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“Só se pode alcançar um grande êxito quando 

nos mantemos fiéis a nós mesmos.”  

    Friedrich Nietzsche 



RESUMO 

 

O fogo se compôs num elemento de grande significado para a criatura humana, 
permitindo um grande avanço histórico, mas esse mesmo fogo, que tanto constrói, 
pode destruir tudo que, por sua própria ação, foi possível construir. Com tantos 
incêndios históricos, o incêndio foi se tornando algo que todos queriam evitar a todo 
custo, então foi recebendo maior atenção e as normas foram se adequando e 
ficando mais apropriadas, de modo que oferecessem maior segurança aos usuários. 
A prevenção de incêndios é o conjunto de normas e ações adotado na luta contra o 
fogo, procurando formas de eliminar as possibilidades de sua ocorrência, mas caso 
isso venha a ocorrer, tentar então reduzir sua extensão, mediante o auxílio de 
equipamentos de segurança contra incêndio, racionalmente localizados e com 
pessoas habilitadas a utilizá-los, afim de minimizar o risco à vida, e também à 
redução da perda patrimonial. Incêndio é o fogo fora de controle, e para gerar o fogo 
e causar o incêndio, é necessário a junção de quatro componentes: combustível, 
comburente, calor e a reação em cadeia, que formam o tetraedro do fogo, que só 
será combatido quando uma das partes do tetraedro forem eliminadas. O objetivo 
geral desse trabalho consiste em elaborar o Projeto Preventivo Contra Incêndio de 
uma edificação de uso misto - comercial e residencial multifamiliar na cidade de 
Fraiburgo/SC, onde primeiramente foi realizado o estudo sobre o fogo, o incêndio, 
suas causas e incêndios históricos, para posterior pesquisa bibliográfica das normas 
e leis vigentes e, por fim, foi elaborado o PPCI da edificação de acordo com as 
Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. E de 
acordo com essas normas, para que a edificação fique mais segura possível serão 
necessários os seguintes sistemas: Proteção por extintores; Saídas de emergência; 
Instalações de gás combustível; Iluminação de emergência; Sinalização para 
abandono do local; Materiais de acabamento e revestimento; Sistema hidráulico 
preventivo; Plano de emergência; Sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas; Sistema de alarme e detecção de incêndio; Dispositivo para 
ancoragem de cabos e Brigada de incêndio, as quais foram todas dimensionadas 
conforme pedem as normas vigentes, e para que façam efeito devem ser instalados 
corretamente e ainda devem ter manutenção preventiva, garantindo o bom 
funcionamento dos sistemas caso necessário, e assim amenizando a propagação do 
fogo e garantindo o deslocamento dos usuários do local em segurança. 
 

 

Palavras-chave: Incêndio. Projeto. Preventivo Contra Incêndio.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Fire was composed in an element of great significance to the human creature, 
allowing a great historical advance, but this same fire, which builds so much, can 
destroy everything that, by its own action, was possible to construct. With so many 
historical fires, the fire was becoming something that everyone wanted to avoid at all 
costs, so it was getting more attention and the norms were adapting and becoming 
more appropriate, so that they offered greater security to the users. Fire prevention is 
the set of norms and actions adopted in the fight against fire, looking for ways to 
eliminate the possibilities of its occurrence, but if this happens, try to reduce its 
extension, through the aid of fire safety equipment , rationally located and with 
people qualified to use them, in order to minimize the risk to life, and also to reduce 
the loss of assets. Fire is the fire out of control, and to generate the fire and cause 
the fire, it is necessary to join four components: fuel, oxidizer, heat and the chain 
reaction, which form the fire tetrahedron, which will only be fought when a of the parts 
of the tetrahedron are eliminated. The general objective of this work is to elaborate 
the Preventive Fire Project of a mixed - commercial and residential multi - family 
building in the city of Fraiburgo / SC, where the study was first carried out on fire, fire, 
historical causes and fires, for later bibliographical research of the norms and laws in 
force and, finally, the PPCI of the construction was elaborated according to the 
Normative Instructions of the Fire Brigade of Santa Catarina. And in accordance with 
these standards, the following systems will be required to make building safer as 
possible: Fire extinguisher protection; Emergency exits; Fuel gas installations; 
Emergency lights; Signage for abandonment of the site; Finishing and coating 
materials; Preventive hydraulic system; Emergency plan; Protection system against 
atmospheric discharges; Alarm system and fire detection; Cable anchorage device 
and fire brigade, all of which have been dimensioned as required by current 
regulations, and for them to take effect they must be properly installed and still have 
preventive maintenance, ensuring the proper functioning of the systems if necessary, 
and thus spread of the fire and ensuring the safety of the site users. 
 

 

Keywords: Fire. Project. Preventive On Fire. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A prevenção de incêndios é o conjunto de normas e ações adotadas na luta 

contra o fogo, procurando formas de eliminar as possibilidades de sua ocorrência, 

mas caso isso venha a ocorrer, tentar então reduzir sua extensão, mediante o auxílio 

de equipamentos de segurança contra incêndio, racionalmente localizados e com 

pessoas habilitadas a utilizá-los (CAMILLO JÚNIOR, 2013).  

Todos as edificações para fins comerciais e residenciais devem possuir um 

sistema de segurança contra incêndios eficaz, oferecendo aos moradores, 

funcionários e clientes, toda tranquilidade necessária para que sua permanência 

dentro dessa área seja a melhor possível (CAMILLO JÚNIOR, 2013). 

“O objetivo fundamental da segurança contra incêndio é minimizar o risco à 

vida. As medidas de proteção empregadas para atingir esse objetivo conduzem 

também à redução da perda patrimonial” (SILVA, 2014, p.31).  

Segundo Silva (2014) pode se entender como risco à vida a exposição severa 

à fumaça ou ao calor e o eventual desabamento de elementos construtivos sobre os 

usuários e inclusive sobre a equipe de combate. Temos como principal causa de 

óbitos em incêndio, a exposição à fumaça que ocorre nos primeiros momentos do 

sinistro, por isso, a segurança à vida depende prioritariamente da rápida 

desocupação do ambiente em chamas. A perda patrimonial entende-se como a 

destruição parcial ou total dos elementos construtivos da edificação, dos estoques, 

dos documentos, dos equipamentos ou dos acabamentos do edifício sinistrado, ou 

até mesmo interferindo em edifícios vizinhos. 

Logo, surge a necessidade de se prever mecanismos para minimizar as 

perdas patrimoniais e assegurar a vida dos usuários. Com isso se faz o seguinte 

questionamento: Realizar o Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI) de um 

Edifício de uso misto - Comercial e Residencial seguindo as normas e leis vigentes 

dará uma maior segurança para as pessoas que ali circulam?  

O incêndio vem sendo considerado um mal que deve ser evitado à todo custo, 

uma vez que seu combate ocorre em condições desfavoráveis a sua própria 

extinção. Os danos causados pelo fogo são violentos em sua forma e grandeza, 

destruindo bens materiais, muitas vezes não recuperáveis e, mais grave que isto, 

ceifando vidas preciosas, ou ainda no mínimo, deixando vítimas paralisadas ou 
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reduzindo substancialmente sua capacidade física. Com isso, temos a certeza de 

que o incêndio é um terrível e temível adversário do ser humano, e o que de melhor 

se pode fazer é evitar ao máximo seu surgimento (GOMES, 1998). 

E para que possamos evitá-lo, devemos elaborar um projeto de prevenção 

contra incêndio capaz de ajudar à todos caso o incêndio se inicie, e para isso 

devemos realizar um projeto adequado conforme as normas e leis, com todos os 

itens de segurança necessários, sabendo que os mesmos são eficientes se 

estiverem em condições ideais de uso, ajudando assim a assegurar a vida dos 

usuários, permitindo-os deixarem o local o mais rápido possível, bem como ajudando 

reduzir a perda patrimonial. 

O objetivo geral desse trabalho consiste em determinar os sistemas 

necessários para o Projeto Preventivo Contra Incêndio de uma edificação de uso 

misto - comercial e residencial multifamiliar na cidade de Fraiburgo/SC. 

Temos como objetivos específicos: 

 

a) Estudar o conceito do fogo e do incêndio; 

b) Identificar suas principais causas e sua forma de extinção; 

c) Realizar uma pesquisa bibliográfica das normas do Corpo de Bombeiros 

Militar de Santa Catarina e leis utilizadas para prevenção e combate ao 

incêndio em edificações de uso misto - comerciais e residenciais 

multifamiliares; 

d) Elaborar o Projeto Preventivo Contra Incêndio contendo os seguinte sistemas: 

Proteção por extintores; Saídas de emergência; Instalações de gás 

combustível; Iluminação de emergência; Sinalização para abandono do local; 

Materiais de acabamento e revestimento; Sistema hidráulico preventivo; Plano 

de emergência; Sistema de proteção contra descargas atmosféricas; Sistema 

de alarme e detecção de incêndio; Dispositivo para ancoragem de cabos e 

Brigada de incêndio, conforme as normas e legislações estudadas. 

       

A metodologia deste trabalho baseia-se na elaboração de um Projeto 

Preventivo Contra Incêndio, de uma edificação de uso misto - comercial e residencial 

multifamiliar na cidade de Fraiburgo-SC, sendo a mesma uma edificação nova. 

Primeiramente, foi realizado o estudo sobre o fogo e incêndio, e posteriormente foi 

realizado uma pesquisa bibliográfica das normas e leis vigentes necessário para a 
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realização do projeto. E por fim foi elaborado o PPCI da edificação, com todos os 

itens que as normas pedem e seus devidos cálculos e memoriais. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

 Neste item será relatado o referencial teórico, a metodologia e materiais 

aplicados e os resultados alcançados nesta pesquisa.  

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Será realizado um levantamento bibliográfico para melhor entender sobre o 

prevenção contra incêndio, o que é de extrema importância pois tem por finalidade 

proteger a vida humana e bens materiais, e vem sendo cada vez mais exigido pelos 

órgãos competentes. 

 

2.1.1 Conceito do Fogo 

 

Existem várias definições para o fogo, uma delas está na NBR 13860 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 1997, p.6), onde diz 

que o fogo é: “Processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz”.  

O fogo se compôs num elemento de grande significado para a criatura 

humana. Sua história começou antes de ter sido descoberto o modo de produzi-lo e 

de controlá-lo, provocava certo terror no homem, algo supersticioso, pois seu 

surgimento só ocorria naturalmente, como exemplo, consequente da erupção de um 

vulcão e da faísca elétrica caída sobre o mato seco, onde por muitos séculos foi 

considerado uma manifestação sobrenatural cuja ocorrência era atribuída aos 

deuses. Após descobriram que era produzido pelo choque, ou forte atrito entre 

pedras, e com o passar dos anos, o fogo foi se incorporando ao cotidiano do homem 

(GOMES, 1998). 

O domínio do fogo permitiu um grande avanço no conhecimento dos seres 

humanos, desde de como na cocção de alimentos mais saborosos até na evolução 

do comércio, como a fabricação de vasos e potes de cerâmica ou objetos de vidro, 

forja do aço, fogos de artifício, entre outros. Mas tem também seu lado ruim, 

trazendo com ele a perda de vidas e de propriedade devido aos incêndios (SEITO et 

al., 2008). 

Esse mesmo fogo, que tanto constrói, pode destruir muito. Ele mesmo pode 

destruir tudo o que, por sua própria ação, foi possível construir. E quando isso 
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acontece, quando ele nos ameaça, a reação do homem primitivo era de fugir, mas 

agora a reação do homem deve ser de lutar contra ele, utilizando métodos e 

equipamentos contra incêndios adequados (CAMILLO JÚNIOR, 2013). 

 

2.1.1.1 Elementos que compõem o fogo 

 

Os elementos que compõem o fogo são: combustível, comburente e calor, 

que formam o triângulo do fogo (Figura 1), que é uma ferramenta muito utilizada nas 

técnicas de prevenção e de combate ao fogo, pois, no momento em que eliminamos 

um dos lados do triângulo, estamos impossibilitando a geração do fogo. Atualmente 

se faz menção a um novo componente necessário para a existência do fogo, que 

não era mencionado de forma explicita, mas subentendido no triângulo do fogo, a 

chamada reação em cadeia, e com a inclusão da reação em cadeia surgiu o 

chamado tetraedro do fogo (Figura 2) (PINTO FILHO, 2015).   

 

Figura 1 - Triângulo do fogo 

 
Fonte: Paraná (2013) 
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Figura 2 - Tetraedro do fogo 

 
Fonte: Paraná (2013) 

 

Camillo Júnior (2013) descreve os componentes do tetraedro: 

 

a) Combustível: é o elemento que alimenta o fogo e que serve como campo para 

sua propagação. Os combustíveis podem ser sólidos (madeira, papel, tecidos, 

etc.), líquidos (álcool, gasolina, etc.) e gasosos (butano, propano, etc.). De 

uma forma geral, o combustível é uma substância que queima, que reage 

com um comburente (oxigênio ou outro) liberando energia, que pode ser na 

forma de calor, chamas e gases; 

b) Comburente: é o elemento ativador do fogo, o comburente dá vida às 

chamas. O comburente mais comum é o oxigênio, contido no ar atmosférico 

numa porcentagem de 21%, deste modo, é o elemento do fogo que está 

contido em quase todos os ambientes. Em outras situações, como por 

exemplo onde o oxigênio estiver numa porcentagem menor, como próxima de 

13%, não haverá chama, somente brasa, e em casos sem comburente, não 

poderá haver o fogo. Segue abaixo a Tabela 1, onde explica a quantidade 

necessária de oxigênio para que ocorra uma combustão viva, lenta ou até 

mesmo condições em que ela não chega à ocorrer. 
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Tabela 1 - Quantidade de oxigênio em uma combustão 

CONDIÇÕES PARA A COMBUSTÃO 
De 0% a 8% de O2 Não ocorre 
De 8% a 13% de O2 Lenta 
De 13% a 21% de O2 Viva 

Fonte: Camillo Júnior (2013) 
 

c) Calor: é o elemento que dá início ao fogo, é ele que faz com que o fogo se 

propague pelo combustível, ou seja, se multiplique; 

d) Reação em Cadeia: Os combustíveis, após iniciarem a combustão, geram 

mais calor, esse calor provocará o desprendimento de mais gases e vapores 

combustíveis, desenvolvendo uma transformação em cadeia ou reação em 

cadeia. É uma sequência de reações que geram uma transformação, gerando 

outra transformação. 

 

2.1.1.2 Temperaturas do fogo 

 

Para Reis (1987), cada material possui propriedades diferentes uma da outra, 

em relação ao nível de combustibilidade. Ainda, cada material, depende da 

temperatura em que estiver submetida, para liberar maior ou menor quantidade de 

vapores. E para melhor compreendermos o fenômeno, ele descreve algumas 

variáveis: 

 

a) Ponto de fulgor: é a temperatura mínima em que o combustível começa a 

desprender vapores ou gases inflamáveis que, se entrarem em contato com 

alguma fonte externa de calor, se incendeiam, mas as chamas não se 

mantém, pois os gases produzidos não são suficientes;  

b) Ponto de combustão: é a temperatura mínima que o combustível, aquecido, 

desprenda vapores ou gases inflamáveis que, em contato com fonte externa 

de calor, se incendeiam, mantendo-se as chamas. Assim, no ponto de 

combustão, as chamas continuam;  

c) Temperatura de ignição: é a temperatura mínima em que gases desprendidos 

de um combustível se inflamam, pelo simples contato com o oxigênio do ar. 

Uma substância só queima quando atinge, pelo menos, o ponto de 

combustão, e quando ele alcança a temperatura de ignição, bastará que seus 
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gases entrem em contato com o oxigênio para pegar fogo, não havendo 

necessidade de outra fonte de calor para provocá-lo.  

 

A transformação de um ponto para outro desenvolve-se em temperaturas 

diferentes, conforme a medida que cada material vai sendo aquecido, conforme a 

Figura 3 (PARANÁ, 2013). 

 

Figura 3 - Temperaturas do fogo 

 
Fonte: Teoria Contra-Incêndio (2018) 

 

2.1.1.3 Fases do fogo 

 

Para entendermos melhor o incêndio, veremos os três estágios do 

desenvolvimento do fogo, mostrando seu início, seu crescimento e propagação, até 

a sua decadência, conforme mostra a Figura 4 (FASES DO FOGO, 2015). 
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Figura 4 - Fases do fogo 

 
Fonte: Fases do fogo (2015) 

 

A evolução do incêndio em um local é representada pela sua fase inicial, 

passando para a queima livre e por fim, a queima lenta, e como podemos ver na 

Figura 5, temos dois fenômenos que podem ocorrer durante o incêndio, o chamado 

Flashover e o Backdraft, que ocorre na queima livre e na queima lenta, 

respectivamente (EVOLUÇÃO DE UM INCÊNDIO, 2013). 

 

Figura 5 - Curva de Incêndio em função do tempo e temperatura 

 
Fonte: Evolução de um Incêndio (2013) 

 

Para Beltrami e Stumm (2012) as fases do fogo e seus fenômenos podem ser 

descritas das seguintes maneiras: 
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a) Fase Inicial: Também conhecida como primeira fase. Apresenta baixa 

quantidade de oxigênio, e o fogo está produzindo vapor d’água, dióxido de 

carbono, monóxido de carbono e outros gases. A temperatura do ambiente 

está um pouco acima do normal, mas o calor vai sendo consumido no 

aquecimento de combustíveis existentes no local, e o calor vai aumentando 

conforme o fogo aumenta; 

b) Queima Livre: O ar aquecido sobe e sai do ambiente, isso força a entrada do 

ar fresco pelas aberturas dos pontos mais baixos do ambiente (vãos das 

portas), e os gases aquecidos se espalham, preenchem o ambiente, forçando 

o ar frio, de cima para baixo, a permanecer próximo ao chão. 

- Flashover: Ocorre durante a queima livre, é um incêndio que se propaga de 

forma mais rápida do que se espera. Ocorre quando a temperatura do 

ambiente eleva-se e os gases quentes juntos ao teto atingem a temperatura 

de 1100ºC; 

c) Queima Lenta: O fogo continua a consumir oxigênio, mas as chamas podem 

se apagar se não houver ar suficiente para mantê-las. O calor da queima livre, 

permanece, o fogo se reduz a brasas, o ambiente torna-se completamente 

ocupado por fumaça densa e há expansão de gases. 

- Backdraft: Ocorre durante a queima lenta, a ventilação inadequada do 

ambiente enche o local de oxigênio, combinada com os gases inflamáveis, 

que já estão superquentes, mais a fumaça sob pressão, isso faz com que o 

ambiente se exploda. 

 

2.1.1.4 Propagação do fogo  

 

O calor é o principal causador da propagação do fogo, ele pode, caso não 

seja impedido, ser transmitido até mesmo a grandes distâncias, através da 

condução, convecção e irradiação (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS – 

CONCEITOS BÁSICOS, 2006). 

Segundo Camillo Júnior (2013), o fogo se propaga por três processos de 

transmissão, sendo eles:  

 

a) Condução: é a forma de transmissão de calor que se dá por contato, ou seja, 

quando o calor é transmitido de molécula a molécula ou de corpo a corpo, de 
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forma direta. E para que haja essa transmissão é necessário que os corpos 

estejam juntos (Figura 6);  

 

Figura 6 - Transferência de calor por condução 

 
Fonte: Gonçalves (2013) 

 

b) Convecção: é a forma de transmissão de calor através de uma massa de ar 

aquecida, que se desloca do local em chamas, levando para outros locais 

quantidade de calor suficiente para que os materiais combustíveis ai 

existentes atinjam seu ponto de combustão, originando outro foco de fogo. 

Assim, a convecção é responsável na maioria das vezes pelo seu 

alastramento a outros compartimentos distantes do local de origem do fogo. 

Em prédios, as aberturas verticais, como poços de elevador, dutos de ar-

condicionado, poços de escadas, entres outros, servem de chaminé para que 

as chamas, fumaça e a fuligem subam por convecção levando o incêndio para 

o alto (Figura 7);  

 

Figura 7 - Transferência de calor por convecção 

 
Fonte: Gonçalves (2013) 
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c) Irradiação: é a forma de transmissão de calor por ondas, é transmitido através 

do espaço, sem utilizar nenhum meio material. Em edificações, onde o 

incêndio seja grande, várias outras edificações ao seu redor ficam queimados, 

até mesmo podem se incendiar, em virtude da irradiação do calor (Figura 8). 

 

Figura 8 - Transferência de calor por irradiação 

 
             Fonte: Gonçalves (2013) 

 

2.1.1.5 Processos de extinção do fogo 

 

O fogo se inicia e se alastra a partir da ocorrência simultânea dos quatro 

elementos do tetraedro do fogo, que são eles: o combustível, o comburente, o calor 

e a reação em cadeia, verificamos então que para extinguirmos o fogo, basta 

eliminarmos um destes elementos (BELTRAMI; STUMM, 2012).  

Segundo Camillo Júnior (2013) temos os seguintes métodos para extinção do 

fogo: 

 

a) Extinção por retirada do material: também chamado de método de extinção 

por isolamento, é quando retiramos o combustível, tanto o que esteja 

pegando fogo, quanto o que apenas esteja próximo ao fogo, evitando que o 

fogo seja alimentado e acabe se alastrando (Figura 9);  
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Figura 9 - Extinção por retirada do material 

 
Fonte: Camillo Júnior (2013) 

 

b) Extinção por retirada do comburente: também chamado de método de 

extinção por abafamento, é a retirada do comburente, impedindo ou 

diminuindo que o oxigênio contido no ar se misture com os gases gerados 

pelo combustível e forme uma mistura inflamável (Figura 10); 

 

Figura 10 - Extinção por retirada do comburente 

 
Fonte: Camillo Júnior (2013) 

 

c) Extinção por retirada do calor: também chamado de método de extinção por 

resfriamento, consiste na diminuição da temperatura e eliminação do calor do 

fogo, até que o combustível não gere mais gases nem vapores e acabe se 

apagando (Figura 11); 

 

Figura 11 - Extinção por retirada do calor 

 
Fonte: Camillo Júnior (2013) 
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d) Extinção química: é quando interrompemos a reação em cadeia, e para isso 

devemos lançar determinados agentes extintores ao fogo, onde suas 

moléculas se dissociam pela ação do calor e se combinam com a mistura 

inflamável (gás ou vapor mais comburente), tornando-a uma mistura não 

inflamável, interrompendo assim a reação em cadeia. 

 

2.1.2 Conceito de Incêndio 

 

Existem várias definições para incêndio, uma delas está na NBR 13860 

(ABNT, 1997, p.7), onde diz que o incêndio é: “Fogo fora do controle”.  

O incêndio nem sempre começa de forma violenta, e um simples pedaço de 

papel incendiado pode chegar até o ponto de destruição de materiais e estruturas, 

devido à progressão do calor que, aumentando cada vez mais sua intensidade, vai 

atingindo graus mais elevados, até alcançar a temperatura de fusão dos materiais e 

estruturas (BAROLI, 1975). 

Os incêndios em edificações altas demandam grande aparato operacional e 

oferecem grande risco aos bombeiros militares, bombeiros voluntários e aos 

usuários, pelas características do combate às chamas e do salvamento, por isso, a 

importância em conhecer bem as rotas de fuga, os acessos e os sistemas de 

combate a incêndio disponíveis na edificação. Os incêndios em edificações altas são 

mais complexos, e quanto maior for a área e altura do edifício, mais sistemas de 

segurança contra incêndio e pânico terá na edificação para o combate, porém de 

nada valerá todo esse aparato se os bombeiros militares e voluntários e os usuários 

se não souberem utilizá-los, por isso é necessário os treinamentos, tanto para 

bombeiros conhecerem o local, como para os ocupantes aprenderem a desocupar o 

local rapidamente e a usar os equipamentos de segurança contra incêndio e pânico 

disponíveis (GOIÁS, 2016). 

 

2.1.2.1 Causas do incêndio  

 

De acordo com Gomes (1998, p.25-26), há várias razões para o incêndio 

surgir, mas as mais comuns são: 
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· Causas Fortuitas: - Ponta de cigarro ou fósforo incandescente, largada em 
cesto ou lata de lixo; - Tomada elétrica sobrecarregada; - Pano impregnado 
com álcool, éter, gasolina, cera, querosene e outros inflamáveis, guardados 
sem o menor cuidado; - Fio elétrico energizado, sem isolamento ou 
desprotegido, em contato com papel, tecido ou outro qualquer material 
combustível; - Equipamento elétrico funcionando irregularmente, 
apresentado alta temperatura e/ou centelhamento; 

· Causas Acidentais: - Vazamento de líquido inflamável em área de risco; - 
Concentração de gás inflamável em área confinada; - Curto circuito em 
aparelho elétrico energizado ou em fiação não isolada adequadamente; - 
Combustão espontânea; - Eletricidade estática. 

 

 

2.1.2.2 Classificação pela natureza dos materiais  

 

É preciso conhecer bem o incêndio que se vai combater, para escolher o 

método e equipamento adequado, pois um erro na hora da escolha de um extintor 

pode tornar inútil o esforço de combater as chamas ou até piorar a situação, 

aumentando as chamas ou criando novas causas de fogo (REIS, 1987). 

A ABNT regulamenta na NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de 

incêndio a classificação em classes A, B, C e D (NBR 12693, ABNT, 2013). 

Contudo, surgiu a Classe K, que não é regulamentada pelas normas 

brasileiras, mas sim pela National Fire Protection Association (NFPA), nos Estados 

Unidos da América (EUA) desde 1998 (GALVÃO, 2017).   

Paraná (2013) descreve as cinco classes de combustíveis, sendo elas: 

 

a) Classe A: São os incêndios ocorridos em materiais fibrosos ou combustíveis 

sólidos. Elas queimam em razão do seu volume, e esse tipo de combustível 

deixa resíduos (cinzas ou brasas). Temos como exemplos: madeira, papel, 

borracha, cereais, tecidos, etc. Seu método de extinção é por resfriamento; 

b) Classe B: São os incêndios ocorridos em combustíveis líquidos e gases 

inflamáveis, ou em sólidos que se liquefazem para entrar em combustão, a 

queima é feita através da sua superfície e não deixa resíduos. Temos como 

exemplos: GLP, óleos, gasolina, éter, butano etc. Seu método de extinção é 

por abafamento; 

c) Classe C: São os incêndios ocorridos em materiais energizados. Apresentam 

alto risco à vida na ação de combate, pela presença de eletricidade. Temos 

como exemplos: transformadores, motores, interruptores, etc.  Seu método de 
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extinção é por agentes extintores que não conduzam eletricidade, ficando 

vedados a água e o gás carbônico; 

d) Classe D: São os incêndios ocorridos em metais pirofóricos. Irradiam uma 

forte luz e são muito difíceis de serem apagados. Temos como exemplos: 

rodas de magnésio, potássio, alumínio em pó, titânio, sódio, etc.  Seu método 

de extinção é por abafamento, não devendo nunca ser usado água ou 

espuma para a extinção desse tipo de incêndio; 

e) Classe K: São os incêndios em banha, gordura e óleos voltados ao cozimento 

de alimentos. É uma classe de muita periculosidade, ao passo que o trato de 

banha, gordura e óleos é bastante comum nas cozinhas residenciais e 

industriais. Temos como exemplos: incêndios em cozinhas quando a banha, a 

gordura e os óleos são aquecidos. Seu método de extinção mais indicado é 

por abafamento, jamais tentar combater com água, essa classe reage 

perigosamente com água, provocando explosões e ferindo quem estiver 

próximo.  

 

Figura 12 - Classes de Incêndio 

 
Fonte: Galvão (2017) 

 

Existe também a Classe E, que representa os materiais químicos e 

radioativos, mas essa nova classe ainda não é reconhecida internacionalmente 

(PARANÁ, 2013). 

 

2.1.2.3 Classificação pela carga de incêndio 

 

“Carga de incêndio: é a soma das energias caloríficas que poderiam ser 

liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis, em um 
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espaço, inclusive os revestimentos das paredes, divisórias, pisos e tetos;” (IN 03, 

CBMSC, 2014, p.8). 

Segue critérios para classificação do risco de incêndio, segundo a IN 03 

(CBMSC, 2014): 

 

a) Risco leve: Carga de incêndio ideal menor do que 60kg/m². 

Para ocupação tipo: 

- Residencial privativa multifamiliar; 

- Residencial coletiva; 

- Comercial, exceto supermercados ou galerias comerciais; 

- Pública; 

- Escolar geral; 

- Escolar diferenciada; 

- Reunião de Público com concentração; 

- Reunião de Público sem concentração; 

- Hospitalar sem internação e sem restrição de mobilidade; 

- Parques aquáticos; 

- Atividades agropastoris, exceto silos; 

- Riscos diferenciados; 

- Mista; 

b) Risco médio: Carga de incêndio ideal entre 60 e 120Kg/m². 

Para ocupação tipo: 

- Residencial transitória; 

- Garagens; 

- Mista; 

- Industrial; 

- Comercial, apenas supermercados ou galerias comerciais; 

- Shopping Center; 

- Hospitalar com internação ou com restrição de mobilidade; 

- Postos de revenda de GLP; 

- Locais com restrição de liberdade; 

- Depósitos; 

- Atividades agropastoris, apenas silos; 

- Túneis, galerias e minas; 
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- Edificações especiais, apenas para oficinas de consertos de veículos 

automotores, caldeiras ou vasos sob pressão; 

c) Risco elevado: Carga de incêndio ideal maior do que 120Kg/m². 

Para ocupação tipo: 

- Postos para reabastecimentos de combustíveis; 

- Edificações especiais, apenas para depósito de combustíveis, inflamáveis, 

explosivos ou munições. 

 

2.1.3 Incêndios Históricos 

 

O primeiro grande incêndio da Era Cristã, foi em Roma, em 19 de julho de 

1964. Onde o fogo se alastrou pela cidade durante nove dias, e vários fatores 

contribuíram para essa propagação, como as residências feitas com madeira, as 

ruas estreitas e os ventos. Foram milhares de mortes e três quartos da cidade 

destruídos, conforme mostra a Figura 13 (SILVA, 2014). 

 

Figura 13 - Incêndio em Roma 

 
Fonte: Grande Incêndio de Roma (2018) 

 

Esses incêndios se propagavam por grande parte das cidades antigas, por 

essas edificações serem muito próximas umas das outras, com estruturas de 
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madeira e ruas estreitas. Com o passar dos anos, com a modernização das cidades, 

os incêndios passaram a se restringir somente no edifício (SILVA, 2014). 

Segundo Seito et al. (2008) nos EUA, antes da ocorrência de incêndios com 

grande perda de vidas, a segurança contra incêndio tinha por ênfase a proteção ao 

patrimônio. O marco divisório na segurança contra incêndio acontece após 

ocorrerem quatro grandes incêndios com muitas perdas de vidas, que foram:  

 

a) Teatro Iroquois: Ocorrido em 30 de dezembro de 1903, em Chicago, 

aproximadamente um mês após sua abertura. O Teatro era tido como seguro 

contra incêndios, o fogo vitimou 600 das 1.600 pessoas que estavam na 

plateia; 

b) Casa de Ópera Rhoads: Ocorrido em 13 de janeiro de 1908, em Boyertown, 

Pensilvânia, o incêndio iniciou-se após a queda de uma lâmpada de 

querosene. Situava-se no segundo pavimento e suas saídas estavam fora de 

padrão, obstruídas, e com a única e estreita saída existente não foi suficiente, 

ocasionando a morte de 170 pessoas; 

c) Escola Elementar Collinwood em Lake View: Ocorrido em 04 de março de 

1908, nos EUA, considerada a maior tragédia ocorrida em um ambiente 

escolar, vitimando 172 crianças, 2 professores e uma pessoa que estava 

ajudando a socorrer as vítimas; 

d) Triangle Shirtwaist Factory: Ocorrido em 25 de março de 1911, em Nova York, 

situada em um prédio elevado, o edifício Asch, ao se incendiar, a indústria de 

vestuário causou a morte de 146 trabalhadores, em sua maioria jovens 

mulheres imigrantes, com menos de 18 anos de idade. Muitas delas 

morreram no fogo ou se atirando do edifício em chamas.  

 

Quatro edições do “Manual de Proteção Contra Incêndios” (Handbook Fire 

Protection), haviam sido publicadas, com evoluções técnicas, até que surgiu o marco 

divisório em 1914, a quinta edição, a importância dessa edição decorre dos 

incêndios citados anteriormente, principalmente do incêndio da Triangle Shirtwaist 

Company, que ampliou a missão da NFPA para a proteção de vidas e não somente 

de propriedades (SEITO et al., 2008). 
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2.1.3.1 Principais Incêndios 

 

No Brasil, pela ausência de grandes incêndios, não se tinha colhido nenhum 

aprendizado decorrente dos grandes incêndios ocorridos nos outros países, mas 

logo iniciou-se a sequência de tragédias no Brasil (SEITO et al., 2008). 

Gran Circo Norte-americano: Ocorrido em 17 de dezembro de 1961, em 

Niterói, Rio de Janeiro, foi o maior incêndio em perda de vidas ocorrido no Brasil até 

então, com 250 mortes e 400 feridos. O incêndio iniciou-se vinte minutos antes de 

terminar o espetáculo, onde o fogo tomou conta da lona, fazendo com que o toldo 

caísse sobre 2.500 espectadores, e pela ausência dos requisitos de escape as 

pessoas foram morrendo queimadas e pisoteadas, como mostra a Figura 14, sendo 

a origem do incêndio criminosa (SILVA, 2014). 

 

Figura 14 - Incêndio no Gran Circo Norte-americano 

 
Fonte: Os maiores Incêndios do Brasil (2018) 

 

Edifício Andraus: Ocorrido em 24 de fevereiro de 1972, na Av. São João, São 

Paulo, foi o primeiro grande incêndio em prédios elevados, tratava-se de um edifício 

comercial com 31 andares. Acredita-se que o incêndio iniciou-se à partir de cartazes 

de publicidade de uma loja de departamento no térreo, os quais foram colocados 

sobre a marquise do prédio, o incêndio resultou em 16 mortes e 336 feridos. O 

edifício não possuía escadas de segurança, mas o que salvou muitas pessoas foi 

um heliponto na cobertura, onde as pessoas para lá se deslocaram, permanecendo 
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protegidas pela laje e beirais do equipamento, muitos foram retirados por 

helicópteros (SILVA, 2014).  

A Figura 15, mostra o Edifício antes do incêndio e durante, podemos ver a 

grande quantidade de fumaça, o que pode ter sido uma das grandes causas de 

mortes. 

 

Figura 15 - Incêndio no Edifício Andraus 

 
Fonte: Lembranças do Andraus e do Joelma (2011) 

 

Edifício Joelma: Ocorrido em 01 de fevereiro de 1974, na Praça da Bandeira, 

São Paulo. O edifício contava com 23 andares, não possuía escadas de segurança, 

fazendo com que pessoas se jogassem pela fachada do prédio, outras buscaram 

escape no telhado, resultou em 179 mortes e 320 feridos (SILVA, 2014). 

Conforme a Figura 16 podemos perceber a grande perda patrimonial, por se 

tratar de um prédio grande e da fatalidade de tantas pessoas mortas, que não 

tiveram por onde escapar e acabaram perecendo. 
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Figura 16 - Incêndio no Edifício Joelma 

 
Fonte: Lembranças do Andraus e do Joelma (2011) 

 

Boate Kiss: Ocorrido em 27 de janeiro de 2013, na Boate Kiss, no centro de 

Santa Maria, em uma festa universitária, o incêndio foi provocado pela banda 

Gurizada Fandangueira, em uma das atrações da noite, foi utilizado um tipo de fogo 

de artificio, conhecido como chuva de prata, que entrou em contato com a espuma 

do isolamento acústico, no teto e paredes, altamente inflamável e tóxica. As chamas 

se espalharam rapidamente no local, que estava lotado, e sem saídas de 

emergência, resultando em 242 mortes e 636 feridos. A Figura 17 mostra como ficou 

o interior da boate, totalmente destruído (SANTOS, 2018). 

 



35 

 

Figura 17 – Incêndio da boate Kiss 

 
Fonte: Santos (2018) 

 

Museu Nacional: Ocorrido em 02 de setembro de 2018, o Museu Nacional fica 

no parque Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, zona norte do Rio de 

Janeiro. É o maior museu de história natural e antropológica da América Latina, com 

mais de 20 milhões de itens, os quais foram totalmente destruídos, é o museu mais 

antigo do Brasil, completou 200 anos em 2018. Era um prédio antigo com grande 

carga de incêndio, o tipo da construção, muita madeira, até mesmo o próprio acervo 

do Museu, onde algumas peças eram guardadas em álcool, contribuíram para a 

propagação do fogo, o que também prejudicou foi que o museu não tinha 

equipamentos de combate a incêndio previstos por Lei, apenas extintores (BARBON; 

VETTORAZZO, 2018). 

A perda patrimonial do Museu Nacional foi irreparável, durante seis horas de 

incêndio, foi destruído 90% de um acervo de valor inestimável, duzentos anos de 

arte, história, ciência, coleções, tudo perdido, o que é lastimável para todos. A Figura 

18 mostra o museu em chamas, o que causou tristeza à muitas pessoas por essa 

perda patrimonial (JORNAL NACIONAL, 2018). 

Alguns bombeiros foram feridos no local, mas não houve vítimas (FOLHA 

VITÓRIA, 2018). 
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Figura 18 - Incêndio corrói Museu Nacional 

 
Fonte: Folha de São Paulo (2018) 

 

Grenfell Tower: Ocorrido em 13 de junho de 2017, no bairro de Kensington e 

Chelsea, em Londres. O edifício havia sido construído em 1974 e passou por uma reforma 

entre 2014 e 2016, quando recebeu o revestimento que muitos interpretaram como uma 

tentativa de esconder o prédio feio (G1, 2017). 

O incêndio começou na cozinha de um apartamento do arranha-céus de 24 

andares e se propagou com grande rapidez, o revestimento do exterior contribuiu para 

a rápida propagação das chamas. De acordo com o relatório da perícia, o material do 

revestimento nunca havia passado por testes de combate ao incêndio e não respeitava as 

normas de segurança (G1, 2017). 

O incêndio resultou na morte de 12 moradores e 78 pessoas ficaram feridas.  

Estimativas indicam que um número entre 400 a 600 pessoas viviam no edifício 

Grenfell Tower, e que cerca de 200 pessoas estavam na torre no momento em que o 

incêndio iniciou, os bombeiros resgataram 65 pessoas do prédio em chamas, 

enquanto outras conseguiram sair sozinhas do local, moradores foram alertados 

através de gritos de vizinhos e não pelos alarmes de incêndio, que seria o correto (O 

Globo, 2017).  
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Figura 19 - Incêndio na Grenfell Tower em Londres 

 
Fonte: O Globo (2017) 

 

 2.1.4 A Prevenção  

 

“A prevenção de incêndios deve ser preocupação dos órgãos públicos 

competentes e da sociedade, pois a ocorrência destes provocará prejuízo a todos” 

(PEREIRA, 2009, p.108). 

Segundo Pereira (2009), o incêndio deve ser evitado na fase do projeto de 

prevenção e segurança contra incêndio, os engenheiros, arquitetos e projetistas tem 

participação fundamental no setor das ações preventivas.  

Mesmo com a prevenção eficaz a segurança absoluta contra o incêndio não 

existe, porém, pode-se minimizar a probabilidade de sua ocorrência por meio de 

medidas de segurança, e ainda assim, restará uma pequena probabilidade de o 

incêndio se iniciar. E caso isso venha a ocorrer, é importante não permitir que o fogo 

se propague para fora do local de origem, compartimentando a edificação. A 

compartimentação vertical e horizontal deve ser perfeita, isto é, paredes e lajes que 

circundam o compartimento devem impedir que o fogo e o calor as atravessem, 

fazendo com que a população tenha condições para poder abandonar o 

compartimento em chamas com segurança (SILVA, 2014).  
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Há muitos casos onde as condições dos equipamentos de proteção são 

colocados por força da lei, mas ninguém se preocupa em cuidar desses 

equipamentos para que o mesmo seja útil em caso de necessidade, caso ocorra um 

sinistro, e que não seja simplesmente um objeto qualquer jogada dentro de uma 

caixa ou dependurado em uma parede. Tomar todos os cuidados necessários para 

prevenção, é evitar males de menor ou maior proporção, pois depois o 

arrependimento por algo mal feito, ou até mesmo nem feito, não dá a vida a quem a 

tenha perdido, e nem sempre, devolve ao prejudicado o capital que tenha sido 

destruído (BAROLI, 1975). 

“Nos dias de hoje, com o grande avanço das tecnologias e também dos 

métodos, recursos e processos de fiscalização, não podemos, nem devemos, correr 

riscos” (CAMILLO JÚNIOR, 2013, p.137). 

 

2.1.5 Normalização Brasileira  

 

Após o incêndio do Edifício Andraus, em 1972, e do edifício Joelma, em 1974, 

foi o que causou grande impacto a todos, a partir daí se deu início ao processo de 

reformulação das medidas de segurança contra incêndios no Brasil. Pois 

reconheceram então que grandes incêndios com vítimas, até então distantes, no 

momento eram fatos reais no Brasil, começando então à perceberem a importância 

das medidas de segurança contra incêndio (SILVA, 2014). 

“O objetivo das regulamentações modernas de segurança contra incêndio é 

proteger a vida e evitar que os incêndios, caso se iniciem, se propaguem para fora 

de um compartimento do edifício” (SILVA, 2012, p.17). 

A Instrução Normativa - IN 01 (CBMSC, 2015), tem por objetivo padronizar os 

procedimentos e requisitos mínimos de segurança contra incêndio e pânico, para 

todas as edificações as quais são fiscalizados pelo CBMSC, determinando Normas 

de Segurança Contra Incêndios (NSCI) em Santa Catarina, para assegurar a vida 

das pessoas e minimizar a perda patrimonial caso ocorra um incêndio. 

Segue abaixo as IN’s desenvolvidas pelo CBMSC: 

 

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

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

· IN 03 (CBMSC, 2014) - Carga de Incêndio; 
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· IN 04 (CBMSC, 2018) - Terminologia de Segurança Contra Incêndio;  

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

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

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

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

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

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

· IN 11 (CBMSC, 2017) - Sistema de Iluminação de Emergência; 

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

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

· IN 14 – Revogada; 

· IN 15 (CBMSC, 2018) - Sistema de Chuveiros Automáticos (Sprinklers); 

· IN 16 (CBMSC, 2014) - Sistema Fixo de Gases Limpos e Dióxido de Carbono 

(CO²); 

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

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

Acabamento; 

· IN 19 – Revogada; 

· IN 20 (CBMSC, 2014) - Parque para Armazenamentos de Líquidos 

Inflamáveis e Combustíveis; 

· IN 21 (CBMSC, 2014) - Postos para Reabastecimento de Combustíveis 

(Líquidos Inflamáveis & GNV); 

· IN 22 (CBMSC, 2014) - Instalação para Reabastecimento de Combustíveis de 

uso Privativo; 

· IN 23 – Revogada; 

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

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

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

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

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

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

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

· IN 31 (CBMSC, 2014) - Plano de Emergência; 
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· IN 32 (CBMSC, 2014) - Caldeiras e Vasos de Pressão; 

· IN 33 (CBMSC, 2018) - Parques Aquáticos, Piscinas e Congêneres; 

· IN 34 (CBMSC, 2014) - Atividades Agropastoris e Silos. 

 

Segundo Fernandes (2010, p.14): 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Fórum Nacional de 
Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade 
dos Comitês Brasileiros (CB) dos Organismos de Normalização Setorial 
(ONS) e das Comissões de Estudos Especiais Temporárias (CEET), são 
elaboradas por Comissões de Estudos (CE), formadas por representantes 
dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e 
neutros (universidades, laboratórios e outros). 
 

A Tabela 2 apresenta a relação das normas da ABNT de Segurança Contra 

Incêndio (SCI) (SEITO et al., 2008). 

 

Tabela 2 - Quadro de relação de normas de SCI 
(Continua) 

NORMA DATA TÍTULO DA NORMA 

NBR 5419 30/03/2001 Proteção de estruturas contra descargas 
atmosféricas 

NBR 5667-1 28/02/2006 Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil 
Parte 1 - Hidrante de coluna 

NBR 5667-2 28/02/2006 Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil 
Parte 1 - Hidrante subterrâneos 

NBR 5667-3 28/02/2006 Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil 
Parte 1 - Hidrante de coluna com obturação própria 

NBR 6125 01/04/1992 Chuveiro automático para extinção de incêndio 

NBR 6135 30/04/1992 Chuveiro automático para extinção de incêndio 

NBR 6479 02/04/1992 Portas e vedadores - Determinação da resistência ao 
fogo 

NBR 7505-1 29/09/2000 Armazém de líquidos inflamáveis e combustíveis 
Parte 1 - Armazenagem em tanques estacionários 

NBR 8222 29/07/2005 

Execução de sistemas de prevenção contra explosão 
de incêndio, por impedimento de sobrepressões 
decorrentes de arcos elétricos internos em 
transformadores e reatores de potência 

NBR 8660 30/11/1984 Revestimento ao piso - Determinação da densidade 
crítica de fluxo de energia térmica 

NBR 8674 29/07/2005 
Execução de sistemas fixos automáticos de proteção 
contra incêndio com água nebulizada para 
transformadores e reatores de potência 
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Tabela 2 - Quadro de relação de normas de SCI 
(Continua) 

NORMA DATA TÍTULO DA NORMA 

NBR 9050 30/06/2004 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos 

NBR 9441 30/03/1998 Execução de sistemas de detecção e alarme de 
incêndio 

NBR 9442 01/08/1986 
Materiais de construção - Determinação do índice de 
propagação superficial de chama pelo método do 
painel radiante 

NBR 9443 01/05/2002 Extintor de incêndio classe A - Ensaio de fogo em 
engradado de madeira 

NBR 9444 02/10/2006 Extintor de incêndio classe B - Ensaio de fogo em 
líquido inflamável 

NBR 9654 01/04/1997 Indicador de pressão para extintores de incêndio 

NBR 9695 28/08/2006 Pó para extinção de incêndio 

NBR 10636 01/03/1989 Paredes divisórias sem função estrutural - 
Determinação da resistência ao fogo 

NBR 10720 01/08/1989 Prevenção contra incêndio em instalações 
aeroportuárias 

NBR 10721 30/09/2001 Extintores de incêndio com carga de pó 

NBR 10897 30/01/1990 Proteção contra incêndio por chuveiro automático 

NBR 10898 01/11/1999 Sistema de iluminação de emergência 

NBR 11711 01/06/2003 
Porta e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira 
para isolamento de risco em ambientes comerciais e 
industriais 

NBR 11715 30/07/1999 Extintores de incêndio com carga d´água 

NBR 11716 30/11/2000 Extintores de incêndio com carga de dióxido de 
carbono (gás carbônico) 

NBR 11742 28/02/1997 Porta corta-fogo para saída de emergência – 
especificação 

NBR 11751 30/07/1999 Extintores de incêndio com carga para espuma 
mecânica 

NBR 11762 30/05/2001 Extintores de incêndio portáteis com carga de 
halogenado 

NBR 11785 30/06/1997 Barra antipânico – Requisitos 

NBR 11830 30/07/1995 Líquido gerador de espuma de película aquosa 
(AFFF) a 6% para uso aeronáutico 

NBR 11836 03/04/1992 Detectores automáticos de fumaça para proteção 
contra incêndio 

NBR 11861 30/11/1998 Mangueira de incêndio - requisitos e métodos de 
ensaio 
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Tabela 2 - Quadro de relação de normas de SCI 
(Continua) 

NORMA DATA TÍTULO DA NORMA 

NBR 12232 19/07/2005 

Execução de sistemas fixos automáticos de proteção 
contra incêndio com gás carbônico (CO2) por 
inundação total para transformadores e reatores de 
potência contendo óleo isolante 

NBR 12252 01/04/1992 Tática de salvamento e combate a incêndios em 
aeroportos 

NBR 12285 01/04/1992 Proteção contra incêndio em depósitos combustíveis 
de aviação 

NBR 12615 01/05/1992 Sistema de combate a incêndio por espuma 

NBR 12693 29/04/1993 Sistema de proteção por extintores de incêndio 

NBR 12779 01/03/1993 Inspeção, manutenção e cuidados em mangueiras 
de incêndio 

NBR 12962 30/03/1998 Inspeção, manutenção e recarga em extintores de 
incêndio 

NBR 12992 01/11/1993 Extintor de incêndio classe C - Ensaio de 
condutividade elétrica 

NBR 13231 30/12/1994 
Proteção contra incêndio em subestações elétricas 
convencionais, atendidas e não-atendidas, de 
sistemas de transmissão 

NBR 13434:1 31/03/2004 Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - 
Parte 1: Princípios de projetos 

NBR 13434:2 31/03/2004 Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - 
Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores 

NBR 13434:3 29/07/2005 Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - 
Parte 3: requisitos e métodos de ensaio 

NBR 13435 30/08/1995 Sinalização de segurança contra incêndio e pânico 

NBR 13436 30/07/1995 Líquido gerador de espuma de película aquosa 
(AFFF) a 3% para uso aeronáutico 

NBR 13437 30/08/1995 Símbolos gráficos para sinalização contra incêndio e 
pânico 

NBR 13485 30/06/1999 Manutenção de terceiro nível (vistoria) com 
extintores de incêndio 

NBR 13523 30/11/1995 Central predial de gás liquefeito de petróleo 

NBR 13714 29/02/2000 Sistema de hidrantes e de mangotinhos para 
combate a incêndio 

NBR 13768 28/02/1997 Acessórios destinados à porta corta-fogo para saída 
de emergência - requisitos 

NBR 13792 30/04/1997 
Proteção contra incêndio por sistema de chuveiros 
automáticos para áreas de armazenamento em geral 
- procedimentos 

NBR 13848 30/06/1997 Acionador manual para utilização em sistemas de 
detecção e alarme de incêndios 

NBR 13859 30/06/1997 Proteção contra incêndios em subestações elétricas 
de distribuição 
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Tabela 2 - Quadro de relação de normas de SCI 
(Conclusão) 

NORMA DATA TÍTULO DA NORMA 

NBR 13860 30/06/1997 Glossário de termos relacionados com a segurança 
contra incêndio 

NBR 13932 29/09/1997 Instalações internas de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) - projeto e execução 

NBR 14023 01/12/1997 Registro de atividades de bombeiros 

NBR 14024 20/01/2001 Centrais prediais e industriais de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) - sistemas de abastecimento a granel 

NBR 14096 29/06/1998 Viaturas de combate a incêndio 

NBR 14100 29/06/1998 Proteção contra incêndio - símbolos gráficos para 
projeto 

NBR 14276 01/03/1999 Programa de brigada de incêndio 

NBR 14277 01/03/1999 Campo para treinamento de combate a incêndio 

NBR 14323 30/07/1999 Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios 
em situação de incêndio - procedimento 

NBR 14349 30/07/1999 União para mangueira de incêndio - requisitos e 
métodos de ensaio 

NBR 14432 31/12/2001 Exigências de resistência ao fogo de elementos 
construtivos de edificações - procedimento 

NBR 14561 31/08/2000 Veículos para atendimento a emergência médicas e 
resgate 

NBR 14608 30/11/2000 Bombeiro profissional civil 

NBR 14870 01/08/2002 Esguichos de jato regulável para combate a incêndio 

NBR 14880 01/08/2002 Saídas de emergência em edifícios - escadas de 
segurança - controle de fumaça por pressurização 

NBR 14925 01/02/2003 Unidades envidraçadas resistentes ao fogo para uso 
em edificações 

NBR 15219 31/05/2005 Plano de emergência contra incêndio - requisitos 

NBR 15247 31/12/2004 
Unidades de armazenamento segura - Salas-cofre e 
cofre para hardware - Classificação e métodos de 
ensaio de resistência ao fogo 

NBR 15281 31/10/2005 
Porta corta-fogo para entrada de unidades 
autônomas e de compartimentos específicos de 
edificações 
Fonte: Seito et al. (2008) 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

Neste item serão expostas as características da edificação em estudo, os 

métodos e materiais utilizados para a elaboração do PPCI. 
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2.2.1 Edificação de uso misto - Comercial e Residencial Multifamiliar  

 

A edificação é de ocupação mista, ou seja, ocupação diversificada, é 

caracterizada quando a edificação tiver duas ou mais ocupações diferentes, que é o 

caso da edificação em estudo (IN 04, CBMSC, 2018). 

 

2.2.1.1 Identificação da obra 

 

A edificação que serve como base para a elaboração do PPCI abordado 

neste trabalho, trata-se de uma edificação em alvenaria para fins comerciais e 

residenciais multifamiliares. A edificação é composta por 10 pavimentos, sendo o 

subsolo destinado à garagem, o térreo destinado para mais algumas vagas de 

garagem e quatro salas comerciais, sete pavimentos são apartamentos residenciais, 

totalizando 28 apartamentos, e o último pavimento uma área de recreação. A área 

total da edificação é de 4.140,12 m². Segue abaixo a Figura 20, fachada da 

edificação. 

 

Figura 20 - Fachada 

 
Fonte: JR Engenharia e Arquitetura (2018) 
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A edificação em estudo está localizada na esquina da Rua 1º de Janeiro com 

a Avenida Beira Lago, no bairro Vila Salete, em Fraiburgo-SC. Será construída sobre 

os lotes número 16 e 15, da quadra número 157, conforme podemos observar na 

Figura 21, onde a linha vermelha passa em cima dos dois lotes.  

 

Figura 21 - Localização da obra 

 
Fonte: Google Maps (2018) 

 

2.2.2 Sistemas e Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico   

 

De acordo com a NBR 14432 (ABNT, 2001), classifica-se os sistemas e 

medidas de segurança utilizados na proteção contra incêndio e pânico em: 

 

a) Proteção ativa: é o sistema que é ativado manual ou automaticamente em 

resposta aos estímulos provocados pelo fogo, é composta basicamente das 

instalações de proteção contra incêndio, temos como exemplos: os chuveiros 

automáticos, detecção de incêndio, brigada de incêndio, iluminação de 

emergência, extintores, rede de hidrantes, entre outros; 

b) Proteção passiva: é o conjunto de medidas incorporado ao sistema 

construtivo do edifício, sendo funcional durante o uso normal da edificação e 

que reage passivamente ao desenvolvimento do incêndio, ou seja, garante a 
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resistência ao fogo, não estabelecendo condições propícias ao seu 

crescimento e propagação, facilitando assim a fuga dos usuários, temos como 

exemplos: a compartimentação horizontal ou vertical, o uso de materiais de 

revestimento que minimizam a propagação das chamas, as rotas de fuga, 

incluindo as escadas de segurança, entre outros. 

 

De acordo com a IN 01 (CBMSC, 2015), os sistemas e medidas de segurança 

contra incêndio e pânico são exigidos em função dos seguintes parâmetros do 

imóvel:  

 

a) Tipo da ocupação; 

b) Altura ou número de pavimentos; 

c) Área construída; 

d) Capacidade de lotação; 

e) Risco de incêndio (carga de incêndio); e 

f) Riscos especiais. 

 

De acordo com critérios para classificação do risco de incêndio, segundo a IN 

03 (CBMSC, 2014), a parte comercial (exceto supermercados ou galerias 

comerciais) e a parte residencial multifamiliar, quando independentes, se enquadram 

em risco leve, a partir que se tornam mista, elas podem se enquadrar tanto em risco 

leve como em risco médio, esse o motivo de ser realizado o cálculo da carga de 

incêndio. 

De acordo com a IN 01 (CBMSC, 2015), os sistemas e medidas de segurança 

contra incêndio e pânico utilizados no PPCI é conforme mostra Figura 22 e a Figura 

23, neste caso como trata-se de uma edificação comercial e residencial multifamiliar, 

ou seja, um imóvel com ocupação mista, que para efeito dos sistemas e medidas de 

segurança contra incêndio e pânico, aplicam-se as exigências da ocupação de maior 

risco de incêndio para toda a edificação.   
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Figura 22 - Ocupação Residencial Privativa Multifamiliar 

 
Fonte: (IN 01, CBMSC, 2015) 

 

Figura 23 - Ocupação Comercial 

 
Fonte: (IN 01, CBMSC, 2015) 
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Tabela 3 - Comparativo entre ocupação Residencial Privativa Multifamiliar e 
Comercial 

 
Residencial 

Privativa 
Multifamiliar 

 

Comercial Sistema ou medida obrigatório 

Independente A≥50m² Proteção por extintores 

Independente Independente Saídas de emergência 

Independente Independente Instalações de gás combustível 

Independente Independente Iluminação de emergência 

Independente Independente Sinalização para abandono do local 

Independente Independente Materiais de acabamento e revestimento 

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

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

H≥4pvtos ou A≥750m² H≥20m ou A≥750m² 
Sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas 

H>20m H≥4pvtos ou A≥750m² Sistema de alarme e detecção de incêndio 

H>20m H>20m Dispositivo para ancoragem de cabos 

ISENTO 

Brigadistas Voluntários: 
População fixa > 20 pessoas. 

Brigadistas Particulares: 
População fixa > 100 pessoas. 

Brigada de incêndio 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Conforme a IN 01 (CBMSC, 2015), onde diz que para imóveis de ocupação 

mista, que para efeito dos sistemas e medidas de segurança contra incêndio e 

pânico, aplicam-se as exigências da ocupação de maior risco de incêndio para toda 

a edificação, mas conforme a Tabela 3, todos os itens, exceto brigada de incêndio, 

serão necessário nas duas ocupações, tanto na residencial privativa multifamiliar 

como na comercial, pois a edificação tem mais que 4 pavimentos, área superior que 

750,00 m² e altura superior a 20 m. E o caso da brigada de incêndio na parte 

residencial privativa multilfamiliar é isento, sendo necessário apenas na parte 

comercial, se ultrapassar a população fixa que a norma pede. 
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2.2.2.1 Carga de Incêndio 

 

De acordo com Gomes (1998, p.27), podemos definir carga de incêndio como: 

“[...] a quantidade de calor que poderá ser gerado, por unidade de área, pela queima 

de todo o material combustível existente na edificação”. 

Segundo a IN 03 (CBMSC, 2014), segue critérios para classificação do risco 

de incêndio, referente a carga de incêndio: 

 

a) Risco leve: Carga de incêndio ideal menor do que 60kg/m²; 

b) Risco médio: Carga de incêndio ideal entre 60 e 120Kg/m²; 

c) Risco elevado: Carga de incêndio ideal maior do que 120Kg/m². 

 

Para edificações com ocupação mista, com compartimentação e sem 

sobreposição de fluxo nas saídas de emergência, aplicam-se as exigências de cada 

risco específico (IN 03, CBMSC, 2014). 

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

de riscos e os tipos de materiais existentes na edificação, seu dimensionamento deverá 

ser apresentado de acordo com os elementos de cálculo constantes na IN 03, 

conforme Figura 24 (IN 03, CBMSC, 2014). 

 

Figura 24 - Planilha para Cálculo da Carga de Incêndio  

 
Fonte: (IN 03, CBMSC, 2014) 
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2.2.2.2 Proteção por Extintores 

 

Os extintores são destinados à extinção imediata de um início de incêndio, 

são constituídos por um recipiente de aço, cobre, latão ou material metálico 

equivalente, contendo em seu interior um agente extintor cuja finalidade é extinguir o 

início de incêndio (CAMILLO JÚNIOR, 2013). 

Segundo Seito et al. (2008) no mercado existe uma grande variedade de 

extintores, mas os principais, referentes ao tipo da carga do agente extintor são:  

 

a) Água; 

b) Pó para extinção de incêndio; 

c) Espuma mecânica; 

d) CO2 (Gás Carbônico); 

e) Halogenados.  

 

Segundo a IN 06 (CBMSC, 2017), o Sistema Preventivo por Extintores (SPE), 

deve ser na cor vermelha e podem ser divididos em: extintores portáteis e extintores 

sobre rodas, e a seleção do agente extintor é de competência do responsável 

técnico. 

Segundo a NBR 15808 (ABNT, 2017, p.2), extintor portátil é: “extintor de 

incêndio que pode ser transportado manualmente, sendo que sua massa total não 

pode ultrapassar 20 Kg”.  

Referente ao extintor portátil, o tipo do agente extintor e a distância percorrida 

para alcançar o extintor são definidos em função da classe de risco do imóvel, 

conforme Tabela 4 (IN 06, CBMSC, 2017). 

 

Tabela 4 - Exigência do extintor de incêndio portátil em função do risco de incêndio 

Risco de 

incêndio 

Agente extintor e respectiva capacidade extintora 

mínima para que constitua uma unidade extintora 

Distância 

máxima a ser 

percorrida  Água Espuma CO2 Pó BC Pó ABC 

Leve 2-A 2-A:10-B 5-B:C 20-B:C 2-A:20-B:C 30 m 

Médio 
2-A 2-A:10-B 5-B:C 20-B:C 2-A:20-B:C 15 m 

Elevado 

Fonte: (IN 06, CBMSC, 2017) 
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Segundo a NBR 15809 (ABNT, 2017, p.2), extintor sobre rodas é: “extintor de 

incêndio montado sobre rodas, cuja massa total não pode ultrapassar 250 Kg, 

operado e transportado por um único operador”. 

Referente ao extintor sobre rodas a distância máxima a ser percorrida é de 30 

metros, e a capacidade extintora mínima é definida pela Tabela 5 (IN 06, CBMSC, 

2017). 

 

Tabela 5 - Capacidade extintora mínima para extintores sobre rodas 

Água Espuma CO2 Pó BC Pó ABC 

10-A 6-A:40:B 10-B:C 80-B:C 6-A:80B:C 

Fonte: (IN 06, CBMSC, 2017) 

 

É importante ter cuidado referente sua localização, os mesmos devem estar 

localizados na circulação e em área comum, onde a probabilidade do fogo bloquear 

o acesso do extintor seja o menor possível, e ainda possuir boa visibilidade e acesso 

desimpedido. É proibido o depósito de materiais abaixo ou acima dos extintores, é 

proibido também colocar o extintor nas escadas, rampas, antecâmaras e em seus 

patamares (IN 06, CBMSC, 2017). 

 

Figura 25 - Extintor sobre rodas e extintores portáteis 

 
Fonte: Grupo Confidere (2015) 
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2.2.2.3 Saídas de Emergência 

 

A IN 09 (CBMSC, 2014), estabelece as condições mínimas que as saídas de 

emergência devem possuir, a fim de que caso ocorra um incêndio, a população 

possa abandonar o local, totalmente protegida em sua integridade física e também 

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

retirada da população. 

Todas as saídas de emergência das edificações devem ser sinalizadas com 

indicação do sentido de saída. E para a definição do número e do tipo de escadas, 

dependerá dos seguintes itens: número de pavimentos; altura da edificação; área do 

pavimento tipo; e caminhamento (distâncias máximas a serem percorridas) (IN 09, 

CBMSC, 2014). 

Segundo a IN 09 (CBMSC, 2014), as saídas de emergência 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. 

 

Ainda na mesma IN, fica estabelecido a exigência nas saídas de emergência, 

a observação de:  

 

a) Acessos (circulação, corredores e hall); 

b) Saídas adequadas em todos os pavimentos (escadas, rampas); 

c) Saídas finais adequadas (descargas e portas). 

 

O dimensionamento das saídas de emergência segundo a IN 09 é realizada 

de acordo com a população da edificação e/ou área de risco, devendo ser apurada 

em função da natureza da ocupação da edificação (IN 09, CBMSC, 2014). 
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2.2.2.4 Instalações de Gás Combustível 

 

A IN 08 (CBMSC, 2018), tem por objetivo estabelecer e padronizar critérios de 

concepção e dimensionamento da Instalação de Gás Combustível (IGC), para 

fornecer o gás combustível com segurança para as edificações. 

Segundo a IN 08 (CBMSC, 2018), a locação dos recipientes de Gás Liquefeito 

de Petróleo (GLP) deve ser realizada das seguintes formas: 

 

a) Recipientes em Abrigo de GLP: recipientes instalados sobre o solo em cabine 

de proteção simples, para capacidade total com até 90 kg de GLP;  

b) Recipientes em Central de GLP: recipientes instalados sobre o solo em 

cabine de proteção, para capacidade total superior a 90 kg de GLP;  

c) Recipientes de superfície: recipientes instalados diretamente sobre o solo ou 

sobre suportes rente ao chão, sem nenhum tipo de cabine de proteção, 

instalados em bases ou suportes estáveis, de material incombustível;  

d) Recipientes aterrados: recipientes recobertos de terra compactada, com no 

mínimo 30 cm de espessura em qualquer ponto do costado do recipiente; 

e) Recipientes enterrados: recipientes instalados a uma profundidade mínima de 

30 cm, medida entre a tangente do topo do recipiente e o nível do solo. 

 

Segundo a IN 08 (CBMSC, 2018), as locações de GLP não podem ser 

instaladas em:  

 

a) Fossos de iluminação ou ventilação, garagens, subsolos, porões;  

b) Cota negativa, sendo que a locação de GLP deve estar situada em cota igual 

ou superior ao nível do piso onde esta estiver situada;  

c) Locais onde o piso fique em desnível, e os cilindros fiquem instalados em 

rebaixos, nichos ou recessos abaixo do nível externo;  

d) Teto, laje de cobertura ou terraço;  

e) Local de difícil acesso; 

f) Locais que possibilitem acúmulo de volume de GLP em caso de vazamento. 

 

Devem ser previstos extintores de incêndio junto às locações de GLP, todas 

as locações de GLP devem possuir conjunto de controle e manobra (Figura 26) e a 
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área de locação dos recipientes de GLP, deve possuir a seguinte sinalização: Placa 

com inscrição “CENTRAL DE GÁS”, "PERIGO", "INFLAMÁVEL" e "PROIBIDO 

FUMAR", nas dimensões mínimas de: 30 cm x 40 cm. Todos esses itens ficam 

dispensos para recipientes em Abrigo de GLP (IN 08, CBMSC, 2018). 

 

Figura 26 - Conjunto para controle e manobra de GLP 

 
Fonte: (IN 08, CBMSC, 2018) 

 

Segundo a IN 08 (CBMSC, 2018), para a execução das redes de distribuição 

de gás (Gás Liquefeito de Petróleo - GLP ou Gás Natural - GN), são admitidos os 

seguintes tipos de materiais:  

 

a) Tubo de aço preto ou galvanizado, com ou sem costura, classe média ou 

normal;  

b) Tubo de cobre, rígido ou flexível, sem costura;  

c) Tubo de polietileno (PE80 ou PE100);  

d) Tubo multicamadas;  

e) Mangueiras flexíveis; 

f) Tubos metálicos flexíveis. 

 

Entre a rede de distribuição de gás primária e a rede secundária deve existir 

um abrigo de medidores de gás. O diâmetro mínimo da tubulação, permitido para as 

redes de distribuição de gás é: 3/4” para rede primária; e 1/2” para rede secundária. 

Deve ser especificado o tipo de gás (GLP ou GN) utilizado no projeto da edificação 

(IN 08, CBMSC, 2018). 
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O dimensionamento da quantidade de recipientes da locação de GLP, 

adequado para o funcionamento da instalação de gás combustível canalizado, é de 

competência do responsável técnico pelo PPCI, assim como o dimensionamento das 

redes de distribuição de gás primária e secundária (IN 08, CBMSC, 2018). 

 

2.2.2.5 Iluminação de Emergência 

 

Segundo a NBR 10898 (ABNT, 2013, p.3), iluminação de emergência é:  

 

“Iluminação que deve clarear as áreas com, pessoas presentes, passagens 
horizontais e verticais para saídas de emergência, áreas técnicas de 
controle de restabelecimento de serviços essenciais na edificação, na falta 
ou falha no fornecimento de energia elétrica”.  
 

A tensão máxima do sistema de iluminação de emergência (SIE) não poderá 

ser superior a 30 Vcc. E referente ao seu tempo de autonomia é no mínimo de 2 

horas para edificações com altura superior a 100 m, para edificações hospitalares e 

onde tenha reunião de público com concentração e para os demais imóveis, deve ter 

autonomia mínima de 1 hora (IN 011, CBMSC, 2017). 

De acordo com a IN 011 (CBMSC, 2017), deve-se garantir um nível mínimo 

de iluminamento de: 

 

a) 3 lux em locais planos, como corredores, halls, áreas de refúgio, salas, etc.;   

b) 5 lux em locais com desnível, como escadas, rampas ou passagens com 

obstáculos; e locais de reunião de público com concentração. 

 

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

acima das aberturas do ambiente, como portas, janelas ou elementos vazados. O 

acionamento das luminárias de emergência deve ser automático, em caso de falha 

no fornecimento da energia elétrica convencional (IN 011, CBMSC, 2017). 

Segundo a IN 011 (CBMSC, 2017), os tipos de fontes de energia para o SIE 

são:  

 

a) Conjunto de blocos autônomos;  

b) Sistema centralizado com baterias recarregáveis;  
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c) Sistema centralizado com grupo moto-gerador. 

 

2.2.2.6 Sinalização para Abandono do Local 

 

A sinalização para abandono de local (SAL), deve assinalar todas as 

mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, rampas, de tal forma que em 

cada ponto de SAL seja possível visualizar o ponto seguinte (IN 013, CBMSC, 2017). 

De acordo com a IN 013 (CBMSC, 2017), a SAL deve ser dimensionada 

conforme a Tabela 6. As placas de SAL com dimensões iguais ou maiores que 75 x 

48 cm, pode ser aceita a iluminação da placa de SAL por meio do uso de iluminação 

de emergência, já em ambientes, como salas comerciais, ginásios, supermercados, 

depósitos, galpões, entre outros, onde o pé direito seja superior a 4 m e com área 

superior a 400 m², o tamanho mínimo da placa de SAL deve ser de 50 x 32 cm. 

 

Tabela 6 - Dimensões mínimas e distâncias entre pontos de SAL 

Tamanho da 

placa 

(L x H) 

Moldura das 

letras 

(L x H) 

Traço das letras Distâncias 

máximas entre 2 

pontos de SAL 

25 x 16 cm 4 x 9 cm 1 cm 15 m 

50 x 32 cm 8 x 18 cm 2 cm 30 m 

75 x 48 cm 12 x 27 cm 3 cm 50 m 

100 x 64 cm 16 x 36 cm 4 cm 70 m 

125 x 80cm 20 x 45 cm 5 cm 85 m 

150 x 96cm 24 x 54 cm 6 cm 100 m 

Legenda: L = largura; H = altura. 

Fonte: (IN 013, CBMSC, 2017) 

 

A tensão máxima do SAL não poderá ser superior a 30 Vcc. E referente ao 

seu tempo de autonomia é no mínimo de 2 horas para edificações com altura 

superior a 100 m, para edificações hospitalares e onde tenha reunião de público com 

concentração e para os demais imóveis, deve ter autonomia mínima de 1 hora. A 

altura máxima de instalação da SAL é acima das aberturas do ambiente, como 

portas, janelas ou elementos vazados (IN 013, CBMSC, 2017). 
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Segundo a IN 013 (CBMSC, 2017), os tipos de sinalização utilizados para 

SAL são:  

 

a) Placa fotoluminescente;  

b) Placa luminosa. 

 

As placas fotoluminescente e luminosa, devem seguir alguns requisitos 

como podemos ver na Figura 27. 

 

Figura 27 - Placas fotoluminescente e luminosa  

 
Fonte: (IN 013, CBMSC, 2017) 
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2.2.2.7 Materiais de Revestimento e Acabamento 

 

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

mínimas para fiscalização e controle das propriedades e características dos 

materiais de revestimento e acabamento, em função da finalidade dos materiais 

empregados em piso, parede, divisória, teto, forro, decoração e tratamento termo 

acústico, utilizados em edificações, visando prevenir acidentes e minimizar a 

propagação do fogo e o volume de fumaça, caso ocorra um incêndio. 

No PPCI, deve constar nas plantas baixas dos ambientes, a localização, os 

tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de 

decoração e de tratamento termo acústico utilizados, conforme Figura 28 (IN 018, 

CBMSC, 2016). 

 

Figura 28 - Exigências quanto a utilização dos materiais  

 
Fonte: (IN 018, CBMSC, 2016) 
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De acordo com a IN 018 (CBMSC,2016), nas plantas baixas e/ou cortes dos 

ambientes que utilizam os materiais para os quais a IN 018 estabelece medidas de 

controle, deve haver:  

 

a) Demarcação da área, setor ou ambiente, onde é utilizada a proteção 

requerida;  

b) Especificação técnica do material utilizado;  

c) Respectivas características e propriedades exigidas, para cada material. 

 

Segundo a IN 018 (CBMSC, 2016), os materiais e as propriedades 

fiscalizados pelo CBMSC são:  

 

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

propagante;  

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

acústico: incombustível, retardante ou não propagante. 

 

Para a comprovação das propriedades dos materiais exigidas, é atribuição do 

responsável técnico, por meio de laudo ou de ensaio do material usado no imóvel; a 

apresentação de ART ou RRT; e ao fornecimento de amostra do material, quando 

solicitado pelo CBMSC (IN 018, CBMSC, 2016). 

 

2.2.2.8 Sistema Hidráulico Preventivo 

 

A tubulação do sistema hidráulico preventivo (SHP) deve ser metálica, com 

diâmetro mínimo de 65 mm (2½"), para tubulação de cobre admite-se diâmetro 

mínimo de 50 mm (2") e em alguns casos admite-se tubulação de materiais 

termoplásticos, quando a tubulação estiver enterrada a uma profundidade mínima de 

60 cm e quando existir um nicho com as dimensões mínimas de 25 x 30 cm, nos 

pontos de união dos tubos de materiais termoplásticos com os tubos metálicos. As 

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

cor vermelha (IN 07, CBMSC, 2017). 

Para a escolha do tipo de mangueira é em função do seu local de uso e da 

condição de aplicação, conforme previsto na Tabela 7 (IN 07, CBMSC, 2017). 
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Tabela 7 - Tipos de mangueiras 

Mangueira Aplicação Diâmetro 

Pressão 

de 

trabalho 

Descrição 

Tipo 1 
Destina-se a edifícios de 

ocupação residencial. 

40 mm 

(1½") 
100 mca 

Mangueira flexível, de 

borracha, com um 

reforço têxtil. 

Tipo 2 
Destina-se a edifícios 

comerciais ou industriais. 

40 mm 

(1½")  

65 mm 

(2½") 

140 mca 

Mangueira flexível, de 

borracha, com um 

reforço têxtil. 

Tipo 3 
Destina-se à área naval ou 

industrial 

40 mm 

(1½") 

 65 mm 

(2½") 

150 mca 

Mangueira flexível, de 

borracha, com reforços 

têxteis duplos 

sobrepostos. 

Tipo 4 

Destina-se à área industrial, 

onde é desejável uma maior 

resistência à abrasão 

40 mm 

(1½")  

65 mm 

(2½") 

140 mca 

Mangueira flexível, de 

borracha, com um 

reforço têxtil, acrescida 

de um revestimento 

externo de PVC + 

borracha. 

Tipo 5 

Destina-se à área industrial, 

onde é desejável uma alta 

resistência à abrasão e a 

superfícies quentes 

40 mm 

(1½") 

 65 mm 

(2½") 

140 mca 

Mangueira flexível, de 

borracha, com um 

reforço têxtil, acrescida 

de um revestimento 

externo de borracha. 

Tipo 6 
Destina-se às edificações que 

utilizam mangotinhos 
25 mm (1”) 140 mca 

Mangueira semirrígida, 

de borracha, com um 

reforço têxtil. 

Adota-se: 1 Mpa = 10 bar = 10 kgf/cm² = 100 mca = 145 psi 

Fonte: (IN 07, CBMSC, 2017) 

 

De acordo com a IN 07 (CBMSC, 2017), no interior do abrigo de mangueiras 

(hidrante ou mangotinho) devem ser acondicionados:  

 

a) Chave de mangueira (apenas para hidrantes);  

b) Mangueira e o esguicho;  

c) Hidrante; e/ou 
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d) Mangotinho.  

 

Segundo a NBR 13714 (ABNT, 2000, p.3), hidrante é: “Ponto de tomada de 

água onde há uma (simples) ou duas (duplo) saídas contendo válvulas angulares 

com seus respectivos adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio e demais 

acessórios”.  

Ainda segundo a NBR 13714 (ABNT, 2000, p.3), mangotinho é: “Ponto de 

tomada de água onde há uma (simples) saída contendo válvula de abertura rápida, 

adaptador (se necessário), mangueira semi-rígida, esguicho regulável e demais 

acessórios”. 

Referente localização dos hidrantes ou mangotinhos, devem estar localizados 

na circulação e em área comum, com boa visibilidade e fácil acesso, e ainda em 

lugares que evite que fiquem bloqueados em caso de incêndio. É proibido depositar 

materiais que dificultem o uso do hidrante ou mangotinho e instalar os mesmos em 

escadas, rampas, antecâmaras e em seus patamares (IN 07, CBMSC, 2017). 

Referente a quantidade de hidrantes ou de mangotinhos é determinada pela 

cobertura proporcionada pelas mangueiras, onde qualquer ponto da área a ser 

protegida seja alcançado pelo esguicho, levando em conta o comprimento da 

mangueira e seu caminho real e desconsiderando-se o alcance do jato d'água. E nas 

edificações verticais, deverá ter, no mínimo, um hidrante ou mangotinho por 

pavimento (IN 07, CBMSC, 2017). 

Segundo a IN 07 (CBMSC, 2017), são previstos três modelos para o hidrante 

de recalque: 

 

a) Hidrante de recalque aparente, devendo apenas ser pintado na cor vermelha 

(Figura 29 a);  

b) Hidrante de recalque embutido em muro ou parede, devendo ter sinalização 

na parede ou no muro, composta por um retângulo vermelho nas dimensões 

de 30 cm x 40 cm, com a inscrição “INCÊNDIO” na cor branca (Figura 29 b); 

c) Hidrante de recalque dentro de abrigo, com dimensões adequadas para o seu 

uso (Figura 29 c). 
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Figura 29 - Hidrantes de Recalque 

 
Fonte: (IN 07, CBMSC, 2017) 

 

A definição do tipo de SHP é em função da classificação do risco de incêndio 

do imóvel, conforme especificado na Tabela 8. É importante ressaltar a 

obrigatoriedade da instalação de mangotinhos em substituição aos hidrantes, 

apenas para as edificações com risco de incêndio leve com mais de 15 pavimentos. 

Para as demais edificações, com classificação de risco de incêndio leve, a instalação 

de mangotinhos em substituição aos hidrantes fica a critério do projetista e para as 

edificações com risco de incêndio médio ou elevado é obrigatória a instalação de 

hidrantes, não podendo ser mangotinhos (IN 07, CBMSC, 2017). 

 

Tabela 8 - Tipos de sistemas 

Tipo Características 
Risco de 

incêndio 

Diâmetro da 

mangueira 

Nº de 

saídas 

Tipo de 

esguicho 

Vazão 

mínima no 

esguicho 

I Hidrante Leve 40 mm (1½") Simples 
Agulheta (Ø 

requinte = ½") 
70 L/min 

II Mangotinho Leve 25 mm (1") Simples Regulável 80 L/min 

III Hidrante Médio 40 mm (1½") Simples Regulável 300 L/min 

IV Hidrante Elevado 65 mm (2½") Dupla Regulável 600 L/min 

Adota-se: 1 MPa = 10 bar = 10 kgf/cm² = 100 mca = 145 psi 

Fonte: (IN 07, CBMSC, 2017) 

 

O volume d’água da reserva técnica de incêndio (RTI) é definido em função 

da classificação do risco de incêndio e da área total construída do imóvel, conforme 

Tabela 9. No mesmo reservatório devem estar acondicionadas a RTI e a água para 

consumo da edificação. O reservatório pode ser em concreto armado, metálico, fibra, 
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PVC ou outros materiais, desde que se garanta a proteção ao fogo, no mínimo, por 

02 horas (IN 07, CBMSC, 2017). 

 

Tabela 9 - Volume mínimo da RTI 

Risco de 

incêndio 

Área≤ 

2.500m² 

2.500m²< 

Área≤ 

5.000m² 

5.000m²< 

Área≤ 

10.000m² 

10.000m²< 

Área≤ 

25.000m² 

25.000m²< 

Área≤ 

50.000m² 

Área> 

50.000m² 

Leve RTI=5 m³ RTI=10 m³ RTI=15 m³ RTI=20 m³ RTI=25 m³ RTI=30 m³ 

Médio RTI=18 m³ RTI=36 m³ RTI=54 m³ RTI=72 m³ RTI=90 m³ RTI=108 m³ 

Elevado RTI=36 m³ RTI=72 m³ RTI=108 m RTI=144 m³ RTI=180 m³ RTI=216 m³ 

Fonte: (IN 07, CBMSC, 2017) 

 

O cálculo do SHP, especificação técnica, o cálculo da vazão, pressão e 

potência das bombas de incêndio são de competência do responsável técnico pelo 

PPCI (IN 07, CBMSC, 2017). 

 

2.2.2.9 Plano de Emergência 

 

De acordo com a IN 031 (CBMSC, 2014), o plano de emergência contra 

incêndio deverá conter:  

 

a) Procedimentos básicos na segurança contra incêndio: Deverá ser realizado 

alguns procedimentos como alerta, análise da situação, apoio externo, 

primeiros socorros, eliminar riscos, abandono da área, isolamento da área, 

confinamento e combate a incêndio; 

b) Exercícios simulados: São simulações para abandono de área no imóvel, com 

a participação de toda a população fixa, devem ser realizados no mínimo 

duas vezes ao ano (semestralmente); 

c) Plantas de emergência: Ela visa facilitar o reconhecimento do local por parte 

da população da edificação e das equipes de resgate, podendo ser dividida 

em: interna e externa; 

- Planta interna deve ficar localizada no interior de cada unidade autônoma, 

podemos citar como exemplos, os quartos de hotéis e similares, banheiros 

coletivos, salas comerciais, a qual indica claramente o caminho a ser 

percorrido para que a população saia do imóvel em caso de incêndio ou 
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pânico. As mesmas devem ser fixadas atrás das portas dos ambientes com 

altura de 1,70 m, sendo que quando os ambientes tiverem portas que 

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

- A planta externa deve ficar localizada no hall de entrada principal do 

pavimento de descarga do imóvel, a qual indica claramente o caminho a ser 

percorrido para que a população saia do imóvel em caso de incêndio e possa 

chegar até o ponto de encontro; 

d) Programa de manutenção dos sistemas preventivos: O responsável pelo 

imóvel ou a brigada de incêndio deverá verificar a manutenção dos sistemas 

preventivos contra incêndio, registrando em livro os problemas identificados e 

a manutenção realizada. 

 

2.2.2.10 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

 

O PPCI do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), deve 

ser elaborado conforme as especificações técnicas da NBR 5419, sendo de 

competência do responsável técnico. O projeto do SPDA não é objeto de análise do 

CBMSC (IN 010, CBMSC, 2018). 

Segundo a NBR 5419-1 (ABNT, 2015, p.6), sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas é: “Sistema utilizado para reduzir danos físicos devido às 

descargas atmosféricas em uma estrutura”. 

O SPDA consiste em sistema externo, que é composto pelos subsistemas de 

captação, descida e aterramento, e sistema interno, que consiste em ligações 

equipotenciais e/ou isolação elétrica do SPDA externo (NBR 5419-1, ABNT, 2015). 

De acordo com a IN 010 (CBMSC, 2018), no processo de análise do PPCI do 

imóvel devem ser apenas recepcionados e arquivados os seguintes documentos: 

 

a) Projeto do SPDA;  

b) ART de projeto do SPDA; 

c) ART de projeto do aterramento do SPDA.  

 

Segundo a IN 010 (CBMSC, 2018), as inspeções e manutenções periódicas 

no SPDA, devem ser realizadas em intervalos de tempo de acordo com a sua 

ocupação. 
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Não foi realizado o SPDA no TCC ll, pois não há atribuição para o engenheiro 

civil, conforme normativa nº 070 (CONFEA, 2001), as atividades como projeto, 

instalação e manutenção, vistoria, laudo, perícia e parecer referentes ao SPDA, só 

poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados, 

sendo estes os seguintes profissionais: 

 

a) Engenheiro eletricista; 

b) Engenheiro de computação; 

c) Engenheiro mecânico–eletricista; 

d) Engenheiro de produção, modalidade eletricista; 

e) Engenheiros de operação, modalidade eletricista; 

f) Tecnólogo na área de engenharia elétrica; 

g) Técnico industrial, modalidade eletrotécnica. 

 

2.2.2.11 Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio  

 

Segundo a IN 012 (CBMSC, 2018), o sistema de alarme e detecção de 

incêndio (SADI) é composto pelos seguintes dispositivos:  

 

a) Central de alarme: A escolha do tipo da central de alarme depende da 

classificação do risco de incêndio do imóvel: 

- risco leve: central endereçável, analógica ou algorítmica; 

- risco médio: central analógica ou algorítmica; e 

- risco elevado: central algorítmica. 

b) Detectores de incêndio: A escolha do tipo de detector de incêndio se dá em 

função das características da edificação e da atividade desenvolvida, 

conforme a Tabela 10; 
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Tabela 10 -  Tipos de detectores de incêndio 
Tipo de 

detector 
Locais de aplicação 

Restrições, Subtipos e/ou 

Observações 

Altura de 

Instalação 

Raio de 

cobertura 

Pontual de 

fumaça 

Onde o início da 

combustão gera muita 

fumaça 

Contraindicado em ambientes 

com vapor, gases e partículas 

em suspensão. 

H < 8 m R < 6,3 m 

Pontual de 

temperatura 

Onde o início da 

combustão gera muito 

calor e pouca fumaça. 

Modelos de detector:  

- Tipo temperatura fixa: aciona 

com temperatura superar ao 

valor preestabelecido; ou 

 - Tipo termovelocimétrico: 

aciona com o aumento rápido 

da temperatura. 

H < 5 m R < 4,2 m 

De chama 

Onde a chama surge 

rapidamente (por 

exemplo líquidos 

inflamáveis) ou a 

ventilação dissipa 

rapidamente o calor e 

a fumaça 

O campo de visão do sensor 

não pode ser obstruído por 

obstáculos. 

Ver manual 

de 

fabricação. 

Ver manual 

de 

fabricação. 

Por 

amostragem 

de ar 

Onde a detecção é 

vertical (torres, átrios 

e escadarias) ou é 

necessária detecção 

localizada com alta 

sensibilidade. 

É uma rede de tubos para 

amostragem de ar onde cada 

ponto de amostragem equivale 

a um “detector pontual de 

fumaça”. 

Ver manual 

de 

fabricação. 

R < 6,3 m 

Linear de 

fumaça 

Grandes áreas como 

depósitos e galpões 

industriais 

Esse detector pode ser através 

de um feixe de luz infravermelha 

refletido em um espelho, onde 

partículas em suspensão 

alteram a intensidade do feixe. 

Ver manual 

de 

fabricação. 

C < 100 m 

e  

L < 15 m 

Linear de 

temperatura 

Onde a detecção é 

feita ao longo de todo 

o ambiente (por 

exemplo túneis). 

Instalado próximo ou em contato 

com o material a proteger. 

Ver manual 

de 

fabricação. 

Ver manual 

de 

fabricação. 

Legenda: 

R – raio linear de cobertura;    L – distância lateral máxima entre conjuntos emissor/receptor;  

H – altura de instalação;           C – distância longitudinal máxima entre emissor e receptor. 

Fonte: (IN 012, CBMSC, 2018) 
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c) Acionadores manuais: Cada pavimento da edificação deve possuir no mínimo 

um acionador manual, exceto em mezanino, escritório, sobreloja ou local com 

acesso restrito, todos com área ≤ 100 m²; e pavimentos superiores de 

apartamento duplex ou tríplex. Deve ser instalado nas áreas comuns de 

acesso e/ou circulação, próximo às rotas de fuga ou a equipamentos de 

combate a incêndio; 

d) Avisadores sonoros ou visuais: Os avisadores visuais devem ser perceptíveis 

em toda a área protegida pelo SADI, devendo ser instalados nas áreas 

comuns de acesso e/ou circulação, próximo às rotas de fuga ou a 

equipamentos de combate a incêndio. 

 

Os sistemas citados acima podem ser com comunicação: por fio entre os 

dispositivos ou por radiofrequência (wireless ou sem fio) entre os dispositivos, 

ficando a escolha a critério do responsável técnico pelo PPCI (IN 012, CBMSC, 

2018). 

 

2.2.2.12 Dispositivo para Ancoragem de Cabos 

 

Segundo a NBR 16325-1 (ABNT, 2014, p.2), dispositivo de ancoragem é:  

 

Montagem de elementos que incorporam um ou mais pontos de ancoragem 
ou pontos de ancoragem móveis, que podem incluir um elemento de 
fixação, é projetado para utilização como parte de um sistema pessoal de 
proteção de queda e também de forma que possa ser removido da estrutura 
e ser parte do sistema de ancoragem.  

 

A edificação deve conter um dispositivo de ancoragem seguro, pois é um 

componente essencial para qualquer sistema de trabalho em altura que utiliza um 

cinturão de segurança tipo paraquedista, a NBR 16325-1 visa complementar as 

NBRs de equipamentos de proteção individual (EPI) para trabalho em altura, pois 

para se realizar uma atividade de risco deve-se estar adequadamente protegido 

mesmo que no nível mais alto possível (NBR 16325-1, ABNT, 2014). 

De acordo com a NBR 16325-1 (ABNT, 2014), os dispositivos de ancoragem 

podem ser do tipo: 
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a) Tipo A1: Dispositivo de ancoragem projetado para ser fixado a uma estrutura 

por meio de uma ancoragem estrutural ou de um elemento de fixação; 

b) Tipo A2: Dispositivo de ancoragem desenvolvido para ser fixado em telhados 

inclinados; 

c) Tipo B: dispositivo de ancoragem transportável com um ou mais pontos de 

ancoragem estacionário; 

d) Tipo D: Dispositivo de ancoragem empregando uma linha de ancoragem 

rígida que não se desvie do plano horizontal por mais de 15º, quando medido 

entre uma ancoragem de extremidade e uma intermediária em qualquer ponto 

de sua trajetória. 

 

Conforme consta na NBR 16325-2 (ABNT, 2014), temos também o dispositivo 

de ancoragem Tipo C: Dispositivos de ancoragem empregados em linhas de vida 

flexíveis horizontais, sendo a linha horizontal subentendida como a que deriva do 

plano horizontal não mais que 15º (quando medido entre ancoragens de 

extremidade e/ou intermediarias em qualquer ponto de sua extensão). 

 

2.2.2.13 Brigada de Incêndio 

 

Podemos definir brigada de incêndio como um grupo organizado de pessoas 

treinadas e capacitadas para atuar na segurança contra incêndio e pânico dentro de 

uma edificação, são realizadas por brigadistas particulares e voluntários, com 

finalidade de combater o início de incêndio, realizando os primeiros socorros e a 

inspeção dos sistemas preventivos contra incêndio e implementação do plano de 

emergência da edificação (IN 028, CBMSC, 2014). 

De acordo com a IN 028 (CBMSC, 2014), a brigada de incêndio é composta 

por dois tipos de brigadistas: 

 

a) Brigadista Particular: é a pessoa credenciada pelo CBMSC, responsável para 

prestar serviços de prevenção, combate a princípio de incêndios e 

salvamento; 

b) Brigadista Voluntário: é a pessoa capacitada por instrutor credenciado no 

CBMSC, para auxiliar nos serviços de prevenção, combate a princípio de 

incêndio e salvamento, em caráter voluntário, podendo ser usuário ou 
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funcionário da edificação, que exerça outras funções, não sendo remunerado 

para fins de atuação como Brigadista. 

 

Mas o mesmo não terá necessidade na edificação em estudo, pois conforme 

consta na IN 028, para edificações com ocupação residencial privativa multifamiliar, 

fica isento a necessidade de brigadistas (IN 028, CBMSC, 2014). 

E temos também na mesma edificação a ocupação comercial, composta por 

quatro salas comerciais, com entradas independentes uma da outra, neste caso 

conforme consta na norma, só é necessário brigadista voluntário, quando a 

população fixa for superior a 20 pessoas e para brigadista particular, só é necessário 

quando a população fixa for superior a 100 pessoas, pelo cálculo a ocupação 

comercial também fica isento de brigadistas (IN 01, CBMSC, 2015). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Neste item será apresentado os detalhes para instalação dos sistemas e 

medidas de segurança contra incêndio e pânico necessários na edificação em 

estudo, de acordo com as instruções normativas do CBMSC. 

 

2.3.1 Classificação da Edificação 

 

De acordo com o IN 01 (CBMSC, 2015), os sistemas e medidas de segurança 

contra incêndio e pânico são exigidos de acordo com os seguintes parâmetros do 

imóvel: 

 

a) Tipo da ocupação: Comercial e Residencial Multifamiliar; 

b) Altura da edificação: 35,54m; 

c) Número de pavimentos: 10 pavimentos;  

d) Área a ser construída: 4.140,12 m²; 

e) Risco de incêndio (carga de incêndio): 16,5205; 

f) Riscos especiais: sem riscos especiais. 
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2.3.2 Cálculo da Carga de Fogo 

 

De acordo com a IN 03 (CBMSC, 2014), foi realizado o cálculo da carga de 

incêndio para descobrirmos em qual classificação de risco de incêndio a edificação 

se encontra. Segue no Apêndice C a carga de incêndio da edificação. 

O edifício em estudo se enquadra em Risco Leve (Carga de incêndio ideal 

menor do que 60kg/m²), sendo sua carga de incêndio ideal 16,5205 Kg/m², de 

acordo com a IN 03 (CBMSC, 2014). 

 

2.3.3 Sistemas e Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

 

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

comercial e residencial multifamiliar, com altura de 35,54m, contendo 10 pavimentos 

e área total a ser construída de 4.140,12 m², devem possuir os seguintes sistemas e 

medidas de segurança contra incêndio e pânico: 

 

a) Proteção por extintores; 

b) Saídas de emergência; 

c) Instalações de gás combustível; 

d) Iluminação de emergência ; 

e) Sinalização para abandono do local; 

f) Materiais de acabamento e revestimento; 

g) Sistema hidráulico preventivo; 

h) Plano de emergência; 

i) Sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

j) Sistema de alarme e detecção de incêndio; 

k) Dispositivo para ancoragem de cabos; 

l) Brigada de incêndio. 

 

2.3.3.1 Proteção por Extintores 

 

A edificação contará com 26 unidades extintoras de pó químico (PQS) com 

capacidade de 4 Kg, sendo: 
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a) Subsolo: 4 unidades; 

b) Térreo: 6 unidades; 

c) 1º pavimento: 2 unidades; 

d) Pavimento tipo (6x): 2 unidades em cada pavimento; 

e) Salão de festas: 2 unidades. 

 

A quantidade mínima e a posição dos extintores estão dimensionados de 

acordo com a IN 06 (CBMSC, 2017), de forma que seus usuários não percorram 

mais que 30 m para alcançar o dispositivo de segurança.  

A locação dos extintores encontra-se no Apêndice B e seu detalhamento de 

instalação encontra-se no Apêndice A. 

 

2.3.3.2 Saídas de Emergência 

 

As saídas de emergência deverão ser sinalizadas com indicação clara do 

sentido de saída, seu caminhamento máximo, por ser considerado pavimentos 

isolados entre si, deve ser no máximo 30 m. Todas as escadas e rampas deverão 

possuir os seguintes componentes: degraus (exceto para rampas), patamares, 

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

e 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). 

A edificação conta com uma escada tipo enclausurada como saída de 

emergência, pois a altura da edificação, em relação a escada (pavimento de 

descarga até o último pavimento últil) é de 21,60 m, conforme a Tabela 11, como 

pede a IN 09 (CBMSC, 2014). 
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Tabela 11 - Tipo e Número de Escadas 

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES  
 

Altura (m) 
 

Quantidade mínima e tipo de 
Escadas 

 

Quantidade 
 

Tipo 
 

 
Residencial Privativa Multifamiliar  
 
Residencial Coletiva (pensionatos, asilos, 
conventos, internatos e congêneres)  
 

H≤12 1 I 

H≤21 1 II 

H≤30 1 III 

H>30 1 IV 

 
Residencial Transitória (hotéis, apart-hotéis, 
albergues, motéis e congêneres)  

 

H≤6 1 I 

H≤12 1 II 

H≤21 1 III 

H≤30 2 III 

H>30 2 IV 

Comercial (mercantil, comercial em geral, 
lojas, mercados, escritórios, galerias 
comerciais, supermercados e congêneres)  
 
Depósitos (galpões, centros de distribuição, 
centro atacadista)  

H≤12 1 I 

H≤21 1 II 

H≤30 1 III 

H>30 1 IV 

 
Industrial  
 
Shopping Center  
 

H≤6 1 I 

H≤12 2 I 

H≤21 2 II 

H≤30 2 III 

H>30 2 III, IV 

Mista: Edificação mista é aquela com duas ou mais ocupações diferentes, logo, o tipo e a quantidade 
de escadas deverá ser conforme a ocupação que apresentar o maior risco. Porém, quando as 
ocupações possuírem saídas de emergência independentes e forem compartimentadas entre si, 
poderão ser tratadas como se edificações independentes fossem.  
Tipos de Escadas:  
I – Escada Comum – (EC)  
II – Escada Protegida – (EP)  
III – Escada Enclausurada – (EE)  
IV – Escada à prova de fumaça – (EPF)  

Fonte: (Adaptada da IN 09, CBMSC, 2014) 

 

 De acordo com a IN 09 (CBMSC, 2014), as escadas enclausuradas devem 

atender os seguintes requisitos:  

 

a) Iniciar no último pavimento útil e acabar no pavimento de descarga, mantendo 

continuidade de enclausuramento até a saída;  

b) Ter suas caixas envolvidas por paredes resistentes ao fogo por um período de 

2 horas;  



73 

 

c) Possuir antecâmara ventilada por duto de ventilação (duto de extração de 

fumaça – DEF);  

d) As portas de acesso à antecâmara e à escada deverão ser do tipo corta-fogo;  

e) Não são admitidos degraus em leque. 

 

Referente aos dutos de exaustão de fumaça (DEF), os mesmo deveram ter 

suas paredes resistentes ao fogo, no mínimo, por 2 horas e deveram ter suas 

aberturas dentro da antecâmara. A antecâmara é o ambiente que antecede a caixa 

das escadas, nesse caso que antecede a escada enclausurada. A antecâmara será 

dotada de portas corta-fogo na sua entrada e na comunicação com a caixa da 

escada. 

De acordo com a IN 09 (CBMSC, 2014), é considerada porta corta-fogo o 

conjunto de porta propriamente dito, batente (caixão ou marco) e os acessórios, 

impedindo ou retardando a propagação do fogo, calor e gases de um ambiente para 

outro, e deve atender às seguintes características:  

 

a) Resistência mecânica ao fogo;  

b) Isolação térmica;  

c) Estanqueidade;  

d) Vedação às chamas;  

e) Vedação aos gases;  

f) Resistência ao fogo.  

 

De acordo com a mesma IN a classificação das portas quando à resistência 

ao fogo na edificação em estudo é P-60: resistência 60 minutos. 

A iluminação natural das escadas será exigida sempre que uma das paredes 

da escada der para o exterior da edificação, e deve ser obtida por abertura provida 

de caixilho fixo e guarnecido por vidro de segurança (temperado com película de 

segurança, aramado ou laminado) (IN 09, CBMSC, 2014). 

Referente aos critérios de dimensionamento das saídas de emergência foi 

realizado o cálculo conforme a IN 09 (CBMSC, 2014), em função da população da 

edificação e/ou área de risco para descobrir a largura mínima das saídas de 

emergência como: corredores e circulação; escadas e rampas; e portas. O mesmo 

encontra-se no Apêndice A, assim como o detalhamento da escada enclausurada. 
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2.3.3.3 Instalações de Gás Combustível  

 

A locação dos recipientes será em uma central de GLP, onde os recipientes 

são instalados sobre o solo em cabine de proteção, para capacidade total superior a 

90 kg de GLP. E de acordo com a Tabela 12, devem ser previstos 2 unidades 

extintores junto a central de GLP, pois a central dispõe de 570 kg de GLP (IN 08, 

CBMSC, 2018). 

 

Tabela 12 - Quantidade de extintores de incêndio para recipientes de GLP 

Quantidade GLP 

(kg) 

Unidades extintoras (u.e.) A) Capacidade extintora Carga mínima de 

agente extintor 

Até 90 B) - - - 

91 a 270 1 10-B : 1-C 4 kg 

271 a 1.000 2 10-B : 1-C 4 kg 

1.001 a 3.000 3 10-B : 1-C 4 kg 

Acima de 3.000 + 1 u.e. para cada  

1.000 kg excedente 

10-B : 1-C 4 kg 

A) O cálculo do número de u.e. (unidades extintoras), quando tratar-se de Central de GLP 

compartimentada, é feito considerando-se a soma total da quantidade de GLP de todas as 

células da Central de GLP.  

B) Fica dispensado a instalação de extintor de incêndio para Locação em Abrigo de GLP. 

Fonte: (IN 08, CBMSC, 2018) 

 

De acordo com a IN 08 (CBMSC, 2018), a locação de recipientes em central 

de GLP deve possuir:  

 

a) Cabine de proteção:  

- com paredes construídas em concreto ou alvenaria (blocos maciços ou 

vazados), rebocadas, e com espessura mínima de 12 cm; 

- com teto em concreto, com declividade para escoamento de água;  

- altura interna mínima de 180 cm;  

- externa a edificação;  

- em local de fácil acesso;  

- em conta igual ou superior ao nível do piso circundante. 
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b) Portas:  

- com dimensões no mínimo 90 x 170 cm;  

- ventiladas por veneziana (com 8 mm entre palhetas), ou por grade (com até 10 

cm entre barras) guarnecida por tela metálica (com malha de 2 a 5 mm);  

- no mínimo 2 portas, quando o comprimento da Central de GLP for maior que 5 

m.  

 

c) Piso em concreto ou argamassa;  

 

d) Espaço interno livre para circulação, operação e manutenção, no mínimo de:  

- 90 cm, para recipientes trocáveis; ou  

- 50 cm, para recipientes abastecidos no local. 

 

Em edificações com IGC deverá haver uma válvula de corte geral de gás, a 

qual encontra-se na central de GLP. A central de GLP deverá dispor também de um 

conjunto de controle e manobra, conforme a Figura 30, a mesma encontra-se mais 

detalhada no Apêndice A (IN 08, CBMSC, 2018). 

 

Figura 30 - Conjunto para controle e manobra de GLP 

 
Fonte: (IN 08, CBMSC, 2018) 

 

Os tipos de tubulações para a condução de gás, o dimensionamento da rede 

primária e rede secundaria, e a quantidade de recipientes de GLP necessários para 

um bom funcionamento da instalação de gás combustível canalizado encontra-se no 
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Apêndice A, uma vez que o diâmetro mínimo da tubulação, permitido para as redes 

de distribuição de gás é de 3/4” para rede primária e 1/2” para rede secundária (IN 

08, CBMSC, 2018).  

Entre a rede de distribuição de gás primária e a rede secundária deve existir 

um abrigo de medidores de gás, e os requisitos para os abrigos de medidores 

encontram-se no Apêndice A, assim como detalhes sobre instalações do ponto de 

consumo de gás (IN 08, CBMSC, 2018). 

Todos os ambientes que fizerem uso de aparelhos de queima a gás devem 

possuir aberturas de ventilação permanente superior e inferior, as quais iram se 

comunicar com a área externa diretamente, com exceção de uma sala comercial que 

será realizada ventilação direta através de outros ambientes adjacentes (desde que 

não sejam banheiros, lavabos, sauna ou dormitórios, e possuam ventilação 

permanente). A Tabela 13 estabelece as áreas mínimas para ventilações 

permanentes superior e inferior, na edificação em estudo a potência total por 

ambiente é de 150 a 184 Kcal/min, sendo necessário uma ventilação superior e 

inferior ≥ 154 cm², mas como a norma pede também no mínimo 600 cm² de 

ventilação total, será adotado para ventilação superior: 20x20 cm = 400 cm² e 

ventilação inferior = 15x15 cm= 225 cm² (IN 08, CBMSC, 2018). 

 

Tabela 13 - Áreas de ventilação permanente 

Potência total 

dos aparelhos 

(kcal/min) 

Ventilação superior 

(cm²) 

(Pelo menos 1,5 m 

acima do piso) 

Ventilação 

inferior (cm²) 

(Até 0,8 m do 

chão) 

Área total 

(cm²) 

Tipo de aparelho 

permitido 

Até 104 78 78 156 Fogão 

105 a 126 95 95 190 Fogão 

127 a 150 113 113 226 Fogão 

151 a 177 133 133 266 Fogão 

178 a 205 154 154 308 Fogão 

206 a 234 176 176 352 Fogão 

235 a 338 254 254 508 Fogão 

339 a 418 314 314 628 Fogão e aquecedor 

419 a 653 490 490 980 Fogão e aquecedor 

654 a 941 706 706 1.412 Fogão e aquecedor 

Fonte: (Adaptada da IN 08, CBMSC, 2018) 
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2.3.3.4 Iluminação de Emergência 

 

A edificação contará com 64 luminárias de emergência, sendo: 

 

a) Subsolo: 14 unidades; 

b) Térreo: 14 unidades; 

c) 1º pavimento: 4 unidades; 

d) Pavimento tipo (6x): 4 unidades em cada pavimento; 

e) Salão de festas: 5 unidades; 

f) Barrilete: 3 unidades. 

 

Por ser uma edificação de uso misto - para fins comerciais e residenciais 

multifamiliar, o SIE deve ter autonomia mínima de 1 hora. Deve-se garantir um nível 

mínimo de iluminamento que vária de 3 lux em locais planos (corredores, halls, 

áreas de refúgio, salas, etc.) e 5 lux em locais com desnível (escadas, rampas ou 

passagens com obstáculos) e de reunião de público com concentração, no Apêndice 

B encontra-se o local para instalação de cada luminária e seu nível de iluminamento 

(IN 011, CBMSC, 2017). 

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

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

vazados). A distância máxima entre 2 pontos de iluminação de emergência no 

ambiente deve ser equivalente a 4 vezes a altura da instalação em relação ao nível 

do piso, que seria 2,10 m, totalizando uma distância máxima de 8,40 m, porém, a 

norma indica que quando o nível de iluminamento for atendido admite-se distâncias 

entre 2 pontos de iluminação maiores que 4 vezes a altura da instalação, portanto foi 

estipulado uma distância de 10,00 m entre elas (IN 011, CBMSC, 2017). 

Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel, como circulação, 

corredores, hall, escadas, a iluminação convencional destes ambientes deve ter 

acionamento automático e em caso de falha no fornecimento da energia elétrica 

convencional, o acionamento das luminárias de emergência deve também ser 

automático. O tipo de fonte de energia dos SIE será conjunto de blocos autônomos, 

e deve ser previsto circuito elétrico para os mesmos, com disjuntor devidamente 

identificado, podendo ser compartilhado com a sinalização para abandono de local 

(IN 011, CBMSC, 2017). 
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A locação das luminárias de emergência encontra-se no Apêndice B e seu 

detalhamento de instalação encontra-se no Apêndice A. 

 

2.3.3.5 Sinalização para Abandono de Local 

A SAL deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, 

escadas, rampas, de tal forma que em cada ponto de SAL seja possível visualizar o 

ponto seguinte (IN 013, CBMSC, 2017). 

De acordo com a IN 013 (CBMSC, 2017), a SAL deve ser dimensionada 

conforme a Tabela 14, na edificação em estudo será utilizado placas de 25x16 cm, 

ficando como distância máxima entre 2 pontos de SAL de 15 m, essas placas 

encontram-se mais detalhadas no Apêndice A. 

 
Tabela 14 - Dimensões mínimas e distâncias entre pontos de SAL 

Tamanho da 

placa 

(L x H) 

Moldura das 

letras 

(L x H) 

Traço das letras Distâncias 

máximas entre 2 

pontos de SAL 

25 x 16 cm 4 x 9 cm 1 cm 15 m 

50 x 32 cm 8 x 18 cm 2 cm 30 m 

75 x 48 cm 12 x 27 cm 3 cm 50 m 

100 x 64 cm 16 x 36 cm 4 cm 70 m 

125 x 80cm 20 x 45 cm 5 cm 85 m 

150 x 96cm 24 x 54 cm 6 cm 100 m 

Legenda: L = largura; H = altura. 

Fonte: (IN 013, CBMSC, 2017) 

 

Por ser uma edificação de uso misto - para fins comerciais e residenciais 

multifamiliar, o SAL deve ter autonomia mínima de 1 hora, e a altura máxima de 

instalação da SAL é imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, 

janelas ou elementos vazados) (IN 013, CBMSC, 2017). 

A edificação contará com 18 placas do tipo luminosa. O tipo de fonte de 

energia para as placas luminosa são conjunto de blocos autônomos, e deve ser 

previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor 

devidamente identificado, essas placas luminosas alimentadas por conjunto de 
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blocos autônomos devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo 

(IN 013, CBMSC, 2017). 

A locação de cada placa luminosa encontra-se no Apêndice B e seu 

detalhamento de instalação e requisitos encontram-se no Apêndice A. 

 

2.3.3.6 Materiais de Revestimento e Acabamento 

 

De acordo com a IN 018 (CBMSC, 2016), os materiais e as propriedades 

fiscalizados pelo CBMSC são:  

 

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

propagante;  

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

acústico: incombustível, retardante ou não propagante. 

 

A comprovação das propriedades dos materiais exigidas, é atribuição do 

responsável técnico, por meio de laudo ou de ensaio do material usado no imóvel; a 

apresentação de ART ou RRT; e ao fornecimento de amostra do material utilizado 

para a realização de ensaio e avaliação das propriedades do material, quando 

solicitado pelo CBMSC (IN 018, CBMSC, 2016). 

Encontra-se no Apêndice A o detalhamento dos materiais de revestimento e 

acabamento utilizados na edificação. 

 

2.3.3.7 Sistema Hidráulico Preventivo 

 

A tubulação do SHP deve ser metálica, com diâmetro mínimo de 65 mm (2 

½"), as tubulações, conexões e válvulas, quando aparentes, devem ser pintadas na 

cor vermelha. Independentemente do tipo de material, a resistência mínima da 

tubulação do SHP deve ser de 150 mca (15 kgf/cm2) (IN 07, CBMSC, 2017). 

O SHP terá mangueiras do tipo 1 e do tipo 2, a escolha dela se dá em função 

do seu local de uso e da condição de aplicação, conforme Tabela 15 (IN 07, 

CBMSC, 2017). 
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Tabela 15 - Tipos de mangueiras 

Mangueira Aplicação Diâmetro 

Pressão 

de 

trabalho 

Descrição 

Tipo 1 
Destina-se a edifícios de 

ocupação residencial. 

40 mm 

(1½") 
100 mca 

Mangueira flexível, de 

borracha, com um 

reforço têxtil. 

Tipo 2 
Destina-se a edifícios 

comerciais ou industriais. 

40 mm 

(1½")  

65 mm 

(2½") 

140 mca 

Mangueira flexível, de 

borracha, com um 

reforço têxtil. 

Tipo 3 
Destina-se à área naval ou 

industrial 

40 mm 

(1½") 

 65 mm 

(2½") 

150 mca 

Mangueira flexível, de 

borracha, com reforços 

têxteis duplos 

sobrepostos. 

Tipo 4 

Destina-se à área industrial, 

onde é desejável uma maior 

resistência à abrasão 

40 mm 

(1½")  

65 mm 

(2½") 

140 mca 

Mangueira flexível, de 

borracha, com um 

reforço têxtil, acrescida 

de um revestimento 

externo de PVC + 

borracha. 

Tipo 5 

Destina-se à área industrial, 

onde é desejável uma alta 

resistência à abrasão e a 

superfícies quentes 

40 mm 

(1½") 

 65 mm 

(2½") 

140 mca 

Mangueira flexível, de 

borracha, com um 

reforço têxtil, acrescida 

de um revestimento 

externo de borracha. 

Tipo 6 
Destina-se às edificações que 

utilizam mangotinhos 
25 mm (1”) 140 mca 

Mangueira semirrígida, 

de borracha, com um 

reforço têxtil. 

Adota-se: 1 Mpa = 10 bar = 10 kgf/cm² = 100 mca = 145 psi 

Fonte: (IN 07, CBMSC, 2017) 

 

A edificação contará com hidrantes de lance único de 15 m e 20 m, conforme 

Tabela 16, hidrantes de lance único são usados em qualquer situação. No Apêndice 

B encontra-se o local certo de cada hidrante, assim como o lance de mangueira de 

cada hidrante (IN 07, CBMSC, 2017). 
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Tabela 16 - Linhas de mangueiras para hidrante 

Comprimento máximo da 
linha de mangueiras 

Lances de mangueiras Aplicação 

Ate 25 m Lance único de 15, 20 ou 25 m 
Em qualquer situação. 

30 m 15 + 15 m 

35 m 15 + 20 m Apenas quando: 

a) a instalação do hidrante for externa à 

edificação; 

b) o hidrante do pavimento térreo atender a 

salas comerciais apenas com saída para área 

externa; ou 

c) o hidrante do pavimento térreo atender área 

em pilotis. 

40 m 20 + 20 m 

45 m 15 + 15 + 15 m 

50 m 15 + 15 + 20 m 

55 m 15 + 20 + 20 m 

60 m 20 + 20 + 20 m 

60 m 15 + 15 + 15 + 15 m 

Fonte: (IN 07, CBMSC, 2017) 

 

O hidrante de recalque será dentro de abrigo, devendo seguir algumas 

exigências de instalação, as quais encontram-se no Apêndice A, o mesmo será 

instalado na área externa da circulação do imóvel (IN 07, CBMSC, 2017). 

De acordo com a IN 07 (CBMSC, 2017), o tipo de sistema será hidrante, e 

como o risco de incêndio é considerado leve, o diâmetro da mangueira será 40 mm 

(1 ½”), conforme Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Tipos de sistemas 

Tipo Características 
Risco de 

incêndio 

Diâmetro da 

mangueira 

Nº de 

saídas 

Tipo de 

esguicho 

Vazão 

mínima no 

esguicho 

I Hidrante Leve 40 mm (1½") Simples 
Agulheta (Ø 

requinte = ½") 
70 L/min 

II Mangotinho Leve 25 mm (1") Simples Regulável 80 L/min 

III Hidrante Médio 40 mm (1½") Simples Regulável 300 L/min 

IV Hidrante Elevado 65 mm (2½") Dupla Regulável 600 L/min 

Adota-se: 1 MPa = 10 bar = 10 kgf/cm² = 100 mca = 145 psi 

Fonte: (IN 07, CBMSC, 2017) 

 

O volume d’água da RTI será de 10.000 litros, pois é definida em função da 

área total construída, sendo área total da edificação de 4.140,12 m² e conforme a 

Tabela 18, para a área da edificação o volume mínimo de RTI será de 10 m³ (IN 07, 

CBMSC, 2017). 
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Tabela 18 - Volume mínimo da RTI 

Risco de 

incêndio 

Área≤ 

2.500m² 

2.500m²< 

Área≤ 

5.000m² 

5.000m²< 

Área≤ 

10.000m² 

10.000m²< 

Área≤ 

25.000m² 

25.000m²< 

Área≤ 

50.000m² 

Área> 

50.000m² 

Leve RTI=5 m³ RTI=10 m³ RTI=15 m³ RTI=20 m³ RTI=25 m³ RTI=30 m³ 

Médio RTI=18 m³ RTI=36 m³ RTI=54 m³ RTI=72 m³ RTI=90 m³ RTI=108 m³ 

Elevado RTI=36 m³ RTI=72 m³ RTI=108 m RTI=144 m³ RTI=180 m³ RTI=216 m³ 

Fonte: (IN 07, CBMSC, 2017) 

 

Quando o reservatório for do tipo elevado (superior ou castelo d'água), o 

abastecimento do SHP é feito pela ação da gravidade, devendo o reservatório estar 

à altura suficiente para fornecer a vazão mínima requerida, 70 l/min conforme Tabela 

17. 

O dimensionamento do SHP, como pressão no ponto mais desfavorável e a 

altura mínima do hidrante encontra-se no Apêndice A. 

 

2.3.3.8 Plano de Emergência 

 

De acordo com a IN 031 (CBMSC, 2014), o plano de emergência contra 

incêndio deverá conter:  

 

a) Procedimentos básicos na segurança contra incêndio;  

b) Dos exercícios simulados;  

c) Plantas de emergência; e  

d) Programa de manutenção dos sistemas preventivos. 

 

No Apêndice A encontra-se detalhadamente cada um dos itens acima, assim 

como o plano de emergência interno e externo da edificação para facilitar a 

evacuação em caso de incêndio. 

 

2.3.3.9 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

 

Não foi realizado o SPDA, pois conforme citado no item 2.2.2.10, não há 

atribuição para o engenheiro civil, conforme normativa nº 070 (CONFEA, 2001). 
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2.3.3.10 Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio  

 

Segundo a IN 012 (CBMSC, 2018), o sistema de alarme e detecção de 

incêndio (SADI) é composto pelos seguintes dispositivos:  

 

a) Central de alarme: A central de alarme da edificação será do tipo analógica, 

ela é uma central endereçável, onde os detectores de incêndio e acionadores 

manuais são identificados individualmente possibilitando a localização mais 

rápida do evento, os detectores de incêndio enviam os níveis de fumaça, calor 

ou chama medidos em cada dispositivo, normalmente através da central 

pode-se ajustar o nível de alarme para cada dispositivo. A central de alarme 

deve ser instalada em local com vigilância permanente e caso o imóvel não 

possua local com vigilância permanente, a central de alarme deve ser 

instalada na portaria, guarita ou hall de entrada. Considera-se local com 

vigilância permanente, o local onde a central de alarme é supervisionada 

permanentemente (durante o horário de funcionamento do imóvel) por 

pessoa, como por exemplo guarita de condomínio com porteiro, empresa de 

monitoramento de segurança de imóvel, sala de monitoramento com 

brigadista de incêndio, sala de monitoramento de shopping, entre outros. A 

edificação não conta com um local com vigilância permanente, então a central 

de alarme será instalada no hall de entrada; 

b) Detectores de incêndio: É exigido em todas as ocupações onde na área ou 

parte da edificação sua carga de incêndio seja superior a 60 kg/m2, exceto 

residencial privativa multifamiliar, sendo assim na parte comercial fica isento. 

E na parte da edificação residencial privativa multifamiliar (com altura até 

100m) é obrigatório a instalação de detectores de incêndio na circulação de 

uso comum dos pavimentos com apartamentos. E o tipo de detector de 

incêndio se dá em função das características do imóvel e da atividade 

desenvolvida, conforme Tabela 19, sendo necessário na edificação 07 

detectores de incêndio do tipo pontual de fumaça. 
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Tabela 19 - Tipos de detectores de incêndio 

Tipo de 

detector 
Locais de aplicação 

Restrições, Subtipos e/ou 

Observações 

Altura de 

Instalação 

Raio de 

cobertura 

Pontual de 

fumaça 

Onde o início da 

combustão gera muita 

fumaça 

Contraindicado em ambientes 

com vapor, gases e partículas 

em suspensão. 

H < 8 m R < 6,3 m 

Pontual de 

temperatura 

Onde o início da 

combustão gera muito 

calor e pouca fumaça. 

Modelos de detector:  

- Tipo temperatura fixa: aciona 

com temperatura superar ao 

valor preestabelecido; ou 

 - Tipo termovelocimétrico: 

aciona com o aumento rápido 

da temperatura. 

H < 5 m R < 4,2 m 

De chama 

Onde a chama surge 

rapidamente (por 

exemplo líquidos 

inflamáveis) ou a 

ventilação dissipa 

rapidamente o calor e 

a fumaça 

O campo de visão do sensor 

não pode ser obstruído por 

obstáculos. 

Ver manual 

de 

fabricação. 

Ver manual 

de 

fabricação. 

Por 

amostragem 

de ar 

Onde a detecção é 

vertical (torres, átrios 

e escadarias) ou é 

necessária detecção 

localizada com alta 

sensibilidade. 

É uma rede de tubos para 

amostragem de ar onde cada 

ponto de amostragem equivale 

a um “detector pontual de 

fumaça”. 

Ver manual 

de 

fabricação. 

R < 6,3 m 

Linear de 

fumaça 

Grandes áreas como 

depósitos e galpões 

industriais 

Esse detector pode ser através 

de um feixe de luz infravermelha 

refletido em um espelho, onde 

partículas em suspensão 

alteram a intensidade do feixe. 

Ver manual 

de 

fabricação. 

C < 100 m 

e  

L < 15 m 

Linear de 

temperatura 

Onde a detecção é 

feita ao longo de todo 

o ambiente (por 

exemplo túneis). 

Instalado próximo ou em contato 

com o material a proteger. 

Ver manual 

de 

fabricação. 

Ver manual 

de 

fabricação. 

Legenda: 

R – raio linear de cobertura;    L – distância lateral máxima entre conjuntos emissor/receptor;  

H – altura de instalação;           C – distância longitudinal máxima entre emissor e receptor. 

Fonte: (IN 012, CBMSC, 2018) 
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c) Acionadores manuais: A edificação contará com 15 acionadores manuais, 

pois é necessário no mínimo um acionador manual em cada pavimento da 

edificação, e seu o caminhamento máximo até o acionador manual mais 

próximo é de 30 m; 

d) Avisadores sonoros ou visuais: Admite-se a combinação dos avisadores 

sonoros com o acionador manual em um único produto, neste caso, 

respeitando a altura de instalação do acionador manual, que será o caso da 

edificação em estudo.  

 

A locação de cada item citado acima encontra-se no Apêndice B e seu 

detalhamento de instalação e requisitos encontram-se no Apêndice A. 

 

2.3.3.11 Dispositivo para Ancoragem de Cabos 

 

Segundo a IN 09 (CBMSC, 2014, p.35), “as edificações com a obrigatoriedade 

de apresentar dispositivos para ancoragem de cabos de salvamento deverão tê-los 

dispostos na cobertura e em pontos onde a parede ofereça menor probabilidade de 

exposição às chamas”. 

O número de dispositivos deverá ser de no mínimo 4, e sua distribuição deve 

ser feita de forma a que pelo menos um dispositivo atenda a cada parede da 

edificação. Cada dispositivo deve possuir um afastamento mínimo de 1 m da 

projeção vertical da edificação (para o lado de dentro) (IN 09, CBMSC, 2014). 

De acordo com a NBR 16325-1 (ABNT, 2014), será utilizado o dispositivo de 

ancoragem do Tipo A1, ou seja, dispositivo de ancoragem projetado para ser fixado 

a uma estrutura por meio de uma ancoragem estrutural ou de um elemento de 

fixação. 

A locação de cada dispositivo para ancoragem de cabos encontra-se no 

Apêndice B e seu detalhamento de instalação e requisitos encontram-se no 

Apêndice A. 

 

2.3.3.12 Brigada de Incêndio 

 

A IN 028 - Brigada de incêndio, aplica-se a todos os eventos de grande 

concentração de público e a todas as edificações exceto às edificações residenciais 
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unifamiliares ou multifamiliares e às microempresas e empresas de pequeno porte 

enquadradas como tal na legislação estadual ou federal (IN 028, CBMSC, 2014). 

De acordo com a IN 028 (CBMSC, 2014), os critérios de dimensionamento de 

brigadistas particulares é determinada a partir da Tabela 20, de acordo com a 

população fixa do imóvel. 

Considera-se população fixa do imóvel aquele que permanece regularmente 

na edificação, considerando-se todos os turnos de trabalho e a natureza da 

ocupação, bem como terceiros nestas condições, para um período de 24h (IN 028, 

CBMSC, 2014). 

 

Tabela 20 - Dimensionamento de Brigadistas Particulares Para Ocupações em Geral 

(Continua) 

OCUPAÇÃO 

POPULAÇÃO FIXA DO IMÓVEL 
(n° de pessoas) 

21 até 

100 

101 até 

500 

501 até 

1000 

1001 

até 

2000 

2001 

até 

5000 

QUANTIDADE DE BRIGADISTAS 

- Residencial Privativa multifamiliar ISENTO 

- Residencial Coletiva (pensionatos, asilos, conventos, 
internatos e congêneres) 
- Residencial Transitória (hotéis, apart-hotéis, 
albergues, motéis e congêneres). 

ISENTO 
(somente 

brigadistas 
voluntários) 

1 + 1 a cada 500 

- Comercial (mercantil, comercial em geral, lojas, 
mercados, escritórios, galerias comerciais, 
supermercados e congêneres) 
- Depósitos (galpões, centros de distribuição, centro 
atacadista) 
- Riscos diferenciados (estação de rádio ou TV, centro 
de computação, subestação elétrica, hidroelétrica, 
termoelétrica ou usina eólica, centrais telefônicas ou 
de telecomunicações, portos, estações de serviço 
(torre de transmissão de rádio, TV ou telefonia). 

ISENTO 
(somente 

brigadistas 

voluntários) 

1 2 + 1 a cada 500 

- Shopping Center ISENTO 
(somente 

brigadistas 

voluntários) 

1 2 3 

+ 1 a 
cada 

500 

- Industrial ISENTO 
(somente 

brigadistas 

voluntários) 

1 2 3 

+ 1 a 
cada 

500 

- Hospitalar com internação ou com restrição de 
mobilidade (hospital, laboratório, unidades de pronto 
atendimento e clínica médica) 

ISENTO 
(somente 

brigadistas 

voluntários) 

1 2 3 

+ 1 a 
cada 

500 

- Hospitalar sem internação e sem restrição de 
mobilidade (hospital, laboratório, unidades de pronto 
atendimento, clínica médica e Consultórios em geral) 

ISENTO 
(somente 

brigadistas 

voluntários) 

1 2 + 1 a cada 500 
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Tabela 21 - Dimensionamento de Brigadistas Particulares Para Ocupações em Geral 

(Conclusão) 

OCUPAÇÃO 

POPULAÇÃO FIXA DO IMÓVEL 
(n° de pessoas) 

21 até 

100 

101 até 

500 

501 até 

1000 

1001 

até 

2000 

2001 

até 

5000 

QUANTIDADE DE BRIGADISTAS 

- Especiais (oficinas de consertos de veículos 
automotores, depósito de combustíveis e/ou 
inflamáveis, depósito de explosivos e munições, 
caldeiras ou vasos sob pressão). 

ISENTO 
(somente 

brigadistas 

voluntários) 

1 2 3 

+ 1 a 
cada 

500 

- Postos para reabastecimentos de combustíveis 
(líquidos inflamáveis e GNV) 
- Postos de revenda de GLP (PRGLP) 
- Depósitos (galpões, centros de distribuição, centro 
atacadista) 

ISENTO 
(somente 

brigadistas 

voluntários) 

1 2 3 

+ 1 a 
cada 

500 

- Locais com restrição de liberdade (penitenciarias, 
presídios, centro de internação de menor infrator, 
manicômio, congêneres) 

ISENTO 
(somente brigadistas voluntários) 

- Escolar Geral (escolas de ensino fundamental, médio 
ou superior, creches, jardins de infância, maternal, 
cursos supletivo, cursos pré-vestibulares e 
congêneres) 
- Escolar diferenciada (escolas de artes, artesanatos, 
profissionalizantes, academias de ginásticas, escolas 
de idiomas, escolas de músicas e outros) 
- Pública (quartéis, secretarias, tribunais, delegacias, 
consulados e outros) 
- Garagens (edifício garagem, garagens em geral, 
hangares, marinas e congêneres) 

ISENTO 
(somente brigadistas voluntários) 

Notas: 
1 – Para dimensionar a quantidade de brigadistas voluntários necessários a uma edificação observar o 
artigo 11. 
2 – Para locais de reunião de público observar a tabela 2 deste anexo 

Fonte: (IN 028, CBMSC, 2014) 

 

De acordo com a mesma IN, o dimensionamento de brigadistas voluntários é 

determinada a partir dos seguintes critérios: 

 

a) Para os locais com ocupação de reunião de público sem concentração de 

público, reunião de público com concentração de público, escolar geral e 

escolar diferenciada, até uma população fixa de 10 pessoas não são 

necessários brigadistas voluntários, sendo que acima de 10 o cálculo da 

quantidade de brigadistas será de 2% da população fixa do imóvel; 

b) Para as demais ocupações não previstas no inciso anterior, com população 

fixa de até 20 pessoas, está isento brigadista voluntário, sendo que acima de 

20 o cálculo da quantidade de brigadistas será de 2% da população fixa do 

imóvel. 
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Sendo assim, fica isento a necessidade de brigadistas particulares e de 

brigadistas voluntários, pois para edificações com ocupação residencial privativa 

multifamiliar, fica isento a necessidade de brigadistas e para a ocupação comercial, 

composta por quatro salas comerciais, com entradas independentes uma da outra, 

só é necessário brigadista voluntário, quando a população fixa for superior a 20 

pessoas e para brigadista particular, só é necessário quando a população fixa for 

superior a 100 pessoas, pelo cálculo a ocupação comercial também fica isento de 

brigadistas (IN 028, CBMSC, 2014). 
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3. CONCLUSÃO 

 

Por meio deste trabalho, levando em consideração todo o estudo sobre o 

fogo, foi possível entender um pouco melhor o quanto o fogo foi e é importante para 

a humanidade, e ao mesmo tempo se fora do controle, pode destruir tudo. 

Em virtude dos fatos mencionados no desenvolvimento do trabalho, toda 

edificação merece total atenção na hora de projetar o sistema de prevenção contra 

incêndio, com embasamento nas exigências das normas em vigor, para proporcionar 

aos usuários, conforto e segurança caso venha ocorrer um sinistro.  

Para a realização do PPCI de edificações, abrange a atuação de várias 

pessoas, bem como, os engenheiros e arquitetos, responsáveis técnicos pelo 

dimensionamento dos sistemas, o órgão público, que neste caso é CBMSC, o qual é 

o órgão responsável pelos processos analisados e pela fiscalização do mesmo, e 

temos também o envolvimento da sociedade, que podem ajudar no princípio do 

incêndio, mas para isso é necessário que tenham o conhecimento básico sobre o 

fogo, seu comportamento e método de extinção adequado e saibam a melhor forma 

de utilizar os equipamentos de segurança contra incêndio. 

Podemos concluir a importância imensa que se tem em fazer um projeto 

preventivo contra incêndio eficaz, ainda que a segurança seja impossível em sua 

totalidade, mas o mesmo evita que o fogo se inicie, e caso inicie os sistemas e 

medidas de segurança contra incêndio ajudarão a lidar com a situação, confinando o 

fogo, permitindo a desocupação do local com rapidez e segurança, ajudando a 

preservar a vida humana e minimizar as perdas patrimoniais. 

Para que a edificação fique mais segura possível serão necessários os 

seguintes sistemas: Proteção por extintores; Saídas de emergência; Instalações de 

gás combustível; Iluminação de emergência; Sinalização para abandono do local; 

Materiais de acabamento e revestimento; Sistema hidráulico preventivo; Plano de 

emergência; Sistema de proteção contra descargas atmosféricas; Sistema de alarme 

e detecção de incêndio; Dispositivo para ancoragem de cabos e Brigada de 

incêndio, as quais foram todas dimensionadas conforme pedem as normas vigentes, 

e para que façam efeito devem ser instalados corretamente e ainda devem ter 

manutenção preventiva, garantindo o bom funcionamento dos sistemas caso 

necessário, e assim amenizando a propagação do fogo e garantindo o deslocamento 

dos usuários do local em segurança. 
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