaz, desde que haja um por perto e que seja 

bem operado.  
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Figura 7 - Exigência do extintor de incêndio portátil em função do risco de incêndio. 

 
Fonte: IN 006 (CBMSC, 2017) 

 

A Figura 7 estabelece, além da capacidade extintora mínima para cada tipo de 

agente extintor, as distâncias máximas a serem percorridas para se alcançar este 

equipamento, segundo o risco de incêndio ao qual a edificação foi caracterizada.  

 

2.1.4. Materiais De Acabamento E Revestimento 

 

A IN 018 (CBMSC, 2016) tem por objetivo estabelecer as especificações mínimas 

para fiscalização e controle das propriedades e características dos materiais de 

revestimento e acabamento utilizados em imóveis e nos locais de eventos. 

De acordo com a IN 018 (CBMSC, 2016, p. 4): 

 

No projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI), deve constar nas 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, e que estão previstos no Anexo B. 
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Figura 8 - Exigência quanto ao tipo de materiais em edificações 

 
Fonte: IN 018 (CBMSC, 2014) 

 

Para que um material seja classificado como antiderrapante, este deve apresentar 

coeficiente de atrito > 4 com sua superfície molhada, segundo a IN 009 (CBMSC, 2014). 

Observa-se repetidamente uma referência à IN 009 (CBMSC, 2014). Esta IN traz 

diretrizes mais detalhadas referente aos materiais citados, como no caso das escadas de 

piso metálico que, conforme esta instrução normativa, são permitidas apenas para 

edificações de até 2 pavimentos, exceto para ocupações industriais, em áreas de acesso 

restrito, ou quando a edificação for toda metálica. 

É importante também ter claro que, conforme a IN 009 (CBMSC, 2014, p. 12) são 

considerados materiais retardantes aqueles “que, em seu processo químico, recebem 

tratamento para melhor se comportarem ante a ação do calor, ou ainda aqueles 
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protegidos por produtos que dificultem a queima, quando expostos a um processo de 

combustão.” 

Além dos materiais de acabamento e revestimento estabelecidos pela IN 018 

(CBMSC, 2016), a NBR 13342 (ABNT, 2001) determina as diretrizes mínimas de Tempo 

Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) para os elementos estruturais das edificações: 

 

Figura 9 - Tempo requerido de resistência ao fogo em minutos X tipo de ocupação 

 
Fonte: adaptado de NBR 14432 (ABNT, 2001) 

 

A edificação em estudo enquadra-se na divisão B1 do Grupo B (Hotéis e 

assemelhados) e na divisão F-2 do Grupo F (Templos e auditórios), portanto, 

considerando que a altura da edificação está entre 6 e 12m, o TRRF é de 60 minutos, ou 

seja, em uma situação de incêndio a estrutura da edificação deve manter suas 

características de resistência e estabilidade por pelo menos 60 minutos.   

 

2.1.5. Sistema de Iluminação de Emergências e Sinalização de Abandono de Local 

 

Segundo Brentano (2015) o Sistema de iluminação de emergências corresponde 

aos equipamentos que tem por finalidade identificar e sinalizar as saídas de emergências 

de forma inconfundível para permitir uma evasão eficiente dos ocupantes a um local 

seguro, além de iluminar os locais onde encontram-se os sistemas de combate de 

operação manual. 

Ainda conforme Brentano (2015), o olho humano, nas condições de visão normal, 

recebe a informação visual no limite mínimo de iluminação de 1 a 2 lux, e não define a 

cor dos objetos com iluminação inferior a 3lux, por isso a NBR 10.898:13, assim como a 

IN 011 (CBMSC, 2017) determina os valores mínimos para iluminação de emergências: 
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· 5 lux em locais com desníveis, como escada e rampas; 
· 3 lux em locais planos em geral. 

 

/ ja6 1���� (/aj3� ��13) e a IN 011 (CBMSC, 2017) determinam que o sistema 

de iluminação de emergências tenha uma autonomia mínima de 1 hora, podendo ter 

como fonte de energia os seguintes sistemas: 

 

· Conjunto de blocos autônomos; 

· Sistema centralizado de bateria de acumuladores; 

· Sistema centralizado com grupo motogerador de acionamento automático e 

mediato. 

 

 A distância máxima entre dois pontos de iluminação de aclaramento deve ser 

equivalente a quatro vezes sua altura de instalação, sendo recomendada pela NBR 

10.898 (ABNT, 2013) uma distância máxima de 15m para luminárias instaladas no teto e 

de 7,5m para luminárias instaladas na parede. Já a IN 011 não permite, de forma alguma, 

a instalação de luminárias no teto, visto que pode haver acúmulo de fumaça, o que pode 

diminuir sua iluminância. 

Muitos proprietários de imóveis questionam por que devem instalar luminárias de 

emergências se suas empresas tem apenas expediente diurno. A explicação é simples: 

Durante um incêndio a probabilidade de uma pane elétrica é muito grande e, 

considerando-se que a fumaça se concentra na parte superior do ambiente e em algumas 

situações, obstrui até mesmo luminosidade das janelas, não faz diferença se é dia ou 

noite. Desta forma justifica-se também porque tanto as NBRs quanto as INs determinam 

que as luminárias de emergências e placas de sinalização de abandono de local sejam 

instaladas, no máximo, até a altura imediatamente acima das aberturas dos ambientes, 

pois acima disto a fumaça pode ocultar estes sistemas em uma situação de incêndio. 

Segundo a NBR13434 (ABNT, 2004):  

 

A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada 
imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10 m da verga; ou na 
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impossibilidade desta, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura 
de 1,80 m, medida do piso acabado à base da sinalização. 
 

A IN 13 (CBMSC, 2018) estabelece apenas que a altura máxima de instalação das 

placas de sinalização de abandono de local (SAL) é a imediatamente acima das aberturas 

dos ambientes, sendo assim mais flexível que a NBR. 

Outro fator importante relacionado à SAL é relativo a suas dimensões. A NBR 

13434 (ABNT, 2004) traz uma fórmula para se chegar às dimensões ideais da SAL de 

acordo com a distância do observador, estabelecendo como distância máxima a de 50 

metros e a mínima de 4 metros. 

 

(01) 

Onde L é a distância do observador e A é a área da placa, ambas as medidas em 

metros.  

Já a IN 13 (CBMSC, 2018), conforme a figura abaixo, traz seis diferentes 

dimensões de placas apropriadas para distâncias entre 15 e 100m, com a ressalva de 

que em ambientes com pé direito superior a 4 m e com área superior a 400 m², o tamanho 

mínimo da placa de SAL deve ser de 50 x 32 cm. 

 

Figura 10 – Dimensões mínimas e distâncias entre pontos de SAL  

 
Fonte: IN 13 (CBMSC, 2018) 

 

2.1.6. Sistema De Alarme E Detecção De Incêndio 

 

Ao iniciar um foco de incêndio, além da produção de chamas, ocorre a liberação 

de calor, gases e fumaça, elementos que são facilmente detectáveis pelo ser humano. 
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Desta forma pode-se considera o ser humano como um sistema de alarme e detecção 

natural, porém ele não pode substituir os dispositivos automáticos, porque a presença 

humana nos ambientes nem sempre é permanente e, mesmo que fosse, a capacidade 

de percepção sensorial varia de uma pessoa para a outra. 

Além de que cada incêndio apresenta sua peculiaridade, ou sua assinatura, por 

exemplo, alguns materiais queimam intensamente praticamente sem produção de 

fumaça, enquanto fogos latentes não têm chama visível e geralmente produzem pouco 

calor. 

Os principais elementos que compõem os sistemas de alarme e detecção de 

incêndio são: 

 

· Acionador de alarme; 

· Detector de alarme; 

· Central de alarme; 

· Sirene audiovisual. 

 

De forma a evitar alarmes falsos, as grandezas monitoradas pelos detectores, não 

só têm de chegar até o detector, mas também é necessário impor um limite ou uma taxa 

de variação antes de dar o alarme. Mesmo assim, é possível acontecerem mudanças nos 

ambientes cobertos pelo sistema de detecção automática que imitem as condições de 

incêndio, levando a falsos alarmes.  

A distância atrasa significativamente a detecção, pois as alterações causadas pelo 

fogo sentem-se menos à medida que a distância aumenta. Dessa forma, um incêndio que 

começa em um ambiente sem detectores, poderá ser detectado apenas pelo detector 

mais próximo quando for tarde demais. 

Os detectores classificam-se geométrica e funcionalmente em: pontuais, quando 

analisam o fenómeno num ponto; lineares, quando analisam o fenómeno ao longo de 

uma linha contínua; volumétricos, quando analisam o fenómeno num determinado 

volume; multipontuais, quando analisam o fenómeno na vizinhança de um número de 

pontos determinados. 
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A IN 012 (CBMSC, 2018) determina algumas diretrizes relativas ao sistema de 

detecção automática. 

 

Figura 11 - Tipos de detectores de incêndio e sua aplicação 

Fonte: IN 012 (CBMSC, 2018) 

 

Ainda conforme a IN 012 (CBMSC, 2018, p.5), “o acionador manual, na cor 

vermelha e com instruções de uso, deve ser instalado a uma altura entre 0,9 e 1,35 m 

acima do piso acabado”, e o caminhamento máximo a ser respeitado para os acionadores 

é de 30 m. 
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2.1.7. Plano De Emergência 

 

De acordo com a IN 004 (CBMSC, 2018, p.4), o plano de emergência é um 

“documento que contém os procedimentos que devem ser adotados pelas pessoas 

ocupantes do imóvel em caso de situação de emergência”, mas ele vai além disso. Esta 

mesma instrução normativa ainda ressalta que plano de emergência contra incêndio deve 

conter:  

 

· I - procedimentos básicos na segurança contra incêndio;  

· II – dos exercícios simulados;  

· III - plantas de emergência; 

· IV - programa de manutenção dos sistemas preventivos. 

 

Segundo a IN 001 (CBMSC, 2014) o plano de emergência é obrigatório para 

edificações com área igual ou superior a 750m² e, em alguns casos também para 

edificações com 3 ou mais pavimentos e com 4 ou mais pavimentos, porém a NBR 15219 

(ABNT, 2015) estabelece que o plano de emergências é aplicável para todas as 

edificações, exceto as de ocupação residencial privativa unifamiliar.  

 

2.1.8. Sistema Hidráulico Preventivo 

 

O Sistema Hidráulico Preventivo (SHP) é composto basicamente por: 

 

· Reservatório técnico; 

· Sistema de bombeamento; 

· Tubulação;  

· Mangueira e/ou mangotinho. 

 

É um sistema de combate a incêndio que requer, imprescindivelmente, 

treinamento de operação pois, caso operado sem o devido conhecimento, sua utilização 

pode ser ineficiente ou até mesmo perigosa. 
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As mangueiras nem sempre encontram-se acopladas à rede hidráulica e muitas 

vezes existem dois lances de mangueiras a serem conectadas e engatá-las de maneira 

inadequada pode culminar na perda de vasão do esguicho ou no seu desprendimento. A 

pressão na mangueira, muitas vezes é tão forte que se torna impossível para uma pessoa 

normal conseguir segurá-la sozinha após o acionamento do sistema, ou mesmo a pessoa 

sem treinamento pode segurá-la de maneira inadequada, nestas situações as 

mangueiras podem se movimentar como um chicote, o que pode causar danos físicos ao 

ambiente e ao usuário. Neste âmbito o sistema de mangotinho torna-se mais viável, 

apesar de apresentar custo superior às mangueiras comuns, o mangotinho não requer 

acoplamento, sendo seu uso é semelhante ao de uma mangueira de jardim. 

Segundo a IN 007 (CBMSC, 2017), existem 2 tipos de SHP: 

 

· Sistema bombeado: a posição do Reservatório Técnico de Incêndio (RTI) neste 

caso não é favorável à pressurização natural do sistema, tornando necessária a 

adoção de bombas hidráulicas. As bombas devem estar localizadas em um 

ambiente chamado Casa de Bombas, o qual deve apresentar estanqueidade ao 

fogo e ser composto por bomba elétrica (ligada a gerador ou a rede independente), 

bomba à combustão (com saída externa para a vávula de escape dos gases 

provenientes da combustão) e bomba Jóquei, que é a bomba responsável por 

manter o sistema constantemente pressurizado; 

· Sistema por gravidade: neste caso a posição do RTI é favorável à pressurização 

natural do SHP, dispensando assim a necessidade de sistema de bombeamento. 

 

Em ambos os casos o RTI deve estar em área estanque ao fogo, com resistência 

mínima de 2 horas. 

O que define as principais características para projeto de um SPH é a classificação 

do Risco da Edificação, informação esta obtida pelo cálculo da carga de incêndio, 

conforme já comentado. Desta forma, segundo a IN 007 (CBMSC, 2017):  
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Figura 12 - Tipos de SHP em função da carga de incêndio 

 
Fonte: IN 007 (CBMSC, 2017) 

 

Já a NBR 3714 (ABNT, 1998) para Sistema de hidrantes e mangotinhos para 

combate a incêndios estabelece da seguinte forma: 

 

Tabela 4 - Tipos de sistemas conforme risco de incêndio 
3	p: 0=Q*	Uk: <�
Q*�	,�= 2�ld�= V�m;: 

.	n@�+,: (@@� 9:@p,	@�
+: @oT. (m) 

1 6�Q*Ao?�A �� :* �� �� 1 �� :* 1�0 

� J�+: U:@pacto 

316 mm ou 

regulável 

�� �� � ��� 

� J�+: U:@pacto 

325 mm ou 

regulável 

�� �� � ��� 

F$%&') Adaptado de NBR 13714 (ABNT, 2000) 

 

Os tipos 1, 2 e 3 descritos na Tabela 4 correspondem aos riscos, leve, médio, e 

elevado respectivamente. Observa-se uma maior rigidez na NBR quanto à vazão e ao 

número de saídas, porém a especificação da IN 07 para o número de saídas até o ano 

de 2017 era de dupla para risco médio, sendo alterada esta informação após revisão e 

atualização da instrução normativa.  

O comprimento das mangueiras também uma informação que diverge de da 

norma nacional para instrução estadual. Complementando a Tabela 4, a NBR 13714 

(ABNT, 2000, p. 6) determina que: 
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Nos hidrantes externos, quando afastados de no mínimo 15 m ou 1,5 vez a altura 
da parede externa da edificação a ser protegida, poderão ser utilizados até 60 m 
de mangueira (preferencialmente em lances de 15 m), desde que devidamente 
dimensionados hidraulicamente. Recomenda-se que sejam utilizadas 
mangueiras de 65 mm de diâmetro para redução da perda de carga do sistema 
e o último lance de 40 mm para facilitar seu manuseio. 

 

Na IN 007 (CBMSC, 2017) os comprimentos de mangueiras são determinados das 

seguinte forma:  

 
Figura 13 - Linhas de mangueiras para hidrante 

 
Fonte: IN 007 (CBMSC, 2017) 

 

O Art. 42 da IN 005 (CBMSC, 2015, p. 10) possibilita algumas reduções relativas 

ou isenções quanto ao SHP para edificações existentes, visando a regularização de 

edificações que foram construídas antes de novembro de 2013.  

 

I - quando já instalado:  
a) pressão residual mínima inferior a prevista em norma;  
b) linha de mangueira com comprimento superior a 30m; 
c) redução de RTI (Reserva Técnica de Incêndio) até o limite do volume 
disponível para consumo (não sendo possível a construção de reservatório para 
RTI), verificando-se ainda as possibilidades de instalação de mais reservatórios, 
tantos quanto possíveis ou necessários, interligando-os de modo a assegurar a 
RTI possível;  
d) reservatório constituído de qualquer material diverso do exigido pelas normas 
vigentes, desde que protegido contra os efeitos de um incêndio, por anteparo de 
alvenaria ou concreto, resistente ao fogo por duas horas;  
e) instalação de hidrantes de paredes nos patamares das escadas, desde que 
não seja possível a instalação nos locais prescritos pelas normas;  
f) dispensa de hidrante de recalque, desde que exista outro hidrante convencional 
que possa ser acessado e utilizado para o recalque no pavimento de descarga;  
 
II - quando a instalar:  
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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 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;  

 

Tais reduções só são possíveis acompanhadas de algumas compensações como 

aumentar o número de capacidades extintoras no pavimento ou setor afetado, 

compartimentar ou isolar as áreas ou riscos, interpondo-se portas e paredes corta fogo 

ou platibandas ou instalação de hidrante urbano. 

 

2.2. METODOLOGIA E MATERIAL 

 

Fraiburgo é um município de Santa Catarina conhecido mundialmente pela 

produção de maçã. É nesse município que se encontrava o Hotel Biz, que junto com o 

Hotel Renar constituíam um complexo hoteleiro muito conhecido na região oeste de 

Santa Catarina pelo seu conforto, beleza e gastronomia. Construídas nas décadas de 80 

e 90, as edificações que compreendiam os dois hotéis apresentam certa horizontalidade. 

Com quatro pavimentos o Biz dispunha de uma área construída de 10.227,57m². 

Conectado ao Renar em um ponto apenas por uma cobertura de 5x8m, que configura 

uma passarela, e nas demais áreas com afastamento mínimo de 8m entre as edificações. 

Ambos os hotéis apresentavam uma característica muito marcante, que era o 

revestimento quase que completo de sua estrutura (pilares e vigas de concreto armado) 

por tábuas de madeira, com o objetivo de proporcionar um visual clássico dos alpes 

austríacos às edificações. O quarto pavimento do hotel Biz ainda apresentava acesso a 

uma cobertura que conformava uma suíte especial completamente construída em 

madeira . 

 



�� 
 

Figura 14 - Fachada do Hotel Biz pós incêndio 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Neste trabalho serão abordadas diretrizes de projeto relativas a todos os sistemas 

preventivos e de combate contra incêndio exigidos pelas normas estaduais para o tipo 

de ocupação em análise (residencial transitória e reunião de público) e que tiveram 

influência na propagação do incêndio, no seu combate e na evacuação da edificação, 

comparando alguns parâmetros estabelecidos pelas normas estaduais com os 

estabelecidos pelas normas nacionais. Será dividido em duas etapas. A primeira 

corresponde ao referencial teórico e consiste em analisar a literatura referente ao tema e 

a regulamentação em vigor, tanto nacional como estadual, apontando os principais 

aspectos relativos a cada sistema necessário ao tipo de ocupação ao qual se enquadra 

o objeto deste estudo, expondo então algumas divergências entre as normas estaduais 

e as nacionais que podem ocasionar em erros de projeto ou simplesmente em dúvidas 

por parte dos projetistas. 

A segunda parte consiste na elaboração de um laudo técnico de perícia relativo 

aos sistemas preventivos e de combate contra incêndio e pânico instalados 

(correspondentes à área afetada pelo sinistro) através da análise os sistemas preventivos 

com base no PPCI aprovado pelo Corpo de bombeiros militares de Santa Catarina em 

confrontação com suas características arquitetônicas, e com o auxílio de levantamento 

fotográfico realizado no local após o sinistro. 
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Desta forma o trabalho seguirá o seguinte fluxograma: 

 

Figura 15 - Fluxograma de desenvolvimento de trabalho 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 

 

Não será objeto de abordagem deste trabalho os sistemas de GLP e proteção 

contra descargas atmosféricas, apesar destes sistemas sererm exigido para a edificação 

em estudo, já que não é relevante aos sistemas preventivos e de combate requeridos 

para a situação em análise, tampouco está relacionado ao motivo causador do incêndio 

que é objeto deste estudo. 

 

2.2.1. Etapa 01  

 

Esta etapa consiste no desenvolvimento do item 2.1. deste trabalho, o qual serviu 

de referência para o desenvolvimento da etapa subsequente. 

 

2.2.2. Etapa 02 

 

O PPCI do Hotel Biz (Anexo 01) apresentado expondo-se as características 

arquitetônicas da edificação, enfatiza a importância de uma análise minuciosa das 

características arquitetônicas pelo profissional responsável pelo PPCI e expondo os 
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pontos críticos que possibilitaram a propagação do incêndio sem o devido ou eficiente 

combate. 

Um dos principais fatores que influenciaram na ineficiência dos sistemas 

preventivos e na rápida propagação do incêndio foi o fato de as prumadas do sistema 

hidráulico preventivo estar inserida dentro dos dutos de ventilação dos banheiros dos 

quartos do hotel, local por onde o incêndio se propagou diretamente do pavimento térreo 

para o terceiro pavimento. Com isto não só a tubulação e as conexões do sistema 

hidráulico preventivo (SHP) foram submetidas a altas temperaturas inviabilizando o 

contato com a pele humana, mas também as mangueiras dos hidrantes foram 

carbonizadas, o que impossibilitou o uso do SHP no combate contra o incêndio. 

 

Figura 16 - Caixa de hidrante localizada no segundo pavimento 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A figura 17 nos mostra que havia sistema de extintores e de alarme de incêndio 

implantados na edificação, mas que estes sofreram a ação das altas temperaturas. 

 



�� 
 

Figura 17 - Sistemas preventivos instalados que sofreram a ação do fogo 

F$%&') O próprio autor 

 

Esta etapa consiste na elaboração de laudo de perícia identificando os fatos que 

culminaram na rápida propagação do incêndio e na ineficiência dos sistemas preventivos 

e de combate contra incêndio, ocasionando assim na quase que completa destruição do 

Hotel Biz. 
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2.3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1. Laudo De Perícia Dos Sistemas Preventivos E De Combate Contra Incêndio Do 

Hotel Biz 

  

Figura 18 – Foto da fachada do hotel durante o incêndio 

 
Fonte: Radio Capinzal (2018) 

Este laudo foi elaborado tendo como objeto de análise os sistemas preventivos de 

incêndio da edificação correspondente ao Hotel Biz de Fraiburgo, a qual foi acometida 

por um incêndio no dia 06 de Fevereiro de 2018, com o objetivo de identificar as falhas 

projetuais que permitiram sua rápida propagação e que provocaram sua difícil extinção.    

 

2.3.1.1. Dados da edificação 

 

Nome: Hotel Biz 

Ocupação: Residencial transitória / Reunião de público 

Localização: Av. Beira Lago, s/n, Jardim das Hortências, Fraiburgo-SC 

Nº de pavimentos: 4 pavimentos 

Área total: 10.227,57m² 

Área afetada: 4063,20m² 

Nº de funcionários: 97 (para os dois hotéis) 
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Status junto ao corpo de bombeiro militares: Possuía vistoria para alvará de 

funcionamento. 

Fator que iniciou o incêndio: Equipamento elétrico ligado a tomada pegou fogo 

próximo a cortinas  

 

2.3.1.2.  Classificação de risco 

 

Observou-se através do Atestado de aprovação de projeto emitido pelo corpo de 

bombeiros militares que a edificação foi tratada como de risco médio, porém o memorial 

descritivo do PPCI aprovado descreve a edificação como de risco leve. Ambos 

documentos encontram-se nos anexos deste trabalho.  

 

Figura 19 – Atestado de aprovação e Anexo B relativos ao PPCI do hotel 

F$%&') Arquivo CBMSC (2017) 

 

Os seguintes motivos levaram a constatar que foi cometido um erro de digitação 

no que diz respeito ao risco de incêndio descrito no atestado de aprovação de projeto e 
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que se deve considerar para a verificação do projeto o risco descrito no próprio memorial 

do PPCI: 

 

· Segundo a IN 07 (CBMSC, 2017) o volume do reservatório técnico de incêndio 

(RTI) de uma edificação de risco médio com área superior a 10.000m² deveria ser 

superior a 72m³, e que os RTIs adotados, somados seus volumes, alcançam um 

volume de 22m³, valor este que se aproxima do mínimo exigido para edificações 

de risco leve (20m³), e não havendo ofício solicitando a redução do volume do RTI; 

· Caso fosse considerado um caminhamento de 15m para os extintores de incêndio, 

caminhamento este relativo a edificações de risco médio e elevado segundo a IN 

06 (CBMSC, 2017), haveria áreas descobertas por este sistema; 

· Considerando-se um caminhamento de 30m, este relativo a edificações de risco 

leve segundo a IN 06 (CBMSC, 2017), a edificação estaria completamente 

protegida pelo sistema de extintores. 

 

Portanto o risco de incêndio considerado para a análise dos sistemas preventivos 

da edificação foi o leve. 

 

2.3.1.3. Sistema de saídas de emergências (SE) 

 

Para a análise do sistema de saídas de emergências foi necessário, 

primeiramente, listar alguns dados importantes relativos à edificação, tais como: 

 

· Altura descendente da edificação: >6m 

· Número de quartos: no segundo pavimento: 31 

· Número de quartos no primeiro pavimento: 31 

· Área bruta do salão de eventos: 540,76m² 

 

O primeiro e segundo pavimentos contavam com três escadas do tipo comum 

dispostas ao longo de um corredor de 2,00 m de largura por 58,00 m de comprimento, o 

qual dava acesso aos quartos do hotel.  Segundo o anexo C da IN 09 (CBMSC, 2014), 



�� 
 
para o dimensionamento das saídas de emergências (corredores, porta, escadas e 

rampas) de hotéis considera-se 1,5 pessoa por quarto, portanto foram consideradas 47 

pessoas no segundo pavimento, o que representa uma demanda de 2 unidades de 

passagem para escadas e rampas e uma unidade de passagem para portas e corredores. 

Portanto a largura do corredor e das escadas está adequada, considerando que estas 

são de 1,20 m, 1,40 m, e 1,50 m do segundo pavimento até o pavimento térreo.  

 

Figura 20 – Capacidade de passagem das saídas de emergência 

 
Fonte: IN 09 (CBMSC, 2014) 

 

As escadas do primeiro pavimento deviam atender a demanda deste e também do 

segundo pavimento, portanto para a sua verificação considerou-se o dobro de pessoas 

consideradas no segundo pavimento, ou seja, 94, precisando assim de três unidades de 

passagem nas escadas e a mesma quantidade que a calculada para o corredor do 



�� 
 
pavimento superior. Portanto assim como no segundo pavimento, o dimensionamento 

das saídas está correto, visto que as escadas apresentavam, juntas, 7 unidades de 

passagem. 

Para a verificação das portas de saída da área hoteleira, considerou-se também a 

demanda dos dois pavimentos superiores, 94 pessoas, concluindo-se que as portas 

também estavam adequadamente dimensionadas, já que a demanda total era de apenas 

uma unidade de passagem e a área hoteleira dispunha também de 6 unidades de 

passagem para as portas consideradas saídas de emergências. 

As saídas do salão de eventos, conforme pode-se observar no anexo C da IN 09 

(CBMSC, 2014) supracitado, precisaram ser aferidas considerando-se 2 pessoas por 

metro quadrado de área bruta, visto que o salão era utilizados tanto como auditório como 

para bailes. Portanto, tendo sido medida a área bruta do salão de eventos em 660,59m², 

considerou-se uma lotação máxima de 1.321 pessoas.  

Ainda conforme o anexo C da IN 09 (CBMSC, 2014), chegou-se ao valor de 14 

unidades de passagem para as portas de saída do salão de eventos através do seguinte 

cálculo:  

 

1.321 pessoas / 100 pessoas por unidade de passagem = 13,21 unidades de 

passagem, devendo-se arredondar para cima, portanto 14 unidades de passagem. 

 

Sendo a unidade de passagem igual a 55 cm, chegou-se a uma largura total das 

saídas do salão de eventos de 7,70 m. Desta forma verificou-se as larguras das portas 

do salão de eventos, chegando a uma largura total de 8,05m. 

A imagem a seguir, a qual pode ser visualizada em tamanho maior nos anexos 

deste trabalho, é o cálculo de dimensionamento das saídas de emergências do salão de 

eventos, retirado do memorial descritivo do PPCI da edificação aprovado pelo corpo de 

bombeiros militares. A área considerada pelo responsável técnico é inferior à utilizada 

para a minha aferição, provavelmente porque ele não considerou todos os setores ligados 

ao salão de eventos que poderiam ser utilizados como rota de fuga para os seus 

ocupantes.  
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Figura 21 – Cálculo de dimensionamento de saídas do PPCI do hotel 

 
Fonte: Arquivo CBMSC (2017) 

 

De qualquer forma, apesar de o seu cálculo estar subdimensionado, levando em 

conta também que o responsável técnico considerou de forma errônea apenas uma 

pessoa por metro quadrado de área bruta, a largura total das saídas de emergências do 

salão de eventos (8,05 m), somadas, ainda era superior ao mínimo necessário (7,70 m). 

Considerando que havia duas portas com mais de 1,60m e as demais com 1,50m, 

este sistema estava correto também quanto à largura mínima das portas.  

Apesar do correto dimensionamento das saídas (porta, corredores e escadas) 

quanto a suas dimensões, a edificação apresentava altura descendente superior a 6 m, 

portanto deveria apresentar escadas do tipo II, ou seja, escadas protegidas conforme a 

IN 09 (CBMSC, 2014), porém por se tratar de edificação existente, o analista de projetos 

do corpo de bombeiros militares tem autonomia para aprovar um tipo de escada inferior 

ao estabelecido por essa IN, porém com a apresentação de alguma compensação. Não 

foi encontrado junto ao PPCI arquivado no corpo de bombeiros militardes de Fraiburgo 

nenhum ofício solicitando que fosse aprovada esta situação, tampouco alguma 

compensação especificada em projeto. Portanto a edificação deveria dispor de escadas 

protegidas. 
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2.3.1.4. Sistema de proteção por extintores (SPE) 

Para a verificação deste sistema foi necessário levar em conta a classificação de 

risco especificada pelo responsável técnico no projeto aprovado, a qual foi, conforme 

citado no item 2.3.2.1., risco leve.  

Para edificações de risco leve o caminhamento exigido para o sistema de 

extintores é de 30 m. 

 

Figura 22 – Verificação do caminhamento do SPE no pavimento térreo 

 
Fonte: O próprio autor 
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Fi gura 23 - Verificação do caminhamento do SPE no primeiro pavimento 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 24 - Verificação do caminhamento do SPE no segundo pavimento 

 
Fonte: O próprio autor 

 

/s figuras mostram que o sistema de proteção por extintores foi corretamente 

alocado na edificação de forma a proporcionar cobertura completa. 
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2.3.1.5. Materiais de acabamento e revestimento 

 

O PPCI especifica de forma clara e sucinta os materiais de acabamento e 

revestimento que a edificação apresentava. Em seu memorial descritivo foram 

encontradas as especificações destes materiais para cada um dos ambientes constantes 

no projeto.   

 

Figura 25 – Especificação de materiais de revestimento e acabamento por ambiente 

F$%&') rstuvw$ DxyzD (2017) 

 

Não foram encontrados em meio aos documentos do corpo de bombeiros laudos 

referentes à propriedade retardante do forro de madeira do salão de eventos e do 

segundo pavimento tampouco das paredes e colunas revestidas com este material e do 

carpet que revestia o piso dos pavimentos superiores, apesar de esta propriedade ser 

mencionada no memorial descritivo do projeto, conforme a figura acima, colocando assim 

em dúvida esta propriedade exigida pela IN 18 (CBMSC, 2016). 
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Figura 26 – Fotos do salão de eventos e de quarto do hotel mostrando revestimentos 

F$%&') Hoteis (2018) 

 

O projeto preventivo apresentava uma nota descrevendo que “nos locais de 

reunião de público, todas as peças de decoração (tapetes, cortinas e outros), assim como 

cenário e outras montagens transitórias deverão ser incombustíveis, tratados com 

produtos retardantes à ação do fogo”. Esta nota técnica deixava claro que os elementos 

decorativos transitórios do salão de eventos deveriam ser tratados com produtos 

retardantes, porém não estava explícito no que diz respeito aos elementos permanentes, 

o que pode ter levado tanto o proprietário da edificação como o próprio bombeiro 

vistoriador a permitir o uso permanente de cortinas com tecido comum no salão de 

eventos, elemento este que foi grande responsável pela rápida propagação do fogo. 

 
Figura 27 – Nota técnica relativa aos materiais de acabamento e revestimento 

 
Fonte: Arquivo CBMSC (2017) 
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2.3.1.6. Sistema de sinalização de abandono de local (SSAL) 

 

O projeto apresenta placas de sinalização do tipo autônoma ou luminosa e, 

conforme detalhe técnico apresentado junto ao memorial descritivo do projeto, suas 

dimensões eram de 26 x 15cm, dimensões estas aceitas pela IN13 (CBMSC, 2017) assim 

como pela NBR 13434 (ABNT, 2004), portanto a distância máxima entre uma placa e 

outra deveria ser de 15m. Este afastamento foi respeitado em diversas áreas da 

edificação porém, conforme imagens abaixo, pode-se observar que havia áreas 

descoberta por placas de sinalização de abandono (representada pelas áreas não 

hachuradas nas imagens abaixo) localizadas nos pavimentos correspondente aos 

quartos do hotel. 

 

Figura 28 – Verificação do SSAL no pavimento térreo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A hachura verde sólida representa as áreas cobertas pelo SAL, havendo 

sobreposição de hachuras em alguns pontos do salão de eventos, o que indica que 

destes pontos podia-se visualizar mais de uma placa de sinalização. Os ambientes não 

hachurados possuíam apenas uma porta de saída ou todas as suas portas de saída 

levavam os ocupantes a uma área coberta por SAL, não havendo assim a necessidade 

de seu emprego.  
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Figura 29 - Verificação do SSAL no primeiro pavimento

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 2 –Verificação do SSAL no segundo pavimento 

 
Fonte: O próprio autor 

  

As áreas circuladas em vermelho são consideradas “pontos cegos”, ou seja, sem 

visibilidade do SSAL, o que poderia dificultar a evasão dos ocupantes destes quartos em 

uma situação de pânico. 
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Figura 31 – Detalhe técnico do SAL no projeto aprovado 

 
Fonte: Arquivo CBMSC (2017) 

 

Apesar de na figura estar descrito as dimensões de 25x16cm como mínimas, na 

chamada nota-se que estas dimensões são tidas como fixas. Nas plantas do projeto não 

foram encontradas placas com dimensões diferentes destas, o que deixou claro que a 

distância máxima entre placas a ser considerado para a análise era realmente o de 15 

metros. 

O espaço de eventos também apresentava o mesmo tipo de placas de sinalização 

de abandono de local, estando este completamente coberto por elas. Porém, como pode-

se observar durante esta pesquisa, o último atestado de aprovação de projeto da 

edificação em análise remete a 2017, levando a entender que o espaço de eventos 

deveria apresentar também as placas com setas indicativas de rota de fuga a cada 3m, 

conforme IN 13 (CBMSC, 2017). 

 

2.3.1.7. Sistema de iluminação de emergências (SIE) 

 

O sistema de iluminação de emergências adotado foi do tipo autônomo. Observou-

se que o projeto não determina a altura exata de instalação das luminárias, fator este que 

influencia no distanciamento máximo entre elas, já que conforme a IN 11 (CBMSC, 2017) 

e a NBR 10898 (ABNT, 1999) a distância máxima entre as luminárias de emergências 

não deve exceder o valor de sua altura de instalação multiplicada por quatro. O projeto 

traz a informação de que as luminárias deveriam ser instaladas a 2,2m ou a uma altura 
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inferior às aberturas dos ambientes, apesar de a instrução normativa exigir que as 

luminárias sejam instaladas a uma altura máxima equivalente à altura imediatamente 

superior à das aberturas dos ambientes.  

Partindo do ponto que a altura das aberturas não foi informada em projeto, não há 

como ter parâmetro para verificar se a distância entre uma luminária e outra excede ou 

não o máximo permitido (quatro vezes a altura de instalação), tornando a análise deste 

sistema inconclusiva. Portanto para a realização deste laudo considerou-se a altura de 

2,20m. 

 

Figura 32 – Verificação do SIE no pavimento térreo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 33 - Verificação do SIE no primeiro pavimento 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 34 - Verificação do SIE no segundo pavimento

 
Fonte: O próprio autor 

 

Observou-se que o SIE cobre todos os pavimentos superiores, havendo inclusive 

sobreposição de áreas iluminadas por diferentes luminárias de emergências, porém o 

pavimento térreo apresenta certa deficiência neste sistema, de forma que podemos 

verificar áreas em branco no salão de eventos e na área correspondente ao café do hotel, 

ambas no pavimento térreo. Apesar de ter sido apresentado laudo técnico relativo ao 

funcionamento e conformidade com as normas deste sistema, nota-se que foi falha a 

aprovação do projeto neste quesito.  

 

2.3.1.8. Sistema de alarme e detecção de incêndio (SADI) 

 

Toda a área afetada pelo incêndio seria completamente e corretamente coberta 

pelo SADI, não fosse pela presença de uma viga em cada um dos quartos prejudicando, 

mesmo que minimamente, o sistema de detecção automática.   

Segundo a NBR 9441 (ABNT, 1998), se o detector de fumaça for instalado em 

ambiente cujo teto é liso, porém separado por vigas de altura entre 0,20 m e 0,60 m, a 

área de cobertura do detector deve ser reduzida para dois terços da sua área de proteção 

nominal. 
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Figura 35 – Representação da posição dos detectores de fumaça  

F$%&') O próprio autor 

  

A viga de 20cm de altura reduziu, portanto o raio de proteção do detector de 6,30m 

para 5,12m, deixando assim os quartos de apresentarem uma cobertura completa pelo 

sistema de detecção. A área descoberta é pequena, porém deve ser considerada. 

 
Figura 36 – Raio de cobertura do detector de fumaça do quarto 611 

 
Fonte: O próprio autor 
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superior a 20cm 
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A figura 36 mostra a área de cobertura do detector de fumaça, usando como 

exemplo o quarto nº 611. A área representada pela hachura sólida de cor amarela é a 

área que fica desprotegida. 

Ademais, conforme imagens a seguir, não havia pontos com distâncias superiores 

a 30m dos acionadores manuais nas áreas afetadas pelo incêndio e a central de alarme 

estava localizada em local de circulação constante de pessoas (recepção da ala 

correspondente ao hotel Renar), conforme preconiza a IN 12 (CBMSC, 2018). 

 

S	Q*,� 36 – Verificação do SADI no pavimento térreo 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 37 – Verificação do SADI no primeiro pavimento 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 38 – Verificação do SADI no segundo pavimento 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.1.9. Plano de emergências (PE) 

 

O plano de emergência contra incêndio da edificação descrevia:  

 

· procedimentos básicos na segurança contra incêndio;  

· dos exercícios simulados;  

· plantas de emergência; e 

· programa de manutenção dos sistemas preventivos. 

 

Além destes itens ele apresentava separadamente as ações a serem tomadas em 

caso de incêndios por vazamento de GLP, em componentes elétricos, em óleos de 

cozinha, e incêndios de forma geral. Conforme exigido pela IN 31 (CBMSC, 2014) e 

sugerido pela NBR 15.219 (ABNT, 2005) expunha também o fluxograma de 

procedimentos de emergências. 

Não somente instruindo os funcionários, o plano de emergências trazia também 

uma lista de instruções a serem fixadas em murais disponíveis à vista dos hóspedes. 

 

Figura39 – Modelo de planta de emergências do segundo pavimento do hotel 

 
Fonte: Arquivo CBMSC (2017) 

 

A figura acima mostra as informações dispostas nas plantas de emergências 

através do exemplo de uma afixada na parede de um dos quartos. Esta demonstra as 
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rotas de fuga, os sistemas preventivos disponíveis e a posição exata onde a pessoa se 

encontra.  

Apesar de o plano de emergências estar completo, com todas as informações 

exigidas pela IN 31 (CBMSC, 2014) e suas plantas de emergências também trazerem um 

bom número de informações necessárias, falta nelas a simbologia de indicação das 

escadas de emergências. Outro ponto importante, é a simbologia utilizada para 

representar os sistemas preventivos, a qual fica clara apenas com a presença do texto 

que a acompanha, diferente da simbologia sugerida pela IN 31 (para extintores e 

hidrantes), onde apenas pela interpretação visual do desenho pode-se compreender a 

que se refere, tornando-a assim de legibilidade mais rápida e mais fácil das plantas de 

emergências do projeto analisado. 

 

S	Q*,� 40 – Simbologia sugerida pela IN 31 

 
Fonte: IN 31 (CBMSC, 2014) 

 

2.3.1.10. Sistema hidráulico preventivo (SHP) 

 

O sistema hidráulico preventivo era composto por caixas de hidrante metálicas na 

cor vermelha com mangueiras do tipo 2 e esguicho tipo agulheta, sua tubulação em aço 

galvanizado de 2.1/2”, material este em conformidade com a IN 07 (CBMSC, 2017), 

provinha de um reservatório técnico de incêndio (RTI) em concreto armado com volume 

de 9.000 litros integrado ao reservatório de consumo da edificação, de mesmo volume, 

localizados na cobertura da edificação.  
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Figura 43 – Verificação do SHP no pavimento térreo

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 44 – Verificação do SHP no primeiro pavimento 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 45 -  Verificação do SHP no segundo pavimento 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Segundo o projeto preventivo ilustrado pelas figuras 44 e 45, nos dois pavimentos 

superiores havia duas caixas de hidrantes, sendo uma com um lance de mangueira de 

15 m e outra com duas mangueiras de 15 m, desta forma as mangueiras cobriam toda a 

área de ambos os pavimentos. No pavimento térreo (figura 43), o hotel Bis contava com 

4 caixas de hidrantes, sendo duas dentro do salão de eventos (com uma mangueira de 

20 m e duas mangueiras e 15 m), uma dentro do lobby do hotel (com duas mangueiras 

de 15 m) e a quarta caixa na área administrativa (com uma mangueira de 20 m). Estes 

hidrantes proporcionavam uma cobertura completa ao pavimento, inclusive com 

sobreposição das áreas de cobertura das mangueiras. 

A tubulação do SHP distribuía-se verticalmente através dos dutos de ventilação 

dos banheiros dos quartos do hotel, os quais eram abertos para o forro do salão de 

eventos e para o telhado da edificação. Este fato foi culminante para a propagação do 
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incêndio, pois estes dutos tornaram-se pontes diretas de calor, visto que o incêndio teve 

início no salão de eventos e que o ar quente é mais leve que o ar frio, o que fez com que 

o calor excessivo consumisse rapidamente o forro do último pavimento e a estrutura do 

telhado, que eram de madeira. 

 

Figura 41 – SHP danificado pelo incêndio  

F$%&') O próprio autor 

 

As altas temperaturas passando pelos dutos de ventilação fizeram com que as 

mangueiras das caixas de hidrantes também entrassem logo em combustão, impedindo 

qualquer tentativa de combate direto ao incêndio pelo brigadista ou mesmo pelos 

hóspedes do hotel utilizando o SHP. 
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Figura 42 – Duto de ventilação dos banheiros dos quartos 

F$%&') O próprio autor 

 

2.3.1.11. Resultado da análise 

 

Tabela 5 – Resultado da análise conforme normas vigentes 
(Continua) 

2-230</ 760V0j3-VO 6024�3/.O

DA ANÁLISE 
Oa206V/��O 

2	=+�@� d� =�ld�= d� �@�,Q�
U	�= -
�d�q*�d: 3	p: d� �=U�d�= d�

emergências incorreto 
2	=+�@� d� p,:+�>;: p:, �T+	
+:,�= /d�q*�d: 
<�+�,	�	= d� �U�`�@�
+: �

revestimento
-
�d�q*�d: <�+�,	�	= �=p�U	^	U�d:= U:@:

não propagantes ou retardantes, 
porém sem apresentação de 
laudo 

2	=+�@� d� =	
�A	m�>;: d�

abandono de local
-
�d�q*�d: 5,��= d�=U:`�,+�= p�A: =	=+�@�

nos pavimentos superiores 
(primeiro e segundo pavimentos) 
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Tabela 6 – Resultado da análise conforme normas vigentes 
(Conclusão) 

2-230</ 760V0j3-VO 6024�3/.O

DA ANÁLISE 
Oa206V/��O 

2	=+�@� d� 	A*@	
�>;: d�

emergências 
-
�d�q*�d: 5,��= d�=U:`�,+�= p�A: =	=+�@�

no salão de eventos 
2	=+�@� d� �A�,@� � d�+�U>;: d�

incêndio
-
�d�q*�d: 6�	: d� U:`�,+*,� d: =	=+�@� d�

detecção não abrange 
completamente os quartos do 
hotel 

7A�
: d� �@�,Q�
U	�= /d�q*�d: 
2	=+�@� k	d,o*A	U: p,�?�
+	?: /d�q*�d: 

F$%&') O próprio autor 

 

Os resultados obtidos neste laudo dizem respeito aos sistemas preventivos e de 

combate contra incêndio que compunham o PPCI do Hotel Biz de Fraiburgo-SC, sendo 

estes confrontados com as instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militares de 

Santa Catarina e com as Normas Brasileiras relativas a cada sistema.  
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3. CONCLUSÃO 

 

Existem diversos fatores capazes de interferir na eficácia de cada um dos sistemas 

preventivos e de combate contra incêndio de uma edificação, podendo estes serem 

provenientes de aspectos relativos a especificações de projeto, forma de instalação ou 

qualidade do material utilizado.  

Pode-se observar que a rápida propagação do incêndio ocorrido no Hotel Biz 

sucedeu-se em função da grande quantidade de material combustível utilizado como 

revestimento e acabamento das paredes, piso e elementos estruturais, e a inadequada 

compartimentação entre os pavimentos, tendo em vista que o foco do incêndio teve início 

no pavimento térreo, mais especificamente no salão de eventos e, após ter se alastrado 

por todo o ambiente propagou-se diretamente para o terceiro pavimento através dos 

dutos de ventilação dos banheiros. Sendo a cobertura composta por estrutura de madeira 

e o forro do último pavimento também do mesmo material, sem a presença de laje, este 

pavimento também foi rapidamente consumido pelas chamas, fazendo então com que o 

incêndio se propagasse de baixo para cima e de cima para baixo. 

O fato de a prumada dos hidrantes passar pelos mesmos dutos de ventilação (dos 

banheiros) culminou na impossibilidade do uso deste sistema para o combate direto ao 

incêndio, pois atém de as caixas metálicas dos hidrantes estarem submetidas a altas 

temperaturas, impossibilitando sua abertura, as próprias mangueiras do sistema 

hidráulico entraram em combustão. 

Daí podemos dissociar o principal fator desta análise que nos justifica a frisar a 

grande importância de um pensamento à frente até mesmo das normas técnicas no que 

diz respeito à prevenção contra incêndio, pois cada edificação apresenta suas 

peculiaridades, devendo-se estudar caso a caso não somente as formas de combate, 

mas também como prevenir a sua propagação. 
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ANEXO 01 – PLANTAS BAIXAS DO PPCI DO COMPLEXO HOTELEIRO COM 
DEMARCAÇÃO DAS ÁREA ATINGIDAS PELO INCÊNDIO 
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ANEXO 02 – ATESTADO DE APROVAÇÃDO DO PPCI 
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ANEXO 03 – ANEXO B DO PPCI 

 

 



�� 
 
ANEXO 04 – CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS 
DO PPCI 
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ANEXO 05 – LISTA DE MATERIAIS E ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS DO PPCI  
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