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RESUMO 
 
O fogo sempre foi visto pela humanidade como algo fascinante, e domina-lo sempre 
foi um sonho. O domínio do fogo permitiu muitos avanços, desde cozinhar os 
alimentos de forma saudável, até a evolução da indústria e muito mais. Para que fogo 
tenha início são necessários quatro elementos básicos que são: combustível, 
comburente, fonte de ignição ou fonte de calor e a reação em cadeia, e foi a partir 
desta descoberta que o homem passou a ter mais segurança ao trabalhar com o fogo. 
Mas algumas vezes aconteceram problemas na hora de controlar a reação em cadeia, 
e então o homem passou a conhecer os estragos feitos pelo fogo e nomeou este 
descontrole como incêndio. A partir do momento que foi conhecido o lado ruim do 
fogo, o homem passou a estuda-lo, onde foi possível classificar os incêndios em 
classes e determinar formas e técnicas específicas de combate a incêndios. Mais ao 
longo do tempo e dos estudos, a humanidade descobriu que a melhor forma de 
combater um incêndio é através da prevenção, ou seja, extinguir o foco de incêndio 
antes que ele ocorra, não deixando que ele se propague. Então passou-se a focar os 
estudos em formas e sistemas de prevenção de incêndio, onde com o passar do 
tempo e a evolução das industrias fizeram com que se criassem equipamentos e 
técnicas de combate cada vez mais eficientes. Após surgiram as legislações de 
segurança contra incêndio que têm por finalidade fixar os requisitos mínimos nas 
edificações e no exercício de atividades, para segurança das pessoas e dos 
patrimônios. A partir do problema questionado, quanto a segurança contra incêndio 
existente no teatro, verificou-se que a edificação foi construída antes da publicação 
da norma de segurança contra incêndios no estado de Santa Catarina. E nas visitas 
in loco pode se verificar que vários equipamentos já foram instalados conforme 
preconiza a legislação, porém ainda possuem adequações a serem realizadas. 
 
Palavras-chave: Teatro da UNIARP. Reunião de Público. Prevenção de Incêndio. 
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ABSTRACT 
 
Fire has always been seen by humanity as something fascinating, and dominating it 
has always been a dream. The mastery of fire has allowed for many advances, from 
cooking food in a healthy way to the evolution of the industry and more. For fire to 
begin, four basic elements are needed: fuel, oxidizer, source of ignition or source of 
heat and chain reaction, and it was from this discovery that man became more secure 
in working with fire. But sometimes there were problems in controlling the chain 
reaction, and then the man came to know the damage done by the fire and named this 
lack of control as a fire. From the moment the bad side of the fire was known, the man 
went on to study it, where it was possible to classify the fires into classes and determine 
specific forms and techniques of firefighting. More over time and studies, mankind has 
discovered that the best way to fight a fire is through prevention, that is, extinguish the 
focus of fire before it occurs, not letting it spread. Then the focus was on studies in fire 
prevention systems and forms, where, over time and with the evolution of industries, 
they created ever more efficient equipment and combat techniques. After fire safety 
legislations have appeared that have as purpose to establish the minimum 
requirements in the buildings and in the exercise of activities, for the security of the 
people and the patrimony. Based on the question raised, regarding the fire safety in 
the theater, it was verified that the building was built before the publication of the fire 
safety standard in the state of Santa Catarina. And in the on-site visits it can be verified 
that several equipments have already been installed as recommended by the 
legislation, but still have adjustments to be made. 
 
Keyword: Theater of UNIARP. Public Meeting. Fire Prevention.  



5 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1 - Tetraedro do fogo - Fase inicial ................................................................ 15 

Figura 2 - Classes de Incêndios ................................................................................ 17 

Figura 3 - Técnicas de extinção do fogo ................................................................... 19 

Figura 4 - Capacidade extintora dos extintores portáteis .......................................... 32 

Figura 5 - Capacidade extintora dos extintores sobre rodas ..................................... 32 

Figura 6 - Dimensões mínimas e distâncias entre pontos ......................................... 36 

Figura 7 - Teatro da UNIARP Campus Caçador-SC ................................................. 41 

Figura 8 - Unidades extintoras do teatro ................................................................... 43 

Figura 9 - Obstrução dos equipamentos de segurança ............................................. 44 

Figura 10 - Portas principais de entrada e saída do teatro ........................................ 46 

Figura 11 - Portas de entrada e saída do camarim ................................................... 46 

Figura 12 - Capacidade de público do Teatro da UNIARP ........................................ 48 

Figura 13 - Áreas de circulações ............................................................................... 51 

Figura 14 - Escadas .................................................................................................. 51 

Figura 15 - Teste de funcionamento do sistema de iluminação ................................ 53 

Figura 16 - Sistema de alarme e detecção de incêndio ............................................ 68 

Figura 17 - Materiais obstruindo extintor ................................................................... 68 

Figura 18 - Armazenamento material atrás do palco ................................................. 69 

Figura 19 - Série de assentos foto 1 ......................................................................... 70 

Figura 20 - Série de assentos foto 2 ......................................................................... 70 

 

 
 
  



6 

 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - Carga de incêndio ................................................................................... 41 

Quadro 2 - Saídas de Emergência ............................................................................ 47 

Quadro 3 - Perda de carga nas conexões – Leq Hidrante HP04 .............................. 59 

Quadro 4 - Perda de carga nas conexões – Leq Hidrante HP04 - Ponto A .............. 59 

Quadro 5 - Perda de carga nas conexões – Leq Ponto A - Ponto B ......................... 60 

Quadro 6 - Perda de carga nas conexões - Leq RTI - Ponto B ................................. 61 

Quadro 7 - Perda de carga nas conexões - Leq Hidrante HP02 ............................... 63 

Quadro 8 - Perda de carga nas conexões - Leq Hidrante HP02 - Ponto C ............... 64 

Quadro 9 - Perda de carga nas conexões - Leq Ponto C - Ponto D.......................... 64 

Quadro 10 - Perda de carga nas conexões - Leq RTI - Ponto D ............................... 65 

 



7 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ART - Anotação de responsabilidade técnica 

BI - Brigada de Incêndio 

CBMSC - Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catariana 

CB - Comitê Brasileiro 

CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 

Trabalho 

IE - Iluminação de Emergência 

IN - Instrução Normativa 

NBR – Norma Brasileira Regulamentadora 

NSCI - Normas de Segurança Contra Incêndios 

PE - Plano de Emergência 

PPCI - Projeto Preventivo Contra Incêndio e Pânico 

RTI - Reserva Técnica de Incêndio 

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica 

SAD - Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio 

SAL - Sinalização para Abandono de Local 

SE - Saídas de Emergência 

SHP - Sistema Hidráulico Preventivo 

SPDA - Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica 

SPE - Sistema Preventivo por Extintores 

UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

 
 
 
 

 



SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 

2 DESENVOLVIMENTO ........................................................................................... 14 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................. 14 

2.1.1 O Fogo ............................................................................................................. 14 

2.1.2 O Incêndio ........................................................................................................ 16 

2.1.2.1 Classificação pela natureza dos materiais .................................................... 17 

2.1.2.2 Classificação pela quantidade dos materiais ................................................. 18 

2.1.2.2.1 Carga de incêndio ...................................................................................... 18 

2.1.2.3 Combate a incêndios ..................................................................................... 19 

2.1.3 Prevenção Contra Incêndios ............................................................................ 20 

2.1.4 Estudos ............................................................................................................ 23 

2.1.5 Legislação de Segurança Contra Incêndio ....................................................... 24 

2.1.5.1 Legislação vigente em Santa Catarina .......................................................... 25 

2.1.6 Teatro ............................................................................................................... 27 

2.1.6.1 Reunião de público com concentração.......................................................... 27 

2.1.7 Edificações Antigas .......................................................................................... 28 

2.2 METODOLOGIA .................................................................................................. 28 

2.2.1 Locais com Reunião de Público ....................................................................... 28 

2.2.2 Plano de Emergência ....................................................................................... 28 

2.2.2.1 Planta de emergência.................................................................................... 30 

2.2.3 Proteção de Extintores ..................................................................................... 30 

2.2.4 Saídas de Emergência ..................................................................................... 33 

2.2.5 Iluminação de Emergência ............................................................................... 34 

2.2.6 Sinalização para Abandono .............................................................................. 35 

2.2.7 Materiais de Decoração e Revestimento .......................................................... 36 

2.2.8 Sistema Hidráulico Preventivo .......................................................................... 37 

2.2.9 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas ..................................... 37 

2.2.10 Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio ................................................... 38 

2.2.11 Lotação Máxima ............................................................................................. 38 

2.2.12 Assentos ......................................................................................................... 38 

2.2.13 Exigências Especiais para Teatros ................................................................ 38 

2.2.14 Desenvolver Projeto Preventivo Contra Incêndio ........................................... 39 



10 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS ........................... 39 

2.3.1 Classificação de Ocupação da Edificação ........................................................ 40 

2.3.2 Cálculo da Carga de Fogo ................................................................................ 41 

2.3.3 Sistemas e Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ......................... 42 

2.3.3.1 Proteção por extintores ................................................................................. 42 

2.3.3.2 Instalações de gás combustível .................................................................... 44 

2.3.3.3 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas .................................... 44 

2.3.3.4 Saídas de emergência ................................................................................... 45 

2.3.3.5 Sinalização para abandono do local nas áreas de circulação e nas saídas de 

emergência................................................................................................................ 52 

2.3.3.6 Iluminação de emergência ............................................................................ 53 

2.3.3.7 Materiais de acabamento e revestimento ...................................................... 54 

2.3.3.8 Sistema hidráulico preventivo ........................................................................ 55 

2.3.3.9 Sistema de alarme e detecção de incêndio ................................................... 67 

2.3.3.10 Guardar ou armazenar material .................................................................. 68 

2.3.3.11 Séries (conjuntos) de assentos ................................................................... 69 

2.3.3.12 Plano de emergência ................................................................................... 71 

3 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 72 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 73 

APÊNDICE ................................................................................................................ 76 

APÊNDICE A – Projeto Preventivo Contra Incêndio do Teatro da UNIARP do campus 

de Caçador, em escala ............................................................................................. 77 

APÊNDICE B – Planta de emergência do Teatro da UNIARP do campus de Caçador, 

em escala .................................................................................................................. 78 

 

 



11 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O fogo desde sua descoberta até os dias atuais tem ajudado a humanidade no 

seu desenvolvimento, sendo um grande aliado nas industrias, comércios e lares, e 

atualmente é impossível pensar como seria a sociedade sem esta fonte de energia 

(CARLO, 2008). 

Porém, muitas vezes sem controle o fogo tão útil no dia-a-dia, se torna 

devastador e mortal, pois sem controle ele passa a ser conhecido como incêndio e 

sua propagação é rápida e desordenada, gerando durante sua reação química altas 

temperaturas e a liberação de gases tóxicos. 

A prevenção contra incêndios é hoje foco de muitos estudos, onde se procura 

encontrar a melhor forma de neutralizar o risco antes que ele se alastre, pois quando 

nos deparamos com este tipo de ocorrência a primeira reação é o pânico, e esta 

reação em situações de emergência, em muitas vezes, pode trazer perdas de vida. 

 Agir de forma segura e rápida no controle do incêndio é a melhor forma de se 

debelar estes sinistros, pois no início da ocorrência as temperaturas não são tão 

elevadas e os gases liberados durante a reação química são em quantidades 

menores, então este é o momento ideal para se manter a calma, evacuar a área de 

forma tranquila e utilizar os equipamentos projetados para combate a incêndio 

existentes no local. 

A concentração de pessoas em um mesmo ambiente é sem dúvida um grande 

problema no momento de um sinistro, pois muitas não sabem atuar em situações de 

emergências e se deixam levar pelo medo e pânico, dificultando assim a evacuação 

da área. 

Por isso é fundamental que os engenheiros responsáveis por desenvolverem 

projetos ou executarem obras que vão receber grande quantidade de público pensem 

no fato de como retirar todas as pessoas que estão ali de forma rápida e segura em 

uma situação de emergência. 

Mas infelizmente, sabemos que ao projetar um ambiente como cinema, 

shopping center, teatro, danceteria ou tantos outros ambientes que terão em seu 

interior uma quantidade elevada de público, o pensamento dos responsáveis pela obra 

é prezar pela elegância e sofisticação da edificação, muitas vezes, deixando de lado 

a frase “e se acontecer uma emergência”.  
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Por isso, tão importante quanto as leis e normas de construção, são as leis e 

normas de prevenção de incêndio e sinistros, pois com elas o responsável pela obra 

vai se atentar e lembrar que sinistros acontecem sem avisar ou marcar hora. 

Todas as edificações devem prever em suas instalações um sistema de 

segurança contra incêndio, até mesmo edificações antigas, pois sinistros ou 

emergências podem acontecer nos mais diversos locais, por isso, prever soluções 

para regularização de todas as edificações desde o projeto, até as já existentes é agir 

pensando na segurança do local e das pessoas (IN 05, CORPO DE BOMBEIROS 

MILITARES DE SANTA CATARIANA - CBMSC, 2015). 

Face o problema, e questiona-se. A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(UNIARP), possui um teatro para eventos diversos, e este comporta em seu interior 

grande quantidade de pessoas, mas nos dias atuais esta edificação promove a 

segurança contra incêndio de forma eficiente aos seus usuários? 

Este trabalho tem como finalidade realizar um estudo das condições atuais do 

teatro da UNIARP, no quesito segurança contra incêndio, identificando as falhas 

existentes, para então propor melhorias. 

Ter um sistema de segurança contra incêndio eficiente na edificação, é a 

melhor forma de se antecipar ao risco, pois no momento de um sinistro as pessoas 

terão meios de neutralizar este evento, promovendo assim a segurança da parte 

estrutural da edificação e acima de tudo a tranquilidade das pessoas que 

frequentarem o teatro da UNIARP. 

Este trabalho tem como objetivo geral pesquisar medidas de prevenção contra 

incêndio, a partir de leis e normas vigentes para edificações de reunião de público, 

teatros com concentração; propondo-se soluções para regularização do teatro da 

UNIARP Campus Caçador. 

Como objetivos específicos, busca-se: 

 

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

informações relacionadas às causas e aos efeitos na edificação; 

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

incêndio em edificações de reunião de público; 
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c) Desenvolver PPCI (Projeto Preventivo Contra Incêndio), demonstrando os 

equipamentos preventivos exigidos, cálculo de saídas de emergência, cálculo 

de carga de fogo, conforme prevê as leis e normas para um teatro; 

d) Desenvolver planta de emergência, com a rota de fuga, utilizando o PPCI para 

facilitar a evacuação das pessoas em caso de emergência. 

 

A metodologia do trabalho procedera da seguinte forma: realizar uma visita 

técnica in loco para reconhecimento dos equipamentos e rotas já existentes na 

edificação. Após a visita será realizado um estudo das leis e normas para 

enquadramento da edificação quanto a sua classificação, risco de incêndio e 

equipamentos exigidos para ela. 

Após averiguação das legislações vigentes, será realizado um estudo 

comparativo relacionando à realidade da edificação com as exigências previstas na 

leis e normas.  Elencando os riscos encontrados na edificação quanto à resposta 

rápida para neutralização dos sinistros e evacuação do público do local. 

E por fim será desenvolvido o PPCI da edificação conforme as leis e normas 

de prevenção utilizando programa de computador para desenho. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

  Prevenir incêndios é tão importante quanto saber apagá-los, ainda mais 

quando se trata de ambientes projetados para reunião de público. Planejar um 

ambiente para garantir a segurança das pessoas que ali frequentam pode ser muito 

complicado, pois cada local tem suas particularidades que podem tornar a prevenção 

de sinistros mais fácil ou difícil. 

Para atuar em uma prevenção de incêndios é importante atuar no início do 

sinistro, por menor vulto que seja, agir no início se evita a uma tragédia. 

Para agir na prevenção precisamos conhecer o risco que queremos neutralizar 

de uma forma mais abrangente, desde como ele começa, como ele se propaga e quais 

as melhores formas de neutraliza-lo. Neste trabalho iniciaremos conhecendo o fogo e 

como ele se transforma em incêndio. 

 

2.1.1 O Fogo 
 

O homem sempre sonhou em controlar o fogo. Durante milhares de anos, usou 

a técnica de bater uma pedra contra outra, onde gerava uma faísca que, junto a 

gravetos, iniciava uma fogueira. Começou aí a realização do sonho. Entretanto 

quando o fogo saia do controle ou acontecia através de relâmpagos e vulcões, eram 

associados à ira dos deuses, verdadeiro castigo do céu. O próprio fogo era venerado 

na antiguidade (CARLO, 2008).  

A inteligência e a necessidade levaram o homem a encontrar no fogo muita 

utilidade, inicialmente pela luz que ele proporcionava que afastava animais perigosos, 

e também pelo calor que ele transmitia ajudando nas noites frias. Mais adiante 

descobriu que o fogo podia melhorar a forma de preparar os alimentos, onde começou 

a assar e cozinhar seus alimentos antes de comer (GOMES, 1998). 

O domínio do fogo permitiu grandes avanços no mundo desde uma cocção dos 

alimentos cada vez mais eficiente, até mesmo na criação e evolução das industrias 

de fabricação de vasos e potes de cerâmica ou objetos de vidro, como também deu 

ao homem a oportunidade de forjar o ferro e o aço da forma que queria. Após a 

Segunda Guerra Mundial o fogo começou a ser estudado como ciência complexa, pois 
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envolvia conhecimentos de física, química, comportamento humano, toxicologia e 

engenharia (CARLO, 2008). 

Através dos estudos descobriu-se que para o fogo se iniciar são necessários 

quatro elementos básicos que são: combustível, comburente, fonte de ignição ou fonte 

de calor e a reação em cadeia. A junção dos quatros elementos é chamada de 

Tetraedro do fogo (REIS, 1987). 

 

Figura 1 - Tetraedro do fogo - Fase inicial 

 
Fonte: (BOMBEIROS EMERGÊNCIA, 2017). 

 

Segundo Reis (1987, p. 2 - 6): 

 

Combustível: Em síntese, combustível é todo material, toda substância que 
possui a propriedade de queimar, de entrar em combustão. Os combustíveis 
podem apresentar-se em três estados físicos: sólidos (madeira, papel, 
tecidos, etc.), liquido (álcool, éter, gasolina, etc.), gasoso (acetileno, butano, 
propano, etc.). 
Comburente: Normalmente, o oxigênio combina-se com o material 
combustível, dando início à combustão. O ar atmosférico contém, na sua 
composição, cerca de 21% de oxigênio. Genericamente, o comburente é 
definido como “mistura gasosa que contém o oxidante em concentração 
suficiente para que em seu meio se desenvolva a reação de combustão. 
Calor: É o elemento que fornece a energia de ativação necessária para iniciar 
a reação entre o combustível e o comburente, mantendo e propagando a 
combustão, como a chama de um palito de fósforo. Note-se que o calor 
propicia: elevação da temperatura, aumento do volume dos corpos e 
mudança no estado físico das substâncias. 
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Reação em cadeia: toda reação química envolve troca de energia. Na 
combustão, parte da energia desprendida é dissipada no ambiente, 
provocando os efeitos térmicos, fornecendo a energia (fonte de calor) 
necessária para que o processo continue. Didaticamente, representa-se a 
reação química da seguinte forma: COMBUSTÍVEL + COMBURENTE 
FONTE DE IGNIÇÃO LUZ + CALOR + FUMAÇA + GASES (VAPOR). Essa 
reação vai ter uma velocidade de propagação relacionada com diversos 
fatores, tais como temperatura, umidade do ar, características inerentes ao 
material combustível, forma física desse material (sólido bruto ou particulado, 
liquido, etc.), condições de ventilação. 
 

 

Ao conhecer melhor o fogo o homem pode então controla-lo de forma mais 

eficiente, utilizando de forma mais rotineira nas indústrias, comércios e residências, 

ajudando assim a sociedade na sua evolução. 

Mas algumas vezes aconteceram problemas na hora de controlar a combustão, 

como erros em administrar os elementos básicos para existência do fogo fizeram com 

que ocorressem falhas no controle da queima, foi então que surgir o incêndio. O 

homem então constatou que os benefícios que o fogo lhe proporcionava eram 

anulados pelo incêndio, então se despertou nele a convicção de que deveria apagá-

lo antes que causasse grandes estragos (GOMES, 1998). 

  

2.1.2 O Incêndio 
 

Existem várias definições que traduzem exatamente o que é o incêndio, uma 

delas está na NBR 13860, que define: “O incêndio é o fogo fora de controle”. No campo 

internacional a ISO 8421-1 define: “Incêndio é a combustão rápida disseminando-se 

de forma descontrolada no tempo e no espaço”. Com esses conceitos podemos 

entender de forma mais clara que o incêndio não é medido pelo tamanho do fogo, e 

sim quando o fogo está se propagando de forma descontrolada. No Brasil quando 

acontece um incêndio de pequenas proporções, se diz que houve um princípio de 

incêndio (SEITO, 2008). 

O incêndio pode surgir por variadas razões, cujas causas mais comuns são: 

por descuidos, de formas acidentais, sobrecargas elétricas, combustão espontânea, 

eletricidade estática, raios, etc. (GOMES, 1998). 

Para controlar os incêndios foi preciso estudá-lo, conhecer os riscos que ele 

proporciona e suas particularidades. Através desses estudos, foi possível classificar 

os incêndios e, com isso, pode-se entender melhor o seu comportamento, para 
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começar a desenvolver meios de prevenção mais eficientes para controla-lo, e formas 

de extinção mais rápidas. 

A classificação dos incêndios depende principalmente do modo como ele é 

avaliado e sua periculosidade. Qualquer que seja o método adotado, haverá sempre 

material combustível envolvido em grande ou pequena quantidade, que pode ser 

representado pelo mobiliário, peças de decoração, materiais de escritório, líquidos 

inflamáveis, etc. E para prevenção contra incêndios duas classificações básicas são 

aceitáveis: pela natureza dos materiais combustíveis nas áreas a serem protegidas e 

pela quantidade dos materiais combustíveis existentes nas áreas a serem protegidas 

(GOMES, 1998). 

 

2.1.2.1 Classificação pela natureza dos materiais 
 

Os incêndios classificados pela natureza dos materiais são divididos em 

classes que vão de A à D, facilitando desta forma o entendimento do material 

combustível que está sendo queimado. 

Segundo Gomes (1998, p. 26): 

 

- Incêndios da classe A – Fogo em sólidos combustíveis mais comuns e de 
fácil combustão, tais como: algodão, fibras, madeira, papel, tecidos e 
similares.  
- Incêndios da classe B – Fogo em líquidos inflamáveis e líquidos petrolíferos: 
álcool, gasolina, graxas, vernizes e similares. 
- Incêndios da classe C – Fogo em equipamentos elétricos energizados: 
motores, circuladores de ar, aparelhos de ar condicionado, televisores, rádios 
e outros similares. 
- Incêndios da classe D – Fogo em metais pirofóricos e suas ligas: alumínio 
em pó, zinco, magnésio, potássio, titânio, sódio e zircônio. 

 

Figura 2 - Classes de Incêndios 

 
Fonte: (EQUITEC EXTINTORES, 2017). 
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Através desta classificação foi possível desenvolver agentes para extinção de 

incêndios cada vez mais eficientes, e hoje em dia é possível combater um incêndio de 

forma rápida e correta até sua extinção. 

 

2.1.2.2 Classificação pela quantidade dos materiais 
 

Quando tratamos da combustão, fazemos referência à velocidade da queima e 

vemos que o incêndio se enquadra na combustão viva, caracterizada pelo forte calor 

que é liberado. Mais vemos que tal calor depende da capacidade do material em 

produzi-lo, ou seja, seu Poder Calorífico. Logicamente que cada material combustível 

tem sua capacidade de produzir calor, e quanto maior for sua quantidade maior será 

o calor produzido (GOMES, 1998). 

 Chegamos assim em uma definição, que a proporção e intensidade do incêndio 

vai depender da quantidade de materiais que vão queimar e o calor que será 

produzido. 

Na prática só são considerados os materiais existentes na edificação e deste 

modo, se calcula a quantidade encontrada para se ter a “Carga de Incêndio”.  Por 

definição a carga de incêndio é a quantidade de calor que poderá ser gerada, por 

unidade de área, pela queima de todo o material combustível existente na edificação 

(GOMES, 1998). 

 

2.1.2.2.1 Carga de incêndio 
 

A “Carga de Incêndio” é o resultado da soma dos produtos da quantidade de 

cada material pelo seu “Poder Calorífico”, onde a área total ocupada pelos materiais 

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

edificação quanto ao risco de incêndio (GOMES, 1998). 

A carga de incêndio é um critério muito utilizado pelo Corpo de Bombeiro para 

classificar o risco de incêndio de uma edificação, pois a partir desta classificação é 

possível dimensionar de forma mais segura e eficiente os equipamentos de proteção 

contra incêndio que este local deve conter. 

No Brasil o Corpo de Bombeiro é o órgão responsável pelas vistorias e 

aprovação de projetos preventivos contra incêndio. E neste trabalho utilizaremos 

como base a carga de incêndio descrita na legislação do Corpo de Bombeiros Militares 
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do Estado de Santa Catarina, que utiliza três parâmetros para classificação quanto ao 

risco que são: Risco Leve para as edificações com carga de incêndio ideal menor do 

que 60kg/m², Risco Médio para as edificações carga de incêndio ideal entre 60 e 

120Kg/m² e Risco Elevado para as edificações carga de incêndio ideal maior do que 

120Kg/m2 (IN 03, CBMSC, 2014). 

 

2.1.2.3 Combate a incêndios 
 

 O combate ao incêndio deriva-se principalmente do conhecimento do fogo, pois 

para que ele exista é necessário que os elementos básicos como combustível + 

comburente + calor + reação química em cadeia, unam-se e nas condições favoráveis 

formem o fenômeno da combustão.  

A partir deste entendimento podemos afirmar que na falta de um dos elementos 

básicos, não tem como existir o fogo, logo entendemos que para combater os 

incêndios precisamos realizar a quebra do “Tetraedro do fogo”. 

Podemos realizar a extinção do fogo, pela eliminação do combustível e 

chamamos esta técnica de isolamento do material. Também podemos extinguir o fogo 

eliminando o calor, e está técnica é conhecida com resfriamento. E por último 

podemos eliminar o comburente da reação química e assim neutralizar o fogo, esta 

técnica é conhecida como abafamento (BAROLI, 1975). 

 

Figura 3 - Técnicas de extinção do fogo 

 
Fonte: (COSTA, 2017). 



20 

 

Saber combater um incêndio é fundamental, mais o importante mesmo é saber 

como não deixar que este tipo de sinistro aconteça. Quando ocorre um incêndio a 

imagem que termos é de destruição, pois onde ele passa fica o rastro de devastação 

e perda, que muitas das vezes pode ser de vidas humanas, meio ambiente, moradias, 

comércios, industrias, etc.  

Evitar os incêndios se torna cada vez mais uma missão da humanidade, pois a 

prevenção é o melhor caminho para se vencer o fogo antes que ele inicie. 

 

2.1.3 Prevenção Contra Incêndios 
 

Dar continuidade as atividades do ser humano tem sido uma motivação para o 

extraordinário esforço da tecnologia de minimizar e evitar as ocorrências de incêndio. 

Em tal propósito, a defesa do patrimônio assume grande importância, em razão de 

sua intima vinculação com o ser humano, já que na ocorrência de um incêndio as 

perdas podem comprometer o processo de sua sobrevivência. O incêndio também 

pode ser o responsável pela interrupção da atividade econômica da empresa, em se 

tratando de seu trabalho profissional (GOMES,1998). 

No Brasil a prevenção contra incêndio tem sido colocado em segundo plano no 

desenvolvimento desenfreado do pais, por ser uma área complexa do conhecimento 

humano, pois envolve a maior parte das atividades realizadas pelo homem, também 

abrange todos os fenômenos naturais e toda a produção industrial, mais muitas vezes 

é um assunto que é deixado de fora das pauta de discussões. Mas a prevenção contra 

incêndio deve estar presente sempre e em todos os lugares (CARLO, 2008). 

A prevenção contra incêndio só é lembrada na hora de um sinistro, e esta 

cultura tem sido um grande inimigo na hora de defender o assunto, mais é preciso 

lembrar todos os dias que a segurança contra incêndio vem sempre em primeiro lugar. 

(CARLO, 2008). 

 A prova de que a segurança contra incêndio é importante, e que a cada dia tem 

que evoluir, tem sido demostrado dia a dia pelas indústrias do ramo da prevenção, 

que tem investido pesado em tecnologias e novos materiais, para fornecer 

equipamentos mais leves, resistentes e de fácil utilização por qualquer usuário. 

A tecnologia a favor da prevenção tem demostrado uma grande evolução nos 

equipamentos projetados para extinção e combate a incêndio, com aparelhos e 

sistemas mais práticos, onde seu uso pode ser compreendido por qualquer pessoal 
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de forma rápida na hora de um sinistro. Os sistemas de sinalização de abandono de 

local e alerta de sinistro estão mais inteligentes, e ajudam as pessoas a sair de uma 

edificação de forma rápida e segura. 

Existem diversos sistemas preventivos contra incêndios, tais como: 

 

a) Sistema preventivo por extintores: é um importante equipamento de combate, 

sua função é controlar ou eliminar princípios de incêndio. Sua história começou 

no ano de 1734 quando o médico alemão M. Fuchs criou bolas de vidro com 

uma solução salina para ser atiradas ao fogo. Os extintores mais modernos, 

foram criados pelo militar inglês George William Manby em 1813, depois que 

ele presenciou um incêndio em que as mangueiras dos bombeiros não 

chegavam no local, então três anos mais tarde ele desenvolveu um artefato 

cilíndrico de cobre com capacidade para 15 litros com um fluído que Manby 

batizou de anti-chamas, sua composição era de potassa caustica. Atualmente, 

os extintores de incêndios possuem agentes extintores que pode ser água, 

dióxido de carbono, pós químicos ou espuma química. Cada agente extintor 

atua levando em consideração a classe de incêndio, ao qual foi projetada para 

fazer a extinção (ANGARE, 2017). 

b) Sistema hidráulicos preventivo (hidrantes): esse sistema é projetado e 

executado seguindo as exigências das legislações vigentes. O sistema de 

hidrantes é considerado um sistema fixo de combate a incêndio, funcionando 

sob comando, liberando um jato de água sobre o foco de incêndio. Esse jato 

de água possui uma vazão calculada e compatível a carga de incêndio do local 

visando proteger, controlar ou extinguir o foco de incêndio. O sistema hidráulico 

possibilita o início do combate ao incêndio pelos usuários da edificação antes 

da chegada Corpo de Bombeiros. Dentro da caixa do hidrante temos a união 

de engate rápido também conhecida como engate storz, duas mangueiras de 

15 metros, um esguicho e um chave storz e a coluna do hidrante é ligada ao 

reservatório de água da edificação (GRUPOMRC, 2017). 

c) Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: também conhecido como 

SPDA ou popularmente chamado de para-raios. A instalação dos sistemas de 

proteção contra descargas atmosféricas tem como objetivo evitar e/ou 

minimizar o impacto dos efeitos das descargas atmosféricas, que podem 
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ocasionar incêndios, explosões, danos materiais e, até mesmo, risco à vida de 

pessoas. Atualmente existem três métodos de dimensionamento de um SPDA 

o método Franklin, o método Gaiola de Faraday e o método Eletrogeométrico 

(Esfera Rolante ou Esfera Fictícia) (MONTAL, 2017). 

d) Sistema de iluminação de emergência: é o conjunto de componentes e 

equipamentos que, em funcionamento, proporcionam a iluminação suficiente e 

adequada permitindo assim a saída fácil e segura do público para o exterior, no 

caso de interrupção de energia por parte da concessionária, como também, a 

execução de intervenções de socorro às vítimas no exterior da edificação (IN 

11, CBMSC, 2014). 

e) Sistema de alarme e detecção: é um equipamento que proporciona segurança 

no ambiente em que ele estiver instalado, pois través de um sistema sonoro 

avisa ao público que há uma emergência na edificação. Os principais 

equipamentos que compõem os sistemas de alarme e detecção de incêndio 

são os seguintes: a central de alarme; os detectores de incêndio; os 

acionadores manuais contra incêndio e os sinalizadores. Entre os 

equipamentos, a central de alarme é o principal, uma vez que coleta as 

informações da situação dos detectores, ativando os sinalizadores no caso de 

qualquer situação de emergência. A central de alarme também analisa todo o 

sistema, verificando se há falhas na instalação (cabeamento rompido, curtos-

circuitos, anormalidade, etc.), mantendo todo o ambiente protegido (OHUB, 

2017) 

f) Sistema de saídas de emergência: tem como objetivo principal fornecer 

aberturas do interior para o exterior da edificação, para que o público possa 

abandona-la, em caso de emergência ou pânico, protegendo sua integridade 

física, e permitir o acesso das equipes de emergência. A construção do sistema 

de saídas de emergência deve estar em condições de dar conforto mínimo e 

segurança ao usuário. É peça fundamental no sucesso da retirada de pessoas 

de locais de emergência, em poucos minutos (REVISTA EMERGÊNCIA, 2017). 

g) Sinalização para abandono de local: tem por objetivo indicar ao público da 

edificação a rota de fuga até a saída. As sinalizações orientam o abandono 

seguro do local em caso de emergências ou pânico, por esse motivo é 
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importante que a indicação esteja presente em todas as mudanças de direções 

e em todas as saídas (ZIMMEX, 2017). 

 

2.1.4 Estudos 
 

Existe pouca literatura nacional com o tema segurança contra incêndio, o que 

faz parte das deficiências naturais de um país em construção. Mas a segurança contra 

incêndio foi considerada uma área da ciência, é precisamos nos atentar as tendências 

mundiais e iniciar o ensino e a pesquisa na ciência do fogo (CARLO, 2008). 

A pesquisa sobre incêndio não é simples, entretanto, temos que adentrar esta 

área e pesquisar mais sobre este conhecimento, para podermos melhorar a 

segurança contra incêndio no nosso pais (CARLO, 2008). 

Os estudos no campo da segurança contra incêndio já têm auxiliado e muito no 

desenvolvimento de sistemas e equipamentos de prevenção, cada vez mais 

eficientes. Também os estudos ajudam na criação de leis e norma cada dia mais 

elaboradas para orientação das empresas, profissionais e pessoas interessadas no 

assunto, além de auxiliar as equipes que atuam no combate a incêndio, a aprimorar 

os métodos e técnicas de extinção do sinistro. 

Um grupo de estudo muito atuante no Brasil desde 1985, focado no assunto e 

na criação da normalização na área de segurança contra incêndio, é o CB-024 - 

Comitê Brasileiro número 24, da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

O CB-024 atua desde a compreensão da fabricação de produtos e equipamentos, bem 

como projetos e instalação de prevenção e combate a incêndio e serviços correlatos. 

Também analisa e avalia o desempenho de materiais, produtos e sistemas dentro dos 

ambientes com fogo (ABNT- CB-024, 2017). 

O CB-024 realiza medição e descrição da resposta dos materiais, produtos e 

sistemas, quando submetidos a fontes de calor e chama, sob condições controladas 

de laboratório. Após as análises e estudos, o comitê elabora as normas para o acervo 

da ABNT na área de prevenção e combate a incêndio, que são utilizadas para 

orientação de empresas, órgãos de fiscalização, profissionais e público em geral 

(ABNT- CB-024, 2017). 

As normas elaboradas pelo CB-024 possuem as terminologias para projetos, 

requisitos de fabricação de equipamentos e métodos de ensaio, incluído também as 

normas relativas à formação para profissionais que atuam na segurança contra 
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incêndio, elaboração de planos para abandono, entre outras normas desenvolvidas 

para aplicação na prevenção contra incêndio (ABNT- CB-024, 2017). 

Hoje as normas da ABNT são utilizadas nos mais diversos ramos de atividades 

no Brasil, inclusive são citadas nas legislações federais, estaduais e municipais, como 

referência para elaboração e desenvolvimento das leis e normas vigentes no pais. 

 

2.1.5 Legislação de Segurança Contra Incêndio 
 

O Brasil passou de um país rural para uma sociedade mais urbanizada em um 

espaço curto de tempo, e toda essa mudança ocasionou um aumento dos riscos de 

incêndio. Para termos ideia, o Brasil em 1872, no primeiro censo oficial, tinha uma 

população de nove milhões e novecentos mil habitantes nas cidades, e em 

aproximadamente duzentos e trinta anos passou a mais de cento e vinte milhões de 

morando nas cidades. (CARLO, 2008). 

Mais infelizmente só aprendemos a dar a devida importância a prevenção 

contra de incêndio após os grandes incêndios que aconteceram no pais, para só então 

criar as legislações no país.  

O primeiro grande incêndio registrado em prédios elevados no país ocorreu em 

24 de fevereiro de 1972, no edifício Andraus, na cidade de São Paulo. Era um edifício 

comercial e de serviços, localizado na Avenida São João esquina com Rua Pedro 

Américo, com 31 andares, em estrutura em concreto armado. O incêndio fez 352 

vítimas, sendo 16 mortos e 336 feridos. (CARLO, 2008). 

O edifício Joelma construído em concreto armado, com fachada tradicional, 

localizado na Avenida Nove de Julho, com 23 andares, foi acometido de um grande 

incêndio no dia 1º de fevereiro de 1974, onde gerou 179 mortos e 320 feridos. 

(CARLO, 2008). 

Somando esses dois grandes incêndios, pela semelhança dos acontecimentos 

e pela proximidade espacial e temporal, e pelo grande impacto que causou a 

população, deu-se início ao processo de reformulação das medidas de segurança 

contra incêndios no estado de São Paulo (CARLO, 2008). 

A Prefeitura de São Paulo, uma semana depois do incêndio no Edifício Joelma, 

editou o Decreto Municipal nº 10.878 que “institui normas especiais para a segurança 

dos edifícios a serem observadas na elaboração do projeto, na execução, bem como 



25 

 

no equipamento e dispõe ainda sobre sua aplicação em caráter prioritário” (SILVA, 

2012). 

Esses esforços trouxeram aos projetistas e profissionais da área da construção 

civil, novas regras para dar uma melhor condição as edificações no quesito segurança 

contra incêndio. O próximo passo foi a exigência de projetos de engenharia de 

segurança contra incêndio, nos quais são calculados e assumidos os riscos de 

maneira a evitar os grandes incêndios (CARLO, 2008). 

Em 1974 na Câmara dos Deputados em Brasília, através da Comissão Especial 

de Poluição Ambiental, promoveu o Simpósio de Sistemas de Prevenção Contra 

Incêndios em Edificações Urbanas e ao final, foram apresentadas proposições, 

recomendações e solicitações (SILVA, 2012). 

Mais até hoje não existe uma legislação única e nacional especifica na área de 

prevenção contra incêndio, sendo assim cada estado desenvolve suas leis, e 

determina como órgão de fiscalização o Corpo de Bombeiro, que por sua vez 

desenvolve as IN’s – Instruções Normativas, para simplificar o entendimento das leis, 

atualizar com mais frequência e incluir ao texto as normas da ABNT. 

 

2.1.5.1 Legislação vigente em Santa Catarina 
 

Em Santa Catarina a legislação vigente está contida no Decreto Estadual nº 

4.909, de 18 Out 1994 que traz a NSCI - Normas de Segurança Contra Incêndios, que 

têm por finalidade fixar os requisitos mínimos nas edificações e no exercício de 

atividades, estabelecendo normas e especificações para a Segurança Contra 

Incêndios, no Estado de Santa Catarina, levando em consideração a proteção de 

pessoas e seus bens (DECRETO ESTADUAL Nº 4.909, SANTA CATARINA, 1994). 

E as IN’s desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina são: 

 

 IN 01 - Da Atividade Técnica 

 IN 02 - Infrações Administrativas 

 IN 03 - Carga de Incêndio  

 IN 04 - Planta de Situação e Local 

 IN 05 - Edificações Existentes 

 IN 06 - Sistema Preventivo por Extintores  

 IN 07 - Sistema Hidráulico Preventivo 
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 IN 08 - Instalações de Gás Combustível (GLP e GN) 

 IN 09 - Sistema de Saída de Emergência 

 IN 10 - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

 IN 11 - Sistema de Iluminação de Emergência 

 IN 12 - Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio 

 IN 13 - Sinalização para Abandono de Local 

 IN 14 - Revogada 

 IN 15 - Sistema de Chuveiros Automáticos (Sprinklers) 

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

 IN 17 - Sistema de Água Nebulizada (Mulsifyre) 

 IN 18 - Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento 

 IN 19 - Revogada 

 IN 20 - Parque para Armazenamentos de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis  

 IN 21 - Postos Reabastecimento de Combustíveis (Líquidos Inflamáveis e GNV) 

 IN 22 - Instalação para Reabastecimento de Combustíveis de uso Privativo 

 IN 23 - Revogada 

 IN 24 - Eventos Transitórios e Praças de Desportos   

 IN 25 - Rede Pública de Hidrantes 

 IN 26 - Matas Nativas e Reflorestamento  

 IN 27 - Prevenção em Espetáculos Pirotécnicos 

 IN 28 - Brigada de Incêndio 

 IN 29 - Postos de Revenda de GLP (PRGLP) 

 IN 30 - Armas, Munições, Explosivos e Fogos de Artifícios 

 IN 31 - Plano de Emergência 

 IN 32 - Caldeiras e Vasos de Pressão  

 IN 33 - Parques Aquáticos, Piscinas e Congêneres 

 IN 34 - Atividades Agropastoris e Silos 

 

A cultura prevencionista que queremos, está se desenvolvendo pouco a pouco, 

e pode ser incrementada com a adição de componentes que a torne um meio e não 

um fim. Mais ainda nos dias atuais a base para a implantação e o desenvolvimento da 

cultura prevencionista continua sendo as normas e a imposição dos dispositivos legais 

(MAUS, 1999). 
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2.1.6 Teatro  
 

O teatro iniciou-se na Grécia Antiga e tinha como objetivo representar uma 

situação e estimular sentimentos na plateia. A arte de representar se estendeu pelo 

mundo e foi muito bem aceita na Índia, Egito, China e nas Igrejas da Idade Média. No 

teatro o homem revela seus sentimentos de amor e ódio, através da representação 

da arte (DANTAS, 2017). 

A palavra teatro pode significar tanto o edifício em que se exibem as diferentes 

formas de arte, como uma delimitada arte. Os principais gêneros dramáticos 

conhecidos são: a tragédia nascida na Grécia, a comédia que representa os ridículos 

da humanidade, a tragicomédia que é a transição da comédia para o drama e o drama 

(melodrama), ao ser representado é acompanhado por música (DANTAS, 2017). 

No Brasil o teatro foi trazido pelo Padre José de Anchieta, com o interesse de 

catequizar os índios para o catolicismo e impedir os hábitos condenáveis dos 

colonizadores portugueses (DANTAS, 2017). 

Os tetros com todo seu esplendor, e suas apresentações artísticas que cativam 

e prendem a atenção do público, tem uma particularidade bastante perigosa em 

situações de emergência, que é a capacidade de concentrar uma grande quantidade 

de público em um só local. 

 

2.1.6.1 Reunião de público com concentração 
 

Um ambiente com grande concentração de público torna uma situação de 

emergência bastante complicada, pois a tendência do ser humano é entrar em pânico 

e tentar sair do ambiente de qualquer forma. E os teatros sempre reúnem uma grande 

quantidade de público para assistir seus espetáculos, e quanto maior for a edificação 

maior será a plateia. 

 Prova disso é relatado no incêndio do Teatro Iroquois em Chicago, que em 30 

de dezembro de 1903, aproximadamente um mês após a abertura e considerado 

seguro, foi acometido de um incêndio que vitimou 600 das 1600 pessoas da plateia. 

(SILVA, 2012). 
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Diversos incêndios já aconteceram em teatros pelo mundo, mais a 

preocupação quando estas ocorrências acontecem é uma só, retirar todas as pessoas 

do interior da edificação com segurança, o mais rápido possível.  

 

2.1.7 Edificações Antigas 
 

Todas as edificações devem contar com pelo menos algum sistema contra 

incêndio a até mesmo as edificações antigas ou existentes, pois sinistros ou 

emergências podem acontecer nos mais diversos locais, por isso, prever soluções 

para regularização de todas as edificações desde o projeto, até as já existentes é agir 

pensando na segurança do local e das pessoas (IN 05, CBMSC, 2015). 

 

2.2 METODOLOGIA 
 

A metodologia deste trabalho preza por uma pesquisa qualitativa com estudo 

de caso. 

 

2.2.1 Locais com Reunião de Público 
 

Dentro da classificação de ocupação dos imóveis contida na IN 01 do Corpo de 

Bombeiros Militares de Santa Catarina, os tetros são classificados como ambientes 

para reunião de público com concentração, e através desta classificação podemos 

determinar os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico (IN 01, 

CBMSC, 2015). 

O projeto do Teatro da UNIARP do campus de Caçador encontra-se no 

Apêndice A em escala. 

Com base na classificação da ocupação e com o projeto, começa-se a pontuar 

os itens previstos na legislação vigente de Santa Catarina, para segurança contra 

incêndio no Teatro da UNIARP. 

 

2.2.2 Plano de Emergência 
 

O plano de emergência está previsto na IN 31 e tem como objetivo estabelecer 

critérios mínimos de exigências para a elaboração e implantação. O plano de 

emergência contra incêndio deverá conter: os procedimentos básicos na segurança 
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contra incêndio; os exercícios simulados; as plantas de emergência; e o programa de 

manutenção dos sistemas preventivos (IN 31, CBMSC, 2015). 

 

Os procedimentos básicos na segurança contra incêndio serão:  

 

a) Alerta: identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa que 

identificar tal situação deverá alertar, através do sistema de alarme, ou outro 

meio identificado e conhecido de alerta disponível no local, os demais 

ocupantes da edificação; 

b) Análise da situação: a situação de alerta deverá ser avaliada, e, verificada a 

existência de uma emergência, deverão ser desencadeados os procedimentos 

necessários para o atendimento da emergência;  

c) Apoio externo: acionamento do Corpo de Bombeiros, de imediato, através do 

telefone 193; 

d) Primeiros socorros: prestar primeiros-socorros às vítimas, mantendo ou 

estabilizando suas funções vitais até a chegada do socorro especializado; 

e) Eliminar riscos: realizar o corte das fontes de energia elétrica e do fechamento 

das válvulas das tubulações (GLP, produtos perigosos, etc), da área atingida 

ou geral; 

f) Abandono de área: proceder abandono da área parcial ou total, quando 

necessário, conduzindo a população fixa e flutuante para o ponto de encontro, 

ali permanecendo até a definição final do sinistro; 

g) Isolamento da área: isolar fisicamente a área sinistrada de modo a garantir os 

trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem o 

local; 

h) Confinamento e combate a incêndio: proceder o combate ao incêndio em fase 

inicial e o seu confinamento, de modo a evitar sua propagação até a chegada 

do Corpo de Bombeiro (IN 31, CBMSC, 2015). 

 

Para a eliminação dos riscos é necessário: definir o tipo de risco, definir os 

equipamentos necessários à proteção e definir o responsável para realizá-los em caso 

de sinistro. O plano de emergência deve contemplar ações de abandono para 

portadores de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, bem como as pessoas 
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que necessitem de auxílio (idosos, crianças, gestantes, etc). O isolamento das áreas 

compreende a verificação das áreas, por responsável, verificando e certificando que 

todos evacuaram o local (IN 31, CBMSC, 2015). 

 

2.2.2.1 Planta de emergência 
 

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

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

e externa (IN 31, CBMSC, 2015). 

A planta de emergência é aquela localizada na edificação e indica claramente 

o caminho a ser percorrido para que a população saia do imóvel em caso de incêndio 

ou pânico, devendo conter:  

 

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

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

saída ou escadas de emergência; indicação das escadas de emergência 

c) Indicação da localização dos extintores e acionadores do alarme de incêndio; 

d) Indicação da localização dos hidrantes de parede (IN 31, CBMSC, 2015). 

 

As plantas de emergência devem ser fixadas no ambiente com altura de 1,7m 

(IN 31, CBMSC, 2015). 

 

2.2.3 Proteção de Extintores 
 

A proteção por extintores está prevista na IN 06 que tem como objetivo 

estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão mínimo 

de apresentação de projetos de segurança contra incêndios. O extintor de incêndio é 

um aparelho de acionamento manual, portátil ou sobre rodas, constituído de recipiente 

metálico, que pode ser de aço, cobre, latão ou material equivalente e seus acessórios, 

que contém no seu interior um agente extintor, que pode ser expelido por um agente 

propelente e dirigido sobre um foco de fogo (IN 06, CBMSC, 2015). 

Os extintores usados nos sistemas de preventivos poderão ser do tipo manual 

ou sobre rodas, e a quantidade mínima necessários depende: da classe de risco de 

acordo a carga de incêndio da edificação/ocupação; da adequação do agente-extintor 
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à classe de fogo do local a proteger; da capacidade extintora do agente-extintor; da 

área e do respectivo caminhamento necessário à distribuição dos extintores; e da 

ocupação (IN 06, CBMSC, 2015). 

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

que podem ser: 

 

a) Água pressurizada para incêndios classe A; 

b) Espuma mecânica para incêndios classe AB; 

c) Pó Químico Seco para incêndios classe BC; 

d) Pó Químico Seco para incêndios classe ABC; 

e) CO² para incêndios classe BC; 

f) Halotron para incêndios classe ABC. 

 

A capacidade extintora de um extintor, ou seja, sua eficácia de extinção ao fogo 

depende do seu poder de combate em função de sua carga, que pode constituir uma 

ou mais unidades extintoras, obtida em ensaios práticos normalizados. A capacidade 

extintora mínima de cada tipo de extintor, para que se constitua numa unidade 

extintora, é identificada por caracteres alfanuméricos: um número, que representa a 

capacidade extintora e uma letra maiúscula, que identifica a classe de fogo adequada 

para o referido agente extintor (IN 06, CBMSC, 2015). 

Os extintores recebem sua certificação de acordo com a sua "capacidade 

extintora" e a condição mínima para que constituam uma unidade extintora, é atender 

os requisitos das normas para extintores portáteis ou extintores sobre rodas (IN 06, 

CBMSC, 2015). 
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Figura 4 - Capacidade extintora dos extintores portáteis 

 
Fonte: (IN 06, CBMSC, 2015, p. 07). 

 

Figura 5 - Capacidade extintora dos extintores sobre rodas 

 
Fonte: (IN 06, CBMSC, 2015, p. 07). 

 

Cada unidade extintora protege uma área máxima conforme o risco de incêndio 

que pode ser: risco Leve - 500m²; riscos Médio e Elevado - 250m² (IN 06, CBMSC, 

2015). 

Para o dimensionamento dos extintores além da área que ele protege devemos 

também levar em consideração o caminhamento, ou seja, os extintores devem ser 

dispostos de maneira equidistante e distribuídos de forma a cobrir a área do risco, de 

modo que o operador percorra, do extintor até o ponto mais afastado, um distância 

máxima de: risco Leve - 20m; risco Médio - 15m; e risco Elevado - 10m. Para medirmos 

o caminhamento devemos considerar os acessos e áreas para circulação, levando em 

conta todos os desvios, inclusive os obstáculos (IN 06, CBMSC, 2015). 

A localização e a sinalização dos extintores não devem permitir a probabilidade 

do fogo bloquear o seu acesso, também a visibilidade e acesso aos extintores sempre 
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devem estar desimpedidas e sua localização não deverá ser em escadas e seus 

patamares (IN 06, CBMSC, 2015). 

 

2.2.4 Saídas de Emergência 
 

As saídas de emergência estão previstas na IN 09, que tem como objetivo 

estabelecer e padronizar critérios de concepção e dimensionamento do sistema de 

Saídas de Emergência (IN 09, CBMSC, 2014). 

As condições mínimas que as saídas de emergência devem possuir nas 

edificações são: sua população possa abandoná-las, em caso de incêndio, 

completamente protegida em sua integridade física e permitir o fácil acesso de auxílio 

externo para o combate ao fogo e a retirada da população. Fica estabelecido também 

que independente da ocupação da edificação, altura, área total construída ou carga 

de incêndio, será exigido os sistemas de saídas de Emergência (IN 09, CBMSC, 

2014). 

A critério da IN 009 todas as saídas de emergência das edificações serão 

sinalizadas com indicação clara do sentido de saída. Também é necessário a 

definição do número e tipo de escadas, que deverá ser feita considerando-se: número 

de pavimentos; altura da edificação; área do pavimento tipo; e caminhamento 

(distâncias máximas a serem percorridas) (IN 09, CBMSC, 2014). 

As Saídas de Emergências compreendem, de uma forma geral:  

 

a) Escadas; 

b) Rampas; 

c) Portas; 

d) Portinholas; 

e) Local para resgate aéreo; 

f) Elevadores de emergência e segurança; 

g) Passarelas. 

 

O caminhamento máximo a ser percorrido para os locais de reunião de público, 

com ou sem concentração será de no máximo 25m, considerado do ponto mais 

distante até a saída de emergência (IN 09, CBMSC, 2014). 
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Toda escada deve possuir os seguintes componentes: degraus; patamares; 

corrimãos contínuos em ambos os lados; guarda-corpos; iluminação de emergência; 

sinalização nas paredes, em local visível, indicando o número do pavimento 

correspondente e no pavimento de descarga deverá ter sinalização indicando a saída. 

E as rampas deverão possuir: patamares; corrimãos contínuos em ambos os lados; 

guarda-corpos; iluminação de emergência; sinalização nas paredes, em local visível, 

indicando o número do pavimento correspondente e no pavimento de descarga deverá 

ter sinalização indicando a saída (IN 09, CBMSC, 2014). 

As saídas de emergência são dimensionadas em função do público da 

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

ocupação da edificação. O cálculo de dimensionamento leva em consideração a 

população de cada pavimento da edificação, e os coeficientes de cálculo estão no 

anexo C na IN 009. (IN 09, CBMSC, 2014). 

O dimensionamento da largura das saídas deve ser em função do número de 

pessoas que por elas deva transitar, levando em conta os seguintes critérios: os 

acessos são dimensionados em função dos pavimentos que servirem à população; as 

escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior 

população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos 

demais pavimentos, considerando-se o sentido da saída; em edificações mistas, o 

número e tipo de escadas deverá ser de acordo com a ocupação que oferecer o maior 

número e melhor tipo de escada, considerando-se o sentido da saída (IN 09, CBMSC, 

2014). 

 

2.2.5 Iluminação de Emergência 
 

A iluminação de emergência está prevista na IN 11, que tem como objetivo 

estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão mínimo 

de apresentação de projetos de segurança contra incêndios (IN 11, CBMSC, 2014). 

O sistema de Iluminação de Emergência é o conjunto de componentes e 

equipamentos que, em funcionamento, proporcionam a iluminação suficiente e 

adequada para permitir a saída fácil e segura do público para o exterior, no caso de 

interrupção da alimentação normal, como também, a execução das manobras de 

interesse da segurança e intervenção do socorro e garante a continuação do trabalho 

naqueles locais onde não pode haver interrupção da Iluminação. O sistema será 
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exigido de conformidade com a classificação da ocupação das edificações e dos 

respectivos riscos (IN 11, CBMSC, 2014). 

O Sistema de IE (Iluminação de Emergência), poderá ser concebido pelos 

seguintes tipos de fontes de energia: blocos autônomos; centralizado por conjunto de 

baterias (acumuladores); e centralizado por gerador. A autonomia do sistema deverá 

ser dimensionada levando em consideração o tempo necessário para a realização dos 

eventos de saída dos ocupantes da edificação e as manobras de salvamento e 

combate ao incêndio. A autonomia mínima do sistema deve ser de 1 hora garantindo 

o nível mínimo de iluminamento (IN 11, CBMSC, 2014). 

Deve ser garantido um nível mínimo de iluminamento em nível do piso que será 

de 5 Lux em locais com desnível com: escadas; rampas; e obstáculos. E deve ser 

garantido um nível mínimo de iluminamento em nível do piso que será 3 Lux em locais 

planos: corredores; halls; elevadores; locais de refúgios (IN 11, CBMSC, 2014). 

 

2.2.6 Sinalização para Abandono 
 

A sinalização para abandono de local está prevista na IN 13, que tem como 

objetivo estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão 

mínimo de apresentação de projetos de segurança contra incêndios. A sinalização 

para abandono do local deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, 

saídas, escadas (IN 13, CBMSC, 2014). 

A distância em linha reta entre dois pontos de sinalização para abandono de 

local, não poderá ser maior que as previstas na IN 13.  Se dois pontos consecutivos 

estiverem com uma distância superior ao previsto na IN, será necessário interligar um 

ponto adicional e em qualquer caso, mesmo havendo obstáculos, curvas ou escada, 

os pontos de iluminação de sinalização devem ser dispostos de forma que, na direção 

da saída, de cada ponto seja possível visualizar o ponto de seguinte. A fixação dos 

pontos de sinalização pode ser feita em paredes, teto ou suspensas, devendo ser 

realizada de modo que pontos de SAL (Sinalização para Abandono de Local), não 

fiquem instaladas em alturas superiores às aberturas do ambiente (IN 13, CBMSC, 

2014). 
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Figura 6 - Dimensões mínimas e distâncias entre pontos 

 
Fonte: (IN 13, CBMSC, 2014, p. 04). 

 

A SAL deve ser luminosa, com um fluxo luminoso do ponto de luz, no mínimo 

igual a 30 lúmens, com autonomia mínima de uma hora. Para as placas de SAL 

grandes, sem disponibilidade de iluminação própria, poderá ser aceito a iluminação 

da placa de SAL atrás do uso de iluminação de emergência. (IN13, CBMSC, 2014). 

A sinalização deverá conter a palavra “SAÍDA” sobre a seta indicando o sentido 

da saída, devendo ter as letras e setas de sinalização na cor vermelha sobre fundo 

branco leitoso de acrílico ou material similar nas dimensões mínimas (IN 13, CBMSC, 

2014). 

 

2.2.7 Materiais de Decoração e Revestimento 
 

A IN 18, que tem como objetivo estabelecer as especificações mínimas para 

fiscalização e controle das propriedades e características dos materiais de 

revestimento e acabamento utilizados nas edificações, e visa prevenir acidentes, 

restringir a propagação do fogo e o volume de fumaça (IN 18, CBMSC, 2016). 

O PPCI (projeto preventivo contra incêndio e pânico), deve apresentar 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 na edificação, e que estão previstos no anexo B da IN 18 (IN 18, CBMSC, 

2016). 

Os materiais e as propriedades fiscalizadas são: os revestimentos de piso: 

antiderrapante, incombustível, retardante ou não propagante; os revestimentos de 

parede, divisória, teto, forro, decoração e material termo-acústico: incombustível, 

retardante ou não propagante (IN 18, CBMSC, 2016). 
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A comprovação das propriedades dos materiais é atribuição de responsável 

técnico legalmente habilitado, mediante a apresentação de laudo ou de ensaio do 

material usado, ou apresentação de ART (Anotação de responsabilidade técnica) ou 

RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), de instalação do material usado no 

imóvel; e/ ou fornecimento quando solicitado pelo CBMSC, de amostra do material 

utilizado para a realização de ensaio e avaliação das propriedades do material (IN 18, 

CBMSC, 2016). 

 

2.2.8 Sistema Hidráulico Preventivo 
 

O sistema hidráulico preventivo está prevista na IN 07, que tem como objetivo 

estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão mínimo 

de apresentação de projetos de segurança contra incêndios. O sistema hidráulico 

preventivo é constituído por uma rede de tubulações que tem por finalidade conduzir 

água de uma RTI (Reserva Técnica de Incêndio), por meio da gravidade ou pela 

interposição de bombas, permitindo que princípio de incêndio seja extinto através do 

conjunto hidráulico: hidrante, mangueiras, esguichos e/ou mangotinho (IN 07, 

CBMSC, 2014). 

 

2.2.9 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 
 

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas está previsto na IN 10, 

que tem como objetivo estabelecer e padronizar critérios de concepção, 

dimensionamento e padrão mínimo de apresentação de projetos de segurança contra 

incêndios. A IN esclarece que a instalação de um SPDA (sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas), não assegura a proteção absoluta de uma estrutura, de 

pessoas e de bens, mas diminui sobremaneira os riscos de danos devidos às 

descargas atmosféricas (IN 10, CBMSC, 2014). 

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), é previsto para 

proteger as edificações e estruturas contra a incidência direta dos raios. A proteção 

se aplica também contra a incidência direta dos raios sobre os equipamentos e 

pessoas que se encontrem no interior destas edificações e estruturas ou no interior 

da proteção imposta pelo SPDA instalado (IN 10, CBMSC, 2014). 
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2.2.10 Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio 
 

O sistema de alarme e detecção de incêndio está previsto na IN 12, e tem como 

objetivo estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão 

mínimo de apresentação de projetos de segurança contra incêndios. O sistema de 

alarme será composto por circuitos com sistema de proteção próprios de modo a 

preservar a central (IN 12, CBMSC, 2014). 

O SAD (Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio), serão compostos 

basicamente de central (quadro geral de supervisão e alarme), acionadores manuais, 

detectores automáticos, fonte de alimentação (carregador e bateria) e indicadores 

sonoros e visuais. Toda a fiação deverá correr em eletrodutos rígidos, específicos para 

o SAD (IN 12, CBMSC, 2014). 

 

2.2.11 Lotação Máxima 
 

Os locais com reunião de público devem constar a lotação máxima permitida 

no PPCI, nos atestados de vistoria para habite-se e funcionamento, e fixado próximo 

a entrada do local de reunião de público (IN 01, CBMSC, 2015). 

 

2.2.12 Assentos 
 

Quando houver séries (conjuntos) de assentos, deve ser previsto, entre as filas 

de cadeiras de uma série, um espaço mínimo de 90 cm entre encostos, e entre as 

séries de cadeiras deve existir uma largura mínimo de 1,20m. O número máximo de 

assentos por fila deve ser de 15 e por coluna de 20, constituindo séries de 300 

assentos no máximo. Serão permitidas séries de assentos que terminem junto às 

paredes, devendo ser mantido um espaço de no mínimo, 1,20 m de largura, quando 

a série de assentos da fila for superior a 8 assentos (IN 01, CBMSC, 2015). 

 

2.2.13 Exigências Especiais para Teatros 
 

Nos teatros é terminantemente proibido guardar ou armazenar material 

inflamável ou de fácil combustão, cenários em desuso, sarrafos de madeira, papéis, 

tintas e outros materiais, sendo admitido, única e exclusivamente, o indispensável 

para o espetáculo (IN 01, CBMSC, 2015). 
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A parede que separa o palco do salão deve ser do tipo resistente ao fogo, com 

a boca-de-cena provida de cortinas conforme previsto na IN 18, a descida dessa 

cortina é feita na vertical e se possível automaticamente. As pequenas aberturas, 

interligando o palco e o salão, são providas de portas corta-fogo tipo P-30 (IN 01, 

CBMSC, 2015). 

Todos os compartimentos da “caixa” devem ter saída direta para a via pública, 

podendo ser através de corredores, “halls”, galerias ou pátios, independentes das 

saídas destinadas ao público (IN 01, CBMSC, 2015). 

 

2.2.14 Desenvolver Projeto Preventivo Contra Incêndio 
 

O PPCI (projeto preventivo contra incêndio e pânico), é um conjunto de plantas, 

detalhes, desenhos, memoriais descritivos, planilhas de dimensionamento e 

especificações dos sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para 

serem implementados em uma edificação (IN 01, CBMSC, 2015). 

As plantas devem ter dimensões adequadas ao tamanho dos desenhos, e 

quando o imóvel for grande, este pode ser divido em setores com escala adequada 

para a sua análise. As plantas devem ser apresentadas em escalas adequadas para 

a interpretação dos desenhos e detalhes (IN 01, CBMSC, 2015). 

Os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico podem ser 

apresentados, preferencialmente, em cores diferentes, devendo constar em planta o 

quadro de áreas da edificação, a locação e identificação das edificações já 

construídas e das edificações à construir ou à regularizar, a locação das instalações 

de gás combustível (quando exigido a instalação), a locação do hidrante de recalque 

e traçado da canalização até o imóvel (quando exigido a instalação), a locação e 

traçado do sistema de aterramento do SPDA (quando exigido a instalação) e 

identificação de todos os acessos ao imóvel e respectivas vias internas projetadas (IN 

01, CBMSC, 2015). 

 
2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
 

Será discriminado as especificações e detalhamentos das instalações de 

segurança contra incêndio e pânico do teatro da UNIARP, de acordo com a IN 01 

(2015) do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. 
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2.3.1 Classificação de Ocupação da Edificação 
 

O Projeto tem como base a classificação do risco que representa a edificação, 

conforme segue: 

 

 Classificação: Reunião de Público com Concentração (IN 01 CBMSC, 2015); 

 Número de pavimentos: 03 pavimentos; 

 Área total construída: 1.388,80 m²; 

o Subsolo: 453,64 m²; 

o Térreo: 888,71 m²; 

o Mezanino: 46,45 m²; 

 Altura da edificação: 14,22 m; 

 Capacidade de público: 786 pessoas. 

 Ano de construção: 1991 (Informação colhidas em conversa com colaborados 

da UNIARP). 

 

Características da Edificação:  

 

 Estrutura: Concreto e Alvenaria; 

 Divisão interna: Alvenaria e Gesso Acartonado; 

 Cobertura: Telhado com estrutura metálica e telhas de fibrocimento; 

 Piso: Cerâmico / Carpe / Emborrachado / Decorflex; 

 Palco: Madeira; 

 Esquadrias: Alumínio; 

 Forro: Madeira. 
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Figura 7 - Teatro da UNIARP Campus Caçador-SC 

 
Fonte: (UNIARP, 1991). 

 

2.3.2 Cálculo da Carga de Fogo 
 

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

ocupação Reunião de Público com Concentração, sendo constituída de três 

pavimentos, resultando na área total de 1.388,80 m². Como sequência na avaliação 

da edificação, foi realizado o cálculo da carga de incêndio de acordo com a IN 03 

(CBMSC, 2014). 

 

Quadro 1 - Carga de incêndio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Combustíveis 

Quantidade 
de calor por 
combustível 

Q (Kcal) 

Quantidade de 
calor total dos 
combustíveis 

ΣQ (Kcal) 

Área da 
unidade 
S=(m²) 

Carga de 
Incêndio 

específica 
qe=(Kcal/m²) 

Poder 
calorífico da 

madeira 
padrão 

(Kcal/Kg) 

Carga de 
incêndio 

ideal 
qi=(Kg/m²) 

Tipo 
Peso 
(Kg) 

Poder 
Calorifico 
(Kcal/Kg) 

Cadeiras 
estofadas 

18000 5000 90000000      

Madeira seca 20000 5000 100000000      

Revestimentos 2000 3500 7000000      

Tecido 5000 5000 25000000 222000000 1388,80 159850,23 4550 35,13 

Fonte: (IN 03, CBMSC, 2014). 

 

A carga de incêndio ideal encontrada foi de 35,13 Kg/m², ao qual enquadra o 

teatro da UNIARP em Risco Leve (carga de incêndio ideal menor do que 60 Kg/m²), 

de acordo com a IN 03 (CBMSC, 2014). 
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2.3.3 Sistemas e Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
 

De acordo com a IN 01 (CBMSC, 2015), os imóveis com ocupação de Reunião 

de Público com Concentração e área total de 1.388,80 m², deve possuir os seguintes 

sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico: 

 

 Proteção por extintores; 

 Instalações de gás combustível; 

 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas; 

 Saídas de emergência; 

 Iluminação de emergência e 

 Sinalização para abandono do local nas áreas de circulação e nas saídas de 

emergência; 

 Materiais de acabamento e revestimento; 

 Sistema hidráulico preventivo; 

 Sistema de alarme e detecção de incêndio; 

 Guardar ou armazenar material; 

 Séries (conjuntos) de assentos; 

 Plano de emergência. 

 

2.3.3.1 Proteção por extintores 
 

O teatro da UNIARP possui unidades extintoras conforme prevista na IN 06 

(CBMSC, 2015). São aparelhos portáteis, com acionamento manual e que contém no 

seu interior agente extintor do tipo: pó químico seco (PQS) e dióxido de carbono (CO2). 

A capacidade extintora varia de 4kg a 6Kg, manual e estão distribuídos da 

seguinte forma; 

 Subsolo: 04 (quatro) unidades de CO2; 

 Térreo: 01 (uma) unidade de CO2 e 02 (duas) unidades de PQS; 

 Mezanino: 01 (uma) unidade de CO2. 

 

Os extintores estão afixados nas paredes e a locação dos mesmos se encontra 

no apêndice A. 
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Figura 8 - Unidades extintoras do teatro  

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 

 

Durante a verificação foi constatado que somente algumas peças possuem 

sinalização, que de acordo com IN 06 (CBMSC, 2014) é um item obrigatório. 

 Por este motivo recomenda-se a colocação da sinalização de acordo com 

detalhamento no apêndice A, que deverá ser instalado sob o extintor, a 20cm da base 

do extintor, círculo com inscrição em negrito “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL”, 

na cores branco com borda em vermelho, ou vermelho com bordas em amarelo, ou 

amarelo com bordas em vermelho e sobre os aparelhos, uma seta vermelha com 

bordas em amarelo, contendo a inscrição “EXTINTOR” e quando a visão for lateral 

deverá ser em forma de prisma 

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

usuários não percorram mais do que 20m para alcançar o dispositivo de segurança, 

que conforme IN 06 (CBMSC, 2014), é o caminhamento máximo que o operador deve 

percorrer no risco leve. 

 Uma questão que chamou atenção foi que durante um evento, os 

equipamentos de segurança contra incêndio foram obstruídos pelo sistema de som, 

dificultando assim o acesso aos equipamentos em uma situação de emergência 

(figura 8).  
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Figura 9 - Obstrução dos equipamentos de segurança 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 

 

É de extrema importância que a instituição oriente os organizadores dos 

eventos para que não obstruam, cubram ou dificultem o acesso das pessoas aos 

equipamentos de segurança contra incêndio, pois em uma situação de pânico isso 

pode causar grandes transtornos. 

 

2.3.3.2 Instalações de gás combustível 
 

 Foi verificado durante as inspeções in loco que o Teatro da UNIARP, não possui 

equipamentos de consumo de gás combustível, em local para preparo de alimentos 

como cozinha e copa. 

 

2.3.3.3 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas 
 

 Na visita in loco o SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas), 

não foi verificado, pois segundo a Decisão Normativa Nº 070, de 26 de outubro de 

2001, do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), onde foi decidido 

que: 

 

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

 

2.3.3.4 Saídas de emergência 
 

Em verificação in loco foi constatado que as entradas e saídas do teatro da 

UNIARP estão localizadas no subsolo, onde possuem 04 (quatro) portas de 

350X210cm no hall de entrada principal, onde o público tem acesso as arquibancadas 

durante os eventos, e mais uma porta de 200X210cm no camarim, que também serve 

como saída e emergência sendo acessada tanto pela escada atrás do palco, quanto 

pela escada que fica entre a frente do palco e as arquibancadas, conforme 

demostrado no projeto do apêndice A. 

 



46 

 

Figura 10 - Portas principais de entrada e saída do teatro 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 

 

Figura 11 - Portas de entrada e saída do camarim 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 

 

 Para conferência se a quantidade de saídas de emergência está e acordo com 

a legislação, foi verificado a IN 09 (CBMSC, 2014), Capitulo VI (Critérios de 

Dimensionamento) e o anexo C (Capacidade de Passagem das Saídas de 

Emergência), e foi utilizado os seguintes parâmetros para os cálculos das saídas de 

emergência: 
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Quadro 2 - Saídas de Emergência 

Capitulo VI - Critérios de Dimensionamento 
Art. 57. As Saídas de Emergência são dimensionadas em função da população da edificação e/ou área 
de risco, devendo ser determinada em função da natureza da ocupação da edificação. 
Art. 58. A população de cada pavimento da edificação é calculada pelos coeficientes da Tabela do Anexo 
C, considerando a sua ocupação. 
Art. 61. Para efeito desta IN a unidade de passagem será fixada em 55cm. 

Anexo C - Capacidade de Passagem das Saídas de Emergência 

Classe de Ocupação 
Cálculo da 
População 

Capacidade (n° de pessoas por 
unidade de passagem) 

Corredores e 
Circulação 

Escadas 
e Rampas 

Portas 

Reunião de público com concentração (locais 
fechados). 

 
- Auditórios ou salas de reunião com mais de 
100m², Teatros, cinemas, óperas, Templos 
religiosos sem assentos (cadeira, banco ou 
poltrona). 

1 pessoa/m² 
de área bruta 

100 75 100 

Unidade de passagem: é a largura mínima necessária que permite a passagem de uma fila de pessoas, 
fixada em 55cm. Equivale à largura média ocupada por uma pessoa adulta no caminhar normal. 

Fonte: (IN 09, CBMSC, 2014). 

 

Para o dimensionamento das saídas de emergência será utilizado as seguintes 

fórmulas: 

a) Dimensionamento das unidades de passagem: 

 

N =
�
Ca

 (01) 

 

Onde: 

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

P = população (IN 09 Anexo C); 

Ca = capacidade da unidade de passagem (IN 09 Anexo C). 

 

b) Dimensionamento da população: 

 

 A capacidade de público é de 786 pessoas, número este já foi fixado pela 

UNIARP para o teatro. 
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Figura 12 - Capacidade de público do Teatro da UNIARP 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 

 

c) Cálculo das unidades de passagem: 

 

 Corredores e Circulação: 

N =
786
100

 

N = 7,86 
N= 8 

(02) 

 

 Escadas e Rampas: 

N =
786
75

 

N = 10,48 
N=11 

(03) 

 

 Portas: 

N =
786
100

 

N = 7,86 
N=8 

(04) 

*Obs.: a unidade de passagem não poder apresentada em fracionada. Se fracionário, arredondar para 
mais IN 09 (CBMSC, 2014). 

 

Então para corredores, circulação e portas o número de unidades de passagem 

é igual a 8 e para escadas e rampas o número de unidades de passagem é igual a 

11. 

Utilizando as informações dos números de unidades de passagem se calcula a 

largura mínima de cada acesso: 
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D) Calculo de dimensionamento mínimo das saídas de emergência para o público 
existente: 

 

LP =
�

0,55
 (05) 

 

Onde: 

LP = largura mínima para o público existente (m); 

N = número de unidades de passagem; 

* Segundo IN 09 (CBMSC, 2014), Art. 61 a unidade de passagem será fixada em 

55cm. 

 

 Corredores, Circulação e Portas: 

 

LP =
8

0,55
 

LP = 14,55m 
(06) 

 

 Escadas e Rampas: 

 

LP =
11

0,55
 

LP = 20m 
(07) 

 

Então para o público fixado de 786 pessoas, o somatório é de 14,55m para 

corredores, circulação e portas e 20m para escadas e rampas de, tornando assim a 

evacuação do local segura e rápida. 

Sempre deve ser observando a largura mínima de cada meio de acesso, que 

segundo CBMSC IN 09 (2014, p 25 e 26); 

 

Art. 63. A largura mínima da circulação (acessos, corredores, rotas de saídas 
horizontais, hall) será dimensionada em função dos pavimentos que servirem, 
sendo calculada pela fórmula constante no artigo 62, devendo satisfazer as 
seguintes condições: 
I - possuir, no mínimo, 1,2m nas edificações em geral; 
II - possuir, no mínimo, 1,65m para edificações de reunião de público com 
concentração de público; 
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IV - a circulação deverá ter uma largura mínima igual a da escada com a qual 
se comunica. 
Art. 64. A largura mínima das escadas e rampas deverá satisfazer as 
seguintes condições: 
[...] 
II - possuir, no mínimo, 1,65m para edificações de reunião de público com 
concentração de público; e 
[...] 
Parágrafo único. Admite-se para a escada comum, uma largura mínima de 
90cm, quando esta der acesso a mezanino ou sobreloja, com até 100 m² de 
área, com lotação de até 50 pessoas, para qualquer ocupação, exceto para 
hospitalar, reunião de público com concentração e escolar geral; sem prejuízo 
das demais características construtivas. 
Art. 65. A largura mínima das portas deverá satisfazer as seguintes 
condições: 
I - as folhas das portas deverão sempre abrir no sentido do fluxo de saída, 
não poderão diminuir, durante sua abertura, a largura efetiva mínima 
permitida; 
II - a exigência da abertura das portas no sentido do fluxo de saída, não se 
aplica a portas internas de unidades autônomas, incluindo a última que dê 
acesso a rota de fuga, exceto se a unidade autônoma for de atendimento ao 
público ou de reunião de público, quando pelo menos esta última (porta) 
deverá atender ao disposto no inciso I deste artigo; 
III - as edificações com tombamento histórico, devidamente comprovadas, 
que não permitem a alteração da arquitetura por força de lei são isentas da 
exigência do inciso I, porém as portas devem permanecer abertas durante a 
realização de eventos em locais com reunião de público; 
IV - para edificações de reunião de público com concentração de público: 
a) com área total construída até 100m², deverão possuir no mínimo, duas 
portas de saída, sendo que uma delas deverá ter a largura mínima de 1,2m; 
b) com área total construída superior a 100m² e até 400m², deverão possuir 
no mínimo, duas portas de saída, sendo que uma delas deverá ter a largura 
mínima de 2m, e as demais portas complementares conforme a necessidade 
do dimensionamento; 
c) com área total construída superior a 400m², deverão possuir no mínimo, 
duas portas de saída, sendo que uma delas deverá ter a largura mínima de 
2m, e as demais portas complementares com largura mínima de 1,20m; 
VI - as portas de acesso às escadas em locais de reunião de público com 
concentração de público deverão possuir no mínimo a mesma largura das 
escadas. 
VII - para auditórios, com cadeiras e com até 100m² de área, de edificações 
com ocupação diferente de reunião de público, admite-se apenas uma porta 
de saída para o auditório (com 1,20m de largura), respeitado o caminhamento 
máximo e lotação; 
VIII - ser proporcional a população atendida para edificações em geral; 
IX - as portas de acesso às áreas de circulação também devem permitir o 
ingresso desembaraçado de macas e leitos sobre rodas. 

 

Como o teatro é uma edificação antiga que segundo informação colhidas da 

instituição onde sua construção foi no ano de 1991, sendo assim não há possibilidade 

de seguir as larguras mínimas estabelecidas IN 09 (CBMSC, 2014), para as áreas de 

circulação, corredores, escadas e rampas, pois as estruturas da edificação são em 

concreto. 
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Figura 13 - Áreas de circulações 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 

 
Figura 14 - Escadas 

    
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 

 
Sem assim utilizaremos as recomendações como base na IN para Edificações 

Existentes, na seção III para saídas de emergência, onde segundo CBMSC IN 05 

(2015, p 13 e 14): 

 

Art. 42. Admitem-se as seguintes reduções, substituições e compensações 
para as saídas de emergência: 
I - quando já estiver instalados: 
a) tipo de escada: admite-se aprovar com tipo diverso do exigido na IN 
09/DAT/CBMSC, à critério do chefe da SAT; 
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b) patamares e degraus: admite-se aprovar com o dimensionamento 
existente; 
c) piso: admite-se aprovar como já está instalado, com: 
(1) instalação de fitas antiderrapantes em degraus; 
(2) aplicação de tinta antiderrapante em pisos da rota de fuga; 
(3) inserção de frisos nas bordas dos degraus (no mínimo 03 frisos) ou 
tratamentos químicos que assegurem maior coeficiente de atrito; 
(4) substituição de piso, quando constituído por material combustível; 
d) corrimãos: admite-se aprovar como já está instalado: 
(1) em apenas um dos lados, quando a escada possuir largura inferior a 
1,10m; 
(2) como se encontram, desde que sejam funcionais (propiciem apoio, 
deslizamento confortável e seguro, além de possuir continuidade sem “efeito 
gancho”). 
e) guarda corpo: admite-se aprovar como instalado sem elevação de altura e 
ou redução de espaçamentos quando: 
(1) o acesso for considerado de uso restrito aos funcionários; 
(2) em patamares e mezaninos onde a circulação de pessoas seja pequena; 
f) largura mínima: admite-se aprovar saídas com largura mínima inferior ao 
previsto em normas desde que: 
(1) existam impedimentos de ordem estrutural, devidamente fundamentados; 
(2) a relação entre população e unidades de passagens, seja compatível com 
os preceitos previstos na IN 09/DAT/CBMSC; 
(3) a lotação máxima de cada ambiente seja expressa em placa em acrílico 
branco, afixada junto ao acesso do mesmo, com letras e números vermelhos 
nas seguintes dimensões mínimas: altura=5cm, largura=5cm e traço=1cm; 
g) com ausência de uma segunda saída equidistante: admite-se somente 
quando cumulativamente ocorrer às seguintes situações: 
(1) edificação térrea; 
(2) com área inferior a 750 m2; 
(3) em locais que não possuam características de concentração de público; 
(4) quando não houver espaço, devido a taxa de ocupação do terreno; 
h) com abertura da porta no sentido anti-fluxo: apenas quando no pavimento 
de descarga a projeção da abertura da porta ocupe o espaço destinado ao 
passeio público, e exceto para ocupação escolar ou com reunião de público; 
i) com portas tipo “de correr”: admitem-se desde que sinalizado o sentido da 
abertura, exceto para ocupação escolar ou com reunião de público; 

 

O somatório de todas as portas é igual a 16m, e atende a largura mínima para 

o público existente que conforme cálculo é de 14,55m, e as portas deverão abrir 

sempre no sentido do fluxo de saída conforme demostrado no projeto do apêndice A. 

As saídas de emergência estão locadas de modo que os ocupantes percorram 

uma distância máxima de 20m, para alcançar a saída conforme recomenda IN 09 

(CBMSC, 2014). 

 

2.3.3.5 Sinalização para abandono do local nas áreas de circulação e nas saídas de 

emergência 

 

As saídas de emergência então devidamente sinalizadas conforme IN 09 

(CBMSC, 2014), com placa indicativa conforme detalhamento demostrado no projeto 
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do apêndice A. As sinalizações contem a palavra SAÍDA sobre a seta indicando o 

sentido da saída.  

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

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

será necessário interligar um ponto adicional. 

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

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

seja possível visualizar o ponto seguinte. 

 

2.3.3.6 Iluminação de emergência 

 

O teatro da UNIARP já conta com sistema de Iluminação de emergência, 

conforme previsto na IN 11. O sistema é composto por blocos autônomos de LED com 

fonte de energia própria, e obedecem aos níveis de iluminância exigido na IN 11 

(CBMSC, 2014), locados conforme projeto do apêndice A.  

 O Sistema de iluminação de emergência tem autonomia mínima de 2 horas de 

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

maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminação desejados.  

 

Figura 15 - Teste de funcionamento do sistema de iluminação 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 
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A iluminação de emergência garantirá um nível mínimo de iluminação a nível 

do piso, de:  

 

 5 Lux: Em locais com desníveis: escadas, portas com altura inferior a 210 cm 

e obstáculos; 

 3 Lux: Em locais planos: corredores, halls e locais de refúgios.  

 

 As iluminações de emergência permitem o reconhecimento de obstáculos que 

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

direção, etc. E não poderá deixar sombras nos degraus das escadas ou nos 

obstáculos. 

 As luminárias de emergência sempre devem observar os seguintes requisitos:  

 Os aparelhos devem ser constituídos de forma que quaisquer de suas partes 

resistam a uma temperatura de 70 Graus Celsius, no mínimo por uma hora; 

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

iluminação refletida; 

 Quando utilizado anteparo ou luminária fechada, os aparelhos devem ser 

projetados de modo a não reter fumaça para não prejudicar seu rendimento 

luminoso; 

 O material utilizado para a fabricação da luminária será tipo que impeça 

propagação de chama e que sua combustão provoque um mínimo de 

emanação de gases tóxicos. 

 

2.3.3.7 Materiais de acabamento e revestimento 
 

A IN 18 (CBMSC, 2016), estabelece as especificações mínimas para dos 

materiais de revestimento e acabamento utilizados nas edificações, para que prevenir 

acidentes, restringir a propagação do fogo e o volume de fumaça.  No teatro da 

UNIARP há diversos tipos de materiais como: 

 

 Piso em carpe, emborrachado e decorflex; 

 Palco em madeira; 

 Forro em Madeira; 
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 Acentos em tecido, espuma e madeira; 

 Cortinas em tecido. 

 

Segundo informação colhidas na instituição, os matérias e revestimentos do 

teatro não possuem documentação que comprovem sua resistência ao fogo, também 

a pintura do palco e teto é feita com tinta normal sem propriedade retardante ao fogo.  

Foi informado também que a edificação foi construída no ano de 1991, e desde 

então as manutenções realizadas foram para conservação e melhorias do teatro da 

UNIARP e também nunca foi solicitado matérias retardante ao fogo. 

Conforme IN 18 (CBMSC, 2016), os revestimentos de piso devem ser 

antiderrapantes, incombustível, retardante ou não propagante ao fogo. Os 

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

devem ser incombustíveis, retardante ou não propagante. 

No projeto do apêndice A, é apresentado em planta de corte, as adequações a 

serem regularizado conforme IN 18 (CBMSC, 2016), quanto aos revestimento e 

decoração no Teatro da UNIARP. 

Após regularização deve-se documentar a comprovação das propriedades dos 

materiais, e atribuição do responsável técnico legalmente habilitado, mediante a 

apresentação de laudo ou de ensaio do material usado, ou apresentação de ART 

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

Técnica), de instalação do material usado no teatro; e/ ou fornecimento quando 

solicitado pelo CBMSC, de amostra do material utilizado para a realização de ensaio 

e avaliação das propriedades do material (IN 18, CBMSC, 2016). 

 

2.3.3.8 Sistema hidráulico preventivo 
 

O teatro da UNIARP não possui sistema hidráulico preventivo conforme na IN 

07 (CBMSC, 2014), por ser uma edificação construída antes da elaboração do Decreto 

Estadual Nº 4.909, de 1994, não foi previsto a instalação deste sistema na edificação. 

Como o teatro é uma edificação que possui área maior que 750 m², o sistema 

hidráulico preventivo passa a ser obrigatório, onde utilizaremos para 

dimensionamento a IN 07 (CBMSC, 2014), mas como se trata de uma edificação 

antiga vamos utiliza as recomendações como base na IN 05 (CBMSC, 2015), para 

Edificações Existentes, na seção I para o sistema hidráulico preventivo. 
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Segundo CBMSC IN 05 (2015, p 10 e 11): 

 

Art. 39. Admitem-se as seguintes reduções, substituições e compensações 
para o Sistema Hidráulico Preventivo: 
 
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: 
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; 
III - compensações: 
a) aumentar o número de capacidades extintoras no pavimento ou setor 
afetado; 
b) compartimentar ou isolar as áreas ou riscos, interpondo-se portas e 
paredes corta fogo ou platibandas como forma de confinar e controlar a 
propagação do incêndio; 
c) instalação de hidrante urbano. 
Parágrafo único. Em edificações cujo sistema hidráulico preventivo tenha sido 
dispensado ou substituído por canalização adaptada a rede de consumo, 
deve haver a compensação pela instalação de maior número de capacidades 
extintoras, ou ainda outros sistemas que o CBMSC julgar mais pertinente 
para o caso específico. 

 

Então com base na IN 07 (CBMSC, 2014) e na IN 05 (CBMSC, 2015) iniciamos 

o dimensionamento do SHP (Sistema Hidráulico Preventivo), do teatro da UNIARP. 

A adução do sistema será efetuada por gravidade. 
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a) Dimensionamento do sistema hidráulico preventivo: 

 

 Risco: leve; 

 Área total construída: 1.388,80 m²; 

 Esquema Isométrico: apêndice A; 

 Número de hidrantes: 04; 

 Tipo de tubulação: aço galvanizado (AG); 

 Diâmetro da tubulação: 3” e 2½” 

 Comprimento mangueira: 2 lances de 15 m de 1½”; 

 Requinte: 13mm; 

 H: 4 m.c.a. 

 

1. Cálculo da pressão no ponto A ao B (apêndice A): 

 

1.1 Cálculo da vazão no hidrante mais desfavorável HP04: 

 

� =  0,2046 � �² � √� (08) 

Onde: 

Q - Vazão, [l/min]; 

D - Diâmetro mínimo do requinte do esguicho, [mm]; 

H - Pressão dinâmica mínima, [m.c.a.]. 

 

� =  0,2046 � 13² � (4)1/2 
� =  69,15 �/ !" 

 
l/min para m³/s 

 

� =  
69,15 
60000

 

� =  0,00115 */+ 

(09) 
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1.2 Perda de carga no esguicho: 

 

,- =  0,0396 � � 
,- =  0,0396 � 4 
Je = 0,16 m.c.a. 

(10) 

 

Onde: 

Je - Perda de carga no esguicho, [m.c.a.]; 

H - Pressão dinâmica mínima, [m.c.a.]. 

 

1.3 Perda de carga unitária na mangueira: 

 

,  =  9399,38 � �2,34 
,  =  9399,38 � 0,001152,34 

,  = 0,0343  /  
(11) 

Onde: 

Jm - Perda de carga unitária da mangueira, [m/m]; 

Q - Perda de carga unitária da mangueira, [m/m]. 

 

1.4 Perda de carga total na mangueira: 

 

∆,  =  ,  � 6  
∆,  =  0,0343 � 30 
∆,  =  1,03  . 7. 8. 

(12) 

Onde: 

∆Jm - Perda de carga total da mangueira, [m.c.a]; 

Jm - Perda de carga unitária da mangueira, [m/m]; 

Lm - Comprimento total da mangueira, [m]; 

 

1.5 Perda de carga unitária na tubulação do hidrante HP04: 

 

,ℎ =  1065,88 � �2,34 
,ℎ =  1065,88 � 0,001152,34 

,ℎ = 0,0039 m/m 
(13) 

Onde: 

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

Q - vazão, [m³/s]. 
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1.6 Perda de carga nas conexões – Leq Hidrante HP04: 

 

Quadro 3 - Perda de carga nas conexões – Leq Hidrante HP04 

Quantidade Unid. Conexão 
Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente Total 

1 pc Registro angular aberto 2½” 10,00 m 10,00 m 
1 pc Redução 2½” x 1½”  0,71 m 0,71 m 

Leq total: 10,71 m 
Fonte: (IN 07, CBMSC, 2014). 

 

1.7 Perda de carga total na tubulação do hidrante HP04: 

 

∆,ℎ = (6-: + 6<)�,ℎ 
∆,ℎ = (10,71 + 0,20)�0,0039 

∆,ℎ =  0,043  . 7. 8. 
(14) 

Onde: 

∆Jh - Perda de carga total na tubulação de aço galvanizado do hidrante [m.c.a]; 

 

1.8 Pressão no Ponto “A”: 

 

�8 = � +  ∆, + ∆,ℎ + ,- 
�8 =  4 +1,03 + 0,043 + 0,16 

�8 =  5,23  . 7. 8. 
(15) 

 

1.9 Perda de carga nas conexões – Leq Hidrante HP04 – Ponto A: 

 

Quadro 4 - Perda de carga nas conexões – Leq Hidrante HP04 - Ponto A 

Quantidade Unid. Conexão 
Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente Total 

1 pc Joelho de 90 2½” 2,00 m 2,00 m 
1 pc Te passagem lateral 2½” 4,30 m 4,30 m 

Leq total: 6,30 m 
Fonte: (IN 07, CBMSC, 2014). 

 

,=>?@ABC  = ,ℎ = 0,0039 /  (16) 
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∆,=>?@ABC  = (6-: + 6<)�,= 
∆,=>?@ABC  = (6,30 + 2,28)�0,0039 

∆,=>?@ABC  =  0,033  . 7. 8. 
(17) 

Onde: 

∆Jt - Perda de carga total na tubulação de aço galvanizado HP04 - A [m.c.a]; 

 

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

 

Quadro 5 - Perda de carga nas conexões – Leq Ponto A - Ponto B 

Quantidade Unid. Conexão 
Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente Total 

1 pc Joelho de 90 2½” 2,00 m 2,00 m 
1 pc Te passagem lateral 2½” 4,30 m 4,30 m 

Leq total: 6,30 m 
Fonte: (IN 07, CBMSC, 2014). 

 

�CBD  = ��2 
�CBD  = 0,00115�2 
�CBD = 0,0023 ³/+ 

(18) 

Onde: 

QA-B – Vazão ponto A-B [m³/s]; 

 

,=CBD  = 1065,88��CBD
2,34 

,=CBD  = 1065,88�0,00232,34 
,=CBD  = 0,014  /  

(19) 

Onde: 

JtA-B - Perda de carga unitária da tubulação de aço galvanizado ponto A-B [m/m]; 

 

∆,=CBD  = (6-: + 6<)�,=CBD 
∆,=CBD  = (6,30 + 37,58)�0,014 

∆,=CBD  =  0,61  . 7. 8. 
(20) 

Onde: 

∆JtA-B - Perda de carga total na tubulação de aço galvanizado ponto A-B [m.c.a]; 
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1.11 Perda de carga nas conexões – Leq RTI - Ponto B: 

 

Quadro 6 - Perda de carga nas conexões - Leq RTI - Ponto B 

Quantidade Unid. Conexão 
Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente Total 

1 pc Entrada de borda 3” 2,20 m 2,20 m 
1 pc Registro de gaveta aberto 3” 0,50 m 0,50 m 
1 pc Válvula retenção vertical 9,70 m 9,70 m 

Leq total: 12,40 m 
Fonte: (IN 07, CBMSC, 2014). 

 

,=EFGBD  = 455,98��2,34 
,=EFGBD  = 455,98�0,001152,34 

,=EFGBD  = 0,00166  /  
(21) 

 

Onde: 

JtRTI-B - Perda de carga unitária da tubulação de aço galvanizado RTI-B [m/m]; 

 

∆,=EFGBD  = (6-: + 6< + H)�,=EFGBD 
∆,=EFGBD  = (12,40 + H) � 0,00166 

∆,=EFGBD  = (0,021 + 0,00166H)  . 7. 8. 
(22) 

 

Onde: 

∆JtRTI-B - Perda de carga total na tubulação de aço galvanizado RTI-B [m.c.a]; 

 

1.12 Altura – X: 

 

�8 = H −  ∆,=EFGBD  
�8 = H − (0,021 + 0,00166H) 
5,23 = H − 0,021 −  0,00166H 

5,23 + 0,021 =  0,99834H 

H =  
5,209

0,99834
 

X= 5,22 m 

(23) 
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1.13 Cálculo da Reserva Técnica de Incêndio – RTI: 

 

1.13.1 Autonomia da RTI – (Tempo de uso): 

 

K = 30 (24) 

* Risco leve - a vazão no hidrante mais favorável, acrescido de 2 minutos por hidrante 
excedente a quatro. 
 
 
1.13.2 Vazão no hidrante mais favorável – HP04: 

 

�>?@A =  0,2046 � DM� √��04 

�>?@A =  0,2046 � 13M� N11,6 
�>?@A = 117,77 l/min 

(25) 

 

Onde: 

Q - Vazão, [l/min]; 

 
1.13.3 Volume da RTI: 

 

OKP = K � �>?@A 
OKP = 30 � 117,77 

OKP = 3.533,10 �!=<Q+ 
(26) 

 

2. Cálculo da pressão no ponto C ao D (apêndice A): 

 

2.1 Cálculo da vazão no hidrante mais desfavorável HP02: 

 

�>?@M =  0,2046 � DM� √� 
� =  0,2046 � 13² � (4)1/2 

� =  69,15 �/ !" 
 

l/min para m³/s 
 

� =  0,00115 */+ 

(27) 
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2.2 Perda de carga no esguicho: 

 

,- =  0,0396 � � 
,- =  0,0396 � 4 
Je = 0,16 m.c.a. 

(28) 

 

2.3 Perda de carga unitária na mangueira: 

,  =  9399,38 � �2,34 
,  =  9399,38 � 0,001152,34 

,  = 0,0343  /  
(29) 

 

2.4 Perda de carga total na mangueira: 

∆,  =  ,  � 6  
∆,  =  0,0343 � 30 
∆,  =  1,03  . 7. 8. 

(30) 

 

2.5 Perda de carga unitária na tubulação do hidrante HP02: 

,ℎ =  1065,88 � �2,34 
,ℎ =  1065,88 � 0,001152,34 

,ℎ = 0,0039 m/m 
(31) 

 

2.6 Perda de carga nas conexões – Leq Hidrante HP02: 

 

Quadro 7 - Perda de carga nas conexões - Leq Hidrante HP02 

Quantidade Unid. Conexão 
Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente Total 

1 pc Registro angular aberto 2½” 10,00 m 10,00 m 
1 pc Redução 2½” x 1½”  0,71 m 0,71 m 

Leq total: 10,71 m 
Fonte: (IN 07, CBMSC, 2014). 

 

2.7 Perda de carga total na tubulação do hidrante HP02: 

∆,ℎ = (6-: + 6<)�,ℎ 
∆,ℎ = (10,71 + 0,20)�0,0039 

∆,ℎ =  0,043  . 7. 8. 
(32) 
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2.8 Pressão no Ponto “C”: 

�8 = � +  ∆, + ∆,ℎ + ,- 
�8 =  4 +1,03 + 0,043 + 0,16 

�8 =  5,23  . 7. 8. 
(33) 

 

2.9 Perda de carga nas conexões – Leq Hidrante HP02 – Ponto C: 

 

Quadro 8 - Perda de carga nas conexões - Leq Hidrante HP02 - Ponto C 

Quantidade Unid. Conexão 
Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente Total 

1 pc Joelho de 90 2½” 2,00 m 2,00 m 
1 pc Te passagem lateral 2½” 4,30 m 4,30 m 

Leq total: 6,30 m 
Fonte: (IN 07, CBMSC, 2014). 

 

,=>?@MBR  = ,ℎ = 0,0039 /  (34) 
 

∆,=>?@MBR  = (6-: + 6<)�,= 
∆,=>?@MBR  = (6,30 + 6,45)�0,0039 

∆,=>?@MBR  =  0,050  . 7. 8. 
(35) 

 

2.10 Perda de carga nas conexões – Leq Ponto C – Ponto D: 

 

Quadro 9 - Perda de carga nas conexões - Leq Ponto C - Ponto D 

Quantidade Unid. Conexão 
Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente Total 

1 pc Te passagem lateral 2½” 4,30 m 4,30 m 
Leq total: 4,30 m 

Fonte: (IN 07, CBMSC, 2014). 

 

�RBS  = ��2 
�RBS  = 0,00115�2 
�RBS = 0,0023 ³/+ 

(36) 

 

,=RBS  = 1065,88��RBS
2,34 

,=RBS  = 1065,88�0,00232,34 
,=RBS  = 0,014  /  

(37) 
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∆,=RBS  = (6-: + 6<)�,=CBD 
∆,=RBS  = (4,30 + 4,65)�0,014 

∆,=RBS  =  0,13  . 7. 8. 
(38) 

 

2.11 Perda de carga nas conexões – Leq RTI - Ponto D: 

 

Quadro 10 - Perda de carga nas conexões - Leq RTI - Ponto D 

Quantidade Unid. Conexão 
Comprimento 
equivalente 

Comprimento 
equivalente Total 

1 pc Entrada de borda 3” 2,20 m 2,20 m 
1 pc Registro de gaveta aberto 3” 0,50 m 0,50 m 
1 pc Válvula retenção vertical 9,70 m 9,70 m 

Leq total: 12,40 m 
Fonte: (IN 07, CBMSC, 2014). 

 

,=EFGBS  = 455,98��2,34 
,=EFGBS  = 455,98�0,001152,34 

,=EFGBS  = 0,00166  /  
(39) 

 

∆,=EFGBS  = (6-: + 6< + H)�,=EFGBS 
∆,=EFGBS  = (12,40 + H) � 0,00166 

∆,=CFGBS  = (0,021 + 0,00166H)  . 7. 8. 
(40) 

 

2.12 Altura – X: 

 

�8 = H −  ∆,=EFGBS  
�8 = H − (0,021 + 0,00166H) 
5,23 = H − 0,021 −  0,00166H 

5,23 + 0,021 =  0,99834H 

H =  
5,209

0,99834
 

X= 5,22 m 

(41) 

 

2.13 Cálculo da Reserva Técnica de Incêndio – RTI: 

 

2.13.1 Autonomia da RTI – (Tempo de uso): 

 

K = 30 (42) 

* Risco leve - a vazão no hidrante mais favorável, acrescido de 2 minutos por hidrante 
excedente a quatro. 
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2.13.2 Vazão no hidrante mais favorável – HP02: 

 

�>?@M =  0,2046 � DM� √��02 

�>?@M =  0,2046 � 13M� N9,87 
�>?@M = 108,63 l/min 

(43) 

Onde: 

Q - Vazão, [l/min]; 

 
2.13.3 Volume da RTI: 

 

OKP = K � �>?@M 
OKP = 30 � 108,63 

OKP = 3.258,90 �!=<Q+ 
(44) 

 

 No dimensionamento da RTI para risco leve, a 07 (CBMSC, 2014) considera a 

vazão do hidrante mais favorável, que segundo cálculos é o hidrante HP02. O volume 

da RTI encontrado para o hidrante mais favorável foi de 3.258,90 litros.  

O teatro possui dois reservatórios superior em fibra com capacidade de 3 m³ 

de água cada, onde utilizaremos para RTI (Reserva Técnica de Incêndio) um 

reservatório. 

Para IN 07 (CBMSC, 2014) em edificações de risco leve, a RTI mínima deve 

ser de 5.000 litros, mas por se tratar de uma edificação antiga utilizaremos a IN 05 

(CBMSC, 2015), Art. 39, inciso I, alínea “c”, onde descreve que é possível reduzir a 

RTI até o limite do volume disponível para consumo, quando não é possível a 

construção de reservatório para RTI.  

Como forma de compensação será previsto o aumento do número de 

capacidades extintoras no teatro conforme prevê IN 05 (CBMSC, 2015), onde será 

instalado mais um PQS 6kg atrás do palco, e mais um PQS 6kg no hall de entrada do 

teatro conforme apresentado no apêndice A. 

O outro reservatório ficara para consumo de água da edificação, a fim de se 

assegurar que a RTI sempre tenha água em para uma eventual emergência.  

A canalização a ser instalada será em aço galvanizado sem costura, com 

diâmetro conforme apêndice A. A canalização terá resistência superior a 15 Kgf/cm² 
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em qualquer situação. Todos os registros e conexões serão de bronze ou liga de 

bronze, suportando a mesma pressão prevista para a canalização. 

As canalizações quando se apresentarem expostas, aéreas ou não, deverão 

ser pintadas em vermelho. 

Também o sistema contará com 04 (quatro) hidrantes de parede e um hidrante 

de recalque, este último a ser locado na calçada. No apêndice A temos o 

dimensionamento isométrico do SHP. 

Os hidrantes de parede deverão ser dotados de registro de comando (registro 

angular) no mesmo diâmetro da canalização, apresentando adaptador de rosca Storz 

com redução para 38mm. 

O abrigo terá forma paralelepipedal, tendo na porta viseira de vidro com a 

inscrição "INCÊNDIO" em letras vermelhas nas dimensões traço 0,5 cm e moldura 

3x4 cm. Cada abrigo contará com duas mangueiras de 15 m, dotadas de juntas de 

união tipo Storz, com diâmetro de 38 mm e requinte de 13 mm de jato sólido.  

As mangueiras devem ser flexíveis, de fibra resistente à umidade e com 

revestimento interno de borracha e deverão resistir à pressão mínima de 8,5 Kgf/cm². 

O hidrante de recalque deverá ser locado na calçada, e dotado de válvula 

angular com diâmetro de 63 mm e adaptador rosca Storz de 63 mm, com tampão 

cego. O abrigo deverá ser em alvenaria de tijolos ou em concreto, dotado de dreno 

ligado à canalização de escoamento pluvial ou com uma camada de 5cm de brita no 

fundo, quando a ligação do dreno com a canalização não puder ser efetuada. 

 

2.3.3.9 Sistema de alarme e detecção de incêndio 
 

O teatro da UNIARP já conta com sistema de alarme e detecção de incêndio, 

conforme previsto na IN 12 (CBMSC, 2014). O sistema é composto por central com 

quadro geral de supervisão de alarme, com fonte de alimentação por bateria e 

carregador. Toda a fiação correr em eletrodutos rígidos de cor vermelha. 

Os acionadores manuais são do tipo quebra-vidro “push button”, e instalados a 

uma distância que o operador não percorra mais de 30m no pavimento, para acioná-

lo. Possui indicador sonoro com campainha. 
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Figura 16 - Sistema de alarme e detecção de incêndio 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 

 

2.3.3.10 Guardar ou armazenar material 
 

Durante as visitas in loco foi verificado atrás do palco, que havia 

armazenamento de alguns materiais como cadeiras, carteiras, sofá, etc. (figura 16 e 

17). 

 

Figura 17 - Materiais obstruindo extintor  

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 

 



69 

 

Figura 18 - Armazenamento material atrás do palco 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 

 

Na IN 01 (CBMSC, 2015), encontramos que em teatros é terminantemente 

proibido guardar ou armazenar material inflamável ou de fácil combustão, cenários em 

desuso, sarrafos de madeira, papéis, tintas e outros materiais, sendo admitido, única 

e exclusivamente, o indispensável para o espetáculo. 

É de extrema importância que os corredores, áreas de circulação e 

equipamentos de prevenção de incêndio, estejam sempre desobstruídos promovendo 

livre acesso em eventuais emergências. 

  

2.3.3.11 Séries (conjuntos) de assentos 
 

Segundo IN 01, (CBMSC, 2015), quando houver séries (conjuntos) de 

assentos, deve ser previsto, entre as filas de cadeiras de uma série, um espaço 

mínimo de 90 cm entre encostos, e entre as séries de cadeiras deve existir uma 

largura mínimo de 1,20m. O número máximo de assentos por fila deve ser de 15 e por 

coluna de 20, constituindo séries de 300 assentos no máximo. Serão permitidas séries 

de assentos que terminem junto às paredes, devendo ser mantido um espaço de no 

mínimo, 1,20 m de largura, quando a série de assentos da fila for superior a 8 

assentos. 
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Figura 19 - Série de assentos foto 1 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 

 

Por ser uma edificação antiga do ano de 1991, o teatro não atende as 

recomendações da IN 01 (CBMSC, 2015), e a área de assentos por ser em estrutura 

de concreto não há possibilidade de mudar as larguras mínimas entre encostos e o 

número máximo de assentos por coluna. 

 
Figura 20 - Série de assentos foto 2 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2017). 
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2.3.3.12 Plano de emergência 
 

A planta de emergência está prevista na IN 31 (CBMSC, 2015), e visa facilitar 

o reconhecimento do local por parte do público da edificação e das equipes de resgate. 

As plantas de emergência devem ser fixadas em locais de boa visualização, a uma 

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

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

A planta de emergência elaboradas para o teatro da UNIARP, estão 

apresentadas no apêndice B. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Através deste trabalho foi possível entender um pouco mais sobre o fogo e sua 

importância para humanidade, e também os problemas gerados quando ocorre o 

descontrole e se torna um incêndio. 

O incêndio e um ramo de estudo bastante interessante, e várias descobertas 

foram feitas, desde como classificá-los e técnicas de controle. Mais a maior 

descoberta sem dúvida foi que a melhor forma de combater um incêndio é através da 

prevenção, ou seja, extinguir o foco de incêndio no início. 

No que diz respeito à legislação de prevenção contra incêndio foram feitos 

grandes avanços nos últimos anos, e sem dúvida uma edificação com sistemas de 

prevenção contra incêndio proporcionam ao seu público mais segurança ao se 

deparar com um princípio de incêndio, dando a opção de iniciar o combate ou sair de 

forma rápida do local. 

A partir do problema questionado, quanto a segurança contra incêndio existente 

no teatro da UNIARP, verificou-se que a edificação foi construída no ano de 1991, 

antes da publicação do Decreto Estadual 4.909 do ano de 1994, que trata da Normas 

de Segurança Contra Incêndios no estado de Santa Catarina.  

E nas visitas in loco pode se verificar que vários equipamentos tais como: 

extintores, sistema de alarme de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de 

abandono, já foram instalados conforme preconiza a legislação. Também foi 

constatado que foi limitado a lotação máxima para 786 pessoas, em virtude das áreas 

de circulação, escadas e saídas de emergência existentes na edificação. 

Várias melhorias já foram feitas no teatro da UNIARP, mas ainda se tem 

adequações a serem realizadas para atender a legislação vigente, tais como: a 

instalação do sistema hidráulicos preventivo, adequação dos materiais de decoração 

e revestimento, realização de inspeção periódicas nos equipamentos, implantação do 

projeto de evacuação de público, orientar equipes que realizam de evento para que 

não obstruam ou cubram equipamento de segurança contra incêndio e pânico. 

A conclusão é que a instituição UNIARP está se preocupado com segurança 

do público que frequenta seu Teatro. 
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APÊNDICE A – Projeto Preventivo Contra Incêndio do Teatro da UNIARP do campus 

de Caçador, em escala 
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APÊNDICE B – Planta de emergência do Teatro da UNIARP do campus de Caçador, 

em escala 

 
 
 
 


