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RESUMO

O fogo sempre foi algo de suma importância para o conforto ao homem, pois através
dele é possível realizar inúmeras atividades como: cozinhar alimentos, aquecer,
iluminar ambientes entre outros. Tendo o controle do fogo ele é muito útil, mas caso
ele venha sair do controle do ser humano pode ocasionar significativos desastres.
Com o passar dos anos muitos acidentes causados por meio do fogo foram
registrados, muitas vezes levando pessoas ao óbito de forma cruel, ocasionando
também vários prejuízos tanto em residências como também em indústrias. Com o
passar do tempo notou-se a necessidade de tratar esses problemas com mais
atenção, podendo então prevenir desastres causado pelo fogo, chegando à conclusão
que a melhor maneira de combater o fogo é fazendo a prevenção do mesmo,
eliminando o foco de incêndio antes que ele se propague destruindo tudo o que está
em seu alcance. Passou então a focar-se em estudos em formas e sistemas para a
prevenção de incêndios, fazendo com que as indústrias criassem equipamentos e
técnicas de combate a incêndio cada vez mais eficientes. Com o tempo também surgiu
a necessidade de criar legislações exigindo requisitos mínimos de segurança nas
edificações e exercícios de suas atividades tendo o intuito de proteger vidas e
patrimônios. Este trabalho tem como objetivo geral propor medidas de prevenção
contra incêndio na Escola Municipal Gleidis Rodrigues em Timbó Grande - SC, a partir
de leis e normas vigentes para edificações com grande concentração de pessoas.
Realizar uma visita in loco para reconhecimento dos equipamentos e rotas já
existentes na edificação, desenvolver alguns estudos das leis e normas que se
enquadram na edificação dentro de sua classificação, risco de incêndio e
equipamentos exigidos para ela, para poder desenvolver o projeto para tal edificação.

Palavras-chave: Escola. Fogo. Prevenção de Incêndio.

ABSTRACT

Fire has always been something of great importance for comfort to man, because
through it it is possible to perform innumerable activities like: cooking food, heating,
lighting environments among others. Having control of the fire is very useful, but if it
comes out of the control of the human being can cause significant disasters. Over the
years, many accidents caused by fire have been recorded, often leading to death
cruelly, also causing a lot of damage both in homes and in industries. Over time, the
need to treat these problems with more attention has been noted. It can then prevent
fire-related disasters, concluding that the best way to combat fire is to prevent fire by
eliminating the focus of fire before let it spread by destroying everything within its reach.
He then went on to focus on studies in forms and systems for fire prevention, causing
industries to create ever more efficient fire fighting equipment and techniques. Over
time, there was also the need to create legislation requiring minimum safety
requirements in the buildings and exercises of their activities in order to protect lives
and property. This work has as general objective to propose measures of fire
prevention in the Municipal School Gleidis Rodrigues in Timbó Grande - SC, from laws
and regulations in force for buildings with great concentration of people. Carry out an
on-site visit to recognize the equipment and routes already existing in the building
develop some studies of the laws and regulations that fit the building within its
classification, fire risk and equipment required for it, to be able to develop the project
for such a building.

Keywords: School. Fire. Fire Prevention
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1 INTRODUÇÃO

O ser humano sempre teve a necessidade de utilizar o fogo desde os tempos
antigos para se aquecer, cozinhar alimentos, iluminar ambientes, ou seja o fogo
sempre teve inúmeras utilidades para o homem, porém é uma força da natureza que
fora de controle pode gerar grandes desastres trazendo consigo grandes prejuízos
materiais, ambientais, além de levar pessoas a morte de uma forma cruel.
Com o intuito de amenizar estes desastres, foi criado uma série de medidas de
combate ao fogo como a criação de equipamentos, técnicas de combate ao incêndio
e a criação de novas legislações para que se possam ter a diminuição destes
acidentes.
Infelizmente muitos acidentes já ocorreram, mas mesmo assim é grande o
número de edificações antigas, principalmente as públicas com grande circulação de
pessoas, que não possuem um projeto preventivo de combate a incêndio.
Todas as edificações devem prever em suas instalações um sistema de
segurança contra incêndio, inclusive em edificações antigas, pois sinistros ou
emergências podem acontecer em qualquer lugar a qualquer momento, por isso,
prever soluções para regularização de todas as edificações desde o projeto até as já
existentes é agir pensando na segurança do local e das pessoas que ali frequentam
(IN 05, CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DE SANTA CATARINA – CBMSC,
2015).
Face o problema, e questiona-se: A Escola de Educação Básica Gleidis
Rodrigues, comporta em seu interior um grande número de alunos e professores, mas
nos dias atuais está edificação promove a segurança contra incêndio de forma
eficiente aos seus usuários?
Este trabalho teve como finalidade realizar um estudo das condições atuais
desta edificação em relação a segurança contra incêndio, identificando as falhas
existentes, para então propor melhorias de segurança.
A instalação de um sistema eficiente de segurança contra incêndio em uma
edificação como esta é de suma importância, pois na hipótese de um incêndio as
pessoas teriam meios para neutralizar esse fogo evitando que ele se propague,
garantindo a segurança de todos e também a estrutura da edificação.
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Este trabalho tem como objetivo geral propor medidas de prevenção contra
incêndio na Escola Municipal Gleidis Rodrigues em Timbó Grande - SC, a partir de
leis e normas vigentes para edificações com grande concentração de pessoas.
Como objetivos específicos, busca-se:

a) Estudar o conceito de fogo e incêndio para entender o risco, trazendo informações
relacionadas as causas e aos efeitos na edificação;
b) Fazer pesquisa bibliográfica das leis e normas relativas a prevenção de incêndio em
edificações escolares;
c) Desenvolver PPCI (Projeto Preventivo Contra Incêndio), demonstrando os
equipamentos preventivos exigidos, cálculo de saídas de emergência, cálculo de
carga de fogo, conforme preveem as leis e normas para uma escola.

A metodologia ocorreu da seguinte forma: Foi realizado uma visita in loco na
edificação para reconhecimento dos equipamentos e rotas de saída de emergência já
existentes. Logo após a visita na edificação será realizado um estudo de leis e normas
técnicas para enquadramento da edificação quanto a sua classificação, risco de
incêndio e equipamentos exigidos para a segurança da edificação. E por fim, será
desenvolvido um PPCI da edificação segundo as leis e normas técnicas de prevenção
e combate a incêndio utilizando programa de computador para desenho.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

A prevenção de combate a incêndio em edificações com alto fluxo de pessoas
é de suma importância, caso ocorra um incêndio e determinado edificação é possível
que se possam evitar grandes percas seja ela pessoal ou material. Tendo
equipamentos de combate adequados e instalados em sua edificação torna o local
seguro para as pessoas que ali frequentam.

2.1.1 O Fogo

A inteligência e a necessidade levaram o homem a encontrar no fogo as mais
variadas utilidades, inicialmente para iluminar ambientes e também aquecer-se do frio.
Com o passar do tempo descobriu, também que o fogo poderia melhorar a forma de
preparar seus alimentos assando ou cozinhando e servindo também para afastar
animais perigosos (GOMES, 1998).
O domínio do fogo permitiu ao homem um grande avanço para sua qualidade
de vida, desde a fabricação de alimentos, aquecer-se do frio e até mesmo na indústria
com a fabricação de inúmeros utensílios como: forjar o aço, fabricar potes de cerâmica
e vidro entre outros.
Após a Segunda Guerra Mundial o fogo passou a ser mais estudado, pois
envolvia conhecimentos de física, química, comportamento humano, toxicologia, etc.
(CARLO, 2008).
Mas algumas vezes aconteceram problemas na hora de controlar a combustão,
como erros em administrar os elementos básicos para a existência do fogo fizeram
com que ocorressem falhas no controle da queima, foi então que surgiu o incêndio. O
homem então constatou que os benefícios que o fogo lhe proporcionava eram
anulados pelo incêndio, então despertou nele a convicção de que deveria apagá-lo
antes que causasse grandes estragos (SEITO,1998).
Para fazermos uma prevenção de incêndio adequada é necessário primeiro
colocarmos o fogo sob todos os seus aspectos: sua constituição, suas causas, seus
efeitos e, principalmente, como dominá-lo”.

16

O fogo é o resultado de uma reação química, denominada combustão, que se
caracteriza pelo desprendimento de luz e calor (FERIGOLO, 1977).
Para que o fogo possa existir, precisa ter em conjunto oxigênio, calor e
combustível. Esses elementos formam a clássica figura do Triângulo do Fogo, Figura
1 (BAROLI, 1975).
Figura 1 - Triângulo do fogo

Fonte: Manual de Prevenção Contra Incêndios (1986)

Combustível: é todo material ou substancia que possui a propriedade de
queimar, ou seja, entrar em combustão (REIS, 1987).
Comburente: geralmente o oxigênio combina-se com o material combustível,
dando início ao fogo. O comburente logo é definido como mistura gasosa que contem
oxidante em concentração para que em seu meio desenvolva-se a reação de
combustão (REIS, 1987).
Calor: é o elemento que emite a energia de ativação que é necessária para
iniciar a reação entre o material combustível e o comburente, mantendo e propagando
a combustão (REIS, 1987).
Na realidade, existe ainda um quarto elemento, sem o qual o fogo não se
mantém: a reação química em cadeia. Portanto, uma representação mais adequada
é a do Quadrado do Fogo que pode ser observado na Figura 2.
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Figura 2- Quadrado do fogo
Oxigênio

Calor

Combustível

Reação em cadeia
Fonte: Ferigolo (1977)

2.1.2 O Incêndio

Existem inúmeras definições que traduzem exatamente o que é o incêndio, uma
delas está na NBR 13860 (ABNT, 1997), que define: “Incêndio é a combustão rápida
disseminando-se de forma descontrolada no tempo e espaço”.
Com estes conceitos podemos definir de forma mais simples que o incêndio
não é medido pelo tamanho do fogo, mas sim quando o fogo está se propagando de
forma descontrolada (SEITO, 2008).
O incêndio pode surgir por várias razões, cujas causas mais comuns são: por
descuidos, de formas acidentais, sobrecargas elétricas, combustão espontânea,
eletricidade estática, raios, etc. (GOMES, 1998).

2.1.2.1 Classificação de incêndio

A classificação dos incêndios depende muito do modo de como é avaliado sua
periculosidade. Qualquer fundamento adotado, haverá sempre um material
combustível envolvido representado por mobiliários ou peças usadas na decoração
do imóvel, como aparelhos elétricos, paredes divisórias, forros falsos, materiais de

escritório, produtos de limpeza.
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Nas indústrias outros materiais como os aplicados em embalagens e nas
matérias-primas para a fabricação dos produtos da empresa, inclusive químicos
(GOMES, 1998).
Os incêndios classificados pela natureza dos materiais são divididos em
classes que vão de A a D, facilitando o entendimento do material combustível que está
sendo queimado.
Segundo Gomes (1998, p.26):

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

Figura 3 – Classes de Incêndio

Fonte: Equitec Extintores (2017)

Através desta classificação foi possível desenvolver agentes para extinção de
incêndios cada vez mais eficientes, e hoje em dia é possível combater um incêndio de
forma rápida e correta até sua extinção.
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2.1.2.2 Classificação pela quantidade dos materiais
Quando se trata da combustão, fazemos referência à velocidade de queima,
pois através do combustível é iniciado o fogo. O incêndio se enquadra na combustão
viva, caracterizada pelo calor que é liberado. O calor depende da capacidade do
material de produzi-lo, sendo então o seu poder calorífico. Pela lógica, se cada
material combustível tem uma capacidade de produzir calor, quanto maior a
quantidade dele envolvida, maior será o calor por ele liberado. Sendo assim todos os
materiais existentes na edificação, todos combustíveis, sejam eles aplicados na
construção ou utilizados na ocupação do imóvel definirão a quantidade de calor que
irá ser liberada na hipótese de uma queima de todos esses materiais (GOMES, 1998).
Na pratica só serão considerados os materiais existentes na ocupação da
edificação e deste modo, pode-se calcular a quantidade encontrada por unidade para
se obter a Carga de Incêndio (GOMES, 1998).

2.1.2.2.1 Carga de incêndio

Carga de incêndio é definido pela quantidade de calor que poderá ser gerado
divididos em unidade de áreas, pela queima total de todo material combustível
existente na edificação.
Ela resulta na soma dos produtos de quantidade de cada material pelo seu
poder calorífico. A divisão da carga de incêndio oferece um índice que é utilizado no
mundo todo para classificar incêndios e é expresso em unidades do Sistema Métrico
Inglês (GOMES, 1998).

2.1.2.2.2 Fontes de calor

No estudo de prevenção para extinção do fogo, deve-se conhecer como o calor
pode ser transmitido. Essa transmissão de energia se processa através do ar
atmosférico ou da própria estrutura do corpo combustível e dos líquidos e gases que
estiverem próximos (FERIGOLO, 1977).
O calor pode sempre atingir uma determinada área por três modos, sendo por
condução, convecção ou radiação (REIS, 1987):
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Condução: A propagação desse calor é feita de uma molécula para a outra do
corpo, por movimentação vibratória. A taxa de condução desse calor vai depender
muito da condutividade térmica do material, bem como de sua superfície e espessura.
Vale destacar a importância da necessidade de um meio físico.
Convecção: Forma caracterizada pelos fluidos, pelo aquecimento das
moléculas, elas se expandem e tendem-se a se elevar, criando uma espécie de
correntes ascendentes a essas moléculas e correntes descendentes ás moléculas que
estão mais frias. É um fenômeno muito comum nos edifícios, pois através de aberturas
como, como poços de elevadores, janelas, vãos de escadas, podem atingir andares
superiores.
Radiação: A transmissão desse calor é feita por meio de ondas, todo corpo
quente emite radiações que irão atingir os corpos que estão frios. O calor do sol por
exemplo é transmitido por radiação. Ao aproximar-se de um forno quente pode se ter
uma visão de radiação.

2.1.2.2.3 Principais causas de incêndio

As causas de um incêndio podem ser classificadas em três grupos
(FERIGOLO, 1977, p. 20):
Causas naturais: independem da vontade do homem. Ex.: raios, vulcões,
terremotos, calor solar, combustão espontânea, etc.
Causas acidentais: muito variáveis. Ex.: chamas expostas, eletricidade,
balões, ratos, etc.
Causas criminosas: fraudes para receber seguros, queima de arquivo, inveja,
crimes passionais, piromania, etc.

2.1.2.2.4 Riscos inerentes

Ao avaliar os riscos deve-se considerar as características inerentes de cada
substância, entre elas temos (REIS, 1987):
Limite de Inflamabilidade ou explosividade: Concentração de vapor ou em
gás, abaixo ou acima das quais a propagação do fogo não ocorre, quando em
presença de uma fonte de ignição. O limite inferior possui a concentração mínima,
abaixo da quantidade de vapor combustível, sendo muito pequena para queimar ou
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explodir. O limite superior possui a concentração máxima acima tendo uma
quantidade de vapor combustível maior para queimar ou explodir.
Intervalo de inflamabilidade ou explosividade: Intervalo entre o limite inferior
e superior de inflamabilidade ou explosividade.
Densidade de vapor ou gás: Uma relação entre os pesos de volumes iguais
de um vapor ou gás puro e o ar seco, em condições iguais de temperatura e pressão.
Combustão espontânea: Reação exotérmica que ocorre com substâncias
como os metais piróforos ou pirofóricos, quando entram em contato com o oxigênio
do ar, ou com os agentes oxidantes. Por um processo de aquecimento quando
atingem sua temperatura de ignição, entram em combustão.

2.1.3 Incêndios Históricos
O primeiro grande incêndio historicamente registrado na era cristã, foi o de
Roma em 19 de julho de 64. O fogo se espalhou pela cidade durante vários dias, as
residências que eram feitas de madeira, as ruas estreitas e os ventos contribuíram
para a destruição. Foram milhares de pessoas que vieram a óbito e três quartos da
cidade foram totalmente destruídos como mostra a figura 4 (SILVA, 2014)

Figura 4 – Incêndio em Roma

Fonte: Wikipédia (2018)
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Outro grande incêndio histórico registrado, é o da cidade de Londres na
Inglaterra, ocorrido em 2 de setembro de 1996. Neste incêndio mais de 13 mil casas
foram destruídas. O número de mortos oficialmente registrados é pequeno, mas
historiadores alegam que o número pode ter sido bastante grande em vista da
dificuldade de possuir registro na época (SILVA, 2014).

Figura 5 - Incêndio em Londres

Fonte: Wikipédia (2018)

2.1.4 Prevenção Contra Incêndios

O ser humano em suas atividades tem sido fundamental para o esforço
tecnológico para minimizar e evitar as ocorrências de incêndios. Em tal intuito, a
defesa do patrimônio assume importância em razão de sua vinculação com o ser
humano, já que em um eventual incêndio pode comprometer o processo de sua
sobrevivência, não pelo fato de uma interrupção de sua atividade econômica, pela
possibilidade de dano pesado, tal como a destruição de sua residência, podendo levar
a óbito um ser humano (GOMES, 1998).
No Brasil a prevenção contra incêndio é algo colocado em segundo plano no
desenvolvimento do pais, por ser uma área complexa do conhecimento humano, pois
envolve muitas das atividades realizadas pelo homem, também abrange todos os
fenômenos naturais e toda produção industrial (CARLO, 2008).
A prevenção contra incêndio é lembrada quando ocorre algum desastre, e esta
cultura é um enorme inimigo na hora de defender o assunto (CARLO, 2008).
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Sem dúvida alguma o incêndio é um terrível e temível adversário do homem e
o melhor a se fazer é evitar ao máximo seu surgimento. Governos de todo o mundo
tem se mobilizado sem tréguas para a benéfica batalha contra o incêndio, inovando
equipamentos de forma mais eficaz e aperfeiçoando novas técnicas com o propósito
de minimizar os sinistros (GOMES, 1998).
A preocupação em prevenir os incêndios deve ser iniciada na fase da
elaboração do projeto arquitetônico da edificação, dando atenção especial nas áreas
destinadas ao escape, de circulação e aos caminhos mais convenientes para o
desenvolvimento da tubulação especifica dos sistemas implantados, sem esquecer da
fiação elétrica dos equipamentos do sistema de prevenção contra incêndio (GOMES,
1998).
A reserva d’água destinada exclusivamente para apagar o possível incêndio, é
um dos itens de mais importância do projeto e deve ser cuidadosamente calculada em
sua quantificação e localização de seu reservatório. Os materiais que serão utilizados
na ocupação da edificação irão definir o risco de incêndio do local. O rigor aplicado
nas escolhas dos dados técnicos na elaboração do projeto dará a necessária garantia
para que um possível incêndio se restrinja aos casos deum eventual surgimento do
fogo (GOMES, 1998).

2.1.4.2 Combate a incêndio

Se por algum motivo a prevenção falhar, os trabalhadores devem estar
preparados para o combate ao princípio de incêndio o mais rápido possível, pois
quanto mais demorar para eliminar o incêndio maior serão os danos.
Para que o combate possa ser efetuado faz-se necessário que (REIS, 1987):

a) Existam equipamentos adequados ao tipo de material em combustão para
combater o incêndio em quantidades suficientes;
b) Pessoal que eventualmente ou permanente circule o local, saiba utilizar os
equipamentos e possa então avaliar a capacidade de extinção.
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2.1.4.3 Métodos de extinção
Consideremos o triângulo do fogo:

Figura 6 – Métodos de extinção

Fonte: Manual Básico de Proteção Contra Incêndios (1987)

A eliminação de um desses elementos, cessará a combustão. Tem-se aí uma
dica muito importante de como pode eliminar o fogo. Pode-se eliminar a substância
que está a ser queimada (essa é uma maneira que nem sempre é possível). Pode-se
eliminar o calor, provocando o resfriamento no ponto em que está ocorrendo a
combustão e a queima. Pode-se, ainda, eliminar o comburente do lugar da queima,
por abafamento, introduzindo qualquer gás que não seja comburente (REIS, 1987).
O triângulo do fogo é como um tripé, eliminando uma das pernas, acaba a
sustentação e o fogo extingue-se. Assim sendo conclui-se que impedindo a ligação
dos pontos do triângulo, ou seja, dos elementos essenciais para o fogo, este não
surgira, ou deixará de existir (REIS, 1987).
A extinção de um incêndio é feita por uma ação de abafamento ou resfriamento,
ou unindo as duas ações (REIS, 1987):

a) Resfriamento: diminui-se a temperatura do material que está queimando a
níveis inferiores ao do ponto de combustão dessa substância. À partir disso não
terá emissão de vapores necessários para o fogo prosseguir;
b) Ação de abafamento: é o resultado da retirada do oxigênio, quando aplica-se
um agente extintor que desloca o ar da superfície do material em combustão.
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2.1.4.4 Agentes extintores

São considerados agentes extintores, em virtude da sua atuação sobre o fogo
(REIS, 1987):

a) Água: Tem sua principal característica a capacidade de resfriar os materiais em
combustão. É utilizada em forma de jato;
b) Espuma: sua ação principal é o abafamento, criando barreiras entre o material
combustível e o oxigênio. Pode ser química desde que seja resultante da
mistura de bicarbonato de sódio e sulfato de alumínio, ambos em solução
líquida;
c) Pó químico seco: bicarbonato de sódio que efetua o abafamento;
d) Gás carbônico: afasta o oxigênio da área que está queimando e apaga o fogo;
e) Gases halogêneos: agente extintor de compostos químicos formados por (flúor,
cloro, bromo e iodo).

2.1.5 Legislação de Segurança Contra Incêndio

É importante saber que o que temos no momento e os esforços foram feitos
anos atrás para chegarmos ao ponto que estamos. É necessário sempre avançar na
legislação que deve ser sempre revisada e atualizada em função das necessidades
da sociedade e também da evolução da tecnologia.
O objetivo das normas regulamentadas modernas de segurança contra
incêndios é proteger vidas e evitar que caso um incêndio se inicie, ele não se propague
para fora dos compartimentos do edifício, fazendo com que o prejuízo patrimonial seja
reduzido. No Brasil, a segurança contra incêndios é estadualizada, ou seja, cada
estado tem suas instruções técnicas dos corpos de bombeiros que estabelece suas
exigências e recomendações sobre os sistemas de segurança contra incêndio (SILVA,
2014).

2.1.5.1. Instruções técnicas contra incêndio

São instruções criadas pelo corpo de bombeiros junto a polícia militar, contendo
as informações necessárias para assegurar a segurança contra incêndio nas
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edificações. Seguindo cada IT à risca, as empresas, escolas, edifícios residenciais,
hotéis, edifícios comerciais etc., terão todo o embasamento para implantar projetos
que garanta a segurança contra incêndios (VERDE GHAIA, 2018).
Instruções Normativas (IN’s) do corpo de bombeiros do estado de Santa
Catarina, que prescrevem as regras para execução e implantação das medidas de
segurança contra incêndio (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA
CATARINA, 2018):

·

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

·

IN 02 - Infrações Administrativas (CBMSC, 2014);

·

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

·

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

·

IN 05 - Edificações Existentes (CBMSC, 2015);

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

IN 14 – Revogada;

·

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

·

IN 16 - Sistema Fixo de Gases Limpos e Dióxido de Carbono (Co²) (CBMSC,
2014);

·

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

·

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

·

IN 19 – Revogada;

·

IN 20 - Parque para Armazenamentos de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis
(CBMSC, 2014);

·

IN 21 - Postos para Reabastecimento de Combustíveis (Líquidos Inflamáveis &
GNV) (CBMSC, 2014);
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·

IN 22 - Instalação para Reabastecimento de Combustíveis de uso Privativo
(CBMSC, 2014);

·

IN 23 – Revogada;

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

2.1.5.2 Objetivos da legislação contra incêndio

O corpo de bombeiros do estado de São Paulo estabelece que os objetivos da
legislação contra incêndios são: (CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2018).

a) Proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de

incêndio;
b) Dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao
patrimônio;
c) Proporcionar meios de controle e extinção do incêndio;
d) Dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros; e
e) Proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de risco.

2.2 METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho preza por uma pesquisa qualitativa com estudo
de caso.
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2.2.1 Definição de Escola

Escola é uma instituição que se dedica ao processo de ensino e aprendizagem
entre alunos e docente. É uma instituição de suma importância para a vida de uma
pessoa, pois inicia-se o processo de ensino desde a infância de uma criança para
finalizar aproximadamente na idade adulta (CONCEITO, 2018).

2.2.1.1 Escola Gleidis Rodrigues

A escola encontra-se no município de Timbó Grande – SC, tem como nome
Escola de Educação Básica Gleidis Rodrigues, possui alunos em três períodos, pela
manhã com 412 alunos matriculados, a tarde possui 489 alunos, idades que variam
de 4 a 14 anos. A escola oferece ensino desde o pré-escolar até ao nono ano, porém
no período noturno existem 4 turmas matriculadas com aproximadamente 45 alunos
em programas que dão a oportunidade para alunos que não terminaram os estudos,
tenham a oportunidade de conclui-los. A escola conta então com 901 alunos no ensino
fundamental, aproximadamente 45 alunos adultos, 6 zeladoras, 4 cozinheiras e conta
com 72 professores.
Figura 7 - Escola Gleidis Rodrigues

Fonte: Noticia Hoje (2018)

29

A escola está localizada na avenida Antônio Furtado, nº 685, no centro da
cidade e possui aproximadamente 1229,25 metros quadrados construídos.
A escola possui a classificação que está descrita na IN001, como ambiente
escolar geral, através desta classificação, determinamos as medidas e os sistemas
de segurança contra incêndio (IN 001, CBMSC, 2015).

Figura 8 - Localização

Fonte: O próprio autor

2.2.2 Plano de Emergência
O plano de emergência encontra-se na IN 31 do corpo de bombeiros de Santa
Catarina. Essa Instrução Normativa (IN) tem como objetivo estabelecer critérios
mínimos de exigências para elaboração e implantação de um plano de emergência
dos imóveis fiscalizados pelo órgão responsável (IN 31, 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.
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2.2.2.1 Procedimentos básicos na segurança contra incêndio

Os procedimentos básicos na segurança contra incêndio, serão os seguintes
(IN 31, CBMSC, 2014):

a) Alerta: identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa que
identificar tal situação deverá alertar, através do sistema de alarme, ou outro
meio identificado e conhecido de alerta disponível no local, os demais
ocupantes da edificação;
b) Análise da situação: a situação de alerta deverá ser avaliada, e, verificada a
existência de uma emergência, deverão ser desencadeados os procedimentos
necessários para o atendimento da emergência;
c) Apoio externo: acionamento do Corpo de Bombeiros Militar, de imediato,
através do telefone 193;
d) Primeiros socorros: prestar primeiros-socorros ás vítimas, mantendo ou
estabilizando suas funções vitais até a chegada do socorro especializado.
e) Eliminar riscos: realizar o corte das fontes de energia elétrica e do fechamento
das válvulas das tubulações (GLP, GN, produtos perigos, etc.), da área atingida
ou geral, quando possível e necessário;
f) Abandono de área: proceder abandono da área parcial ou total, quando
necessários, conforme definição preestabelecida no plano de segurança,
conduzindo a população fixa e flutuante para o ponto de encontro, ali
permanecendo até a definição final do sinistro;
g) Isolamento da área: isolar fisicamente a área sinistrada de modo a garantir os
trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem o
local;
h) Confinamento e combate a incêndio: proceder o combate ao incêndio em fase
inicial e o seu confinamento, de modo a evitar sua propagação até a chegada
dos bombeiros.

2.2.2.1.2 Planta de emergência

A planta de emergência tem como objetivo facilitar o reconhecimento do local
por parte da população da edificação e também das equipes de resgate que se
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dividem em duas partes: interna e externa como mostram as figuras 9 E 10. (IN 31,
CBMSC, 2014).

Figura 9 - Planta de emergência interna

Fonte: IN 31 (CBMSC, 2014)

A planta interna deverá ser localizada sempre no interior de cada unidade
autônoma, a qual indica claramente os caminhos a serem percorridos para que as
pessoas saiam do imóvel em caso de incêndio ou pânico, devendo conter (IN 031,
CBMSC, 2014):

a) Indicação do local exato no imóvel onde a pessoa se encontra;
b) Indicação através de linha tracejada das rotas de fuga e acesso as portas de
saída ou escadas de emergência;
c) Indicação das escadas de emergência;
d) Indicação da localização dos extintores de incêndio;
e) Indicação da localização do acionador do alarme de incêndio;
f) Indicação da localização dos hidrantes de parede.
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Figura 10 - Planta de emergência externa

Fonte: IN 31 (CBMSC, 2014)

A planta externa de emergência é localizada no hall de entrada principal do
pavimento de descarga do imóvel, indicando os caminhos que deverão ser percorridos
para que as pessoas saiam do imóvel em caso de incêndio ou pânico, podendo chegar
ao ponto de encontro, devendo conter (IN 031, CBMSC, 2014):

a) Indicação do local exato no imóvel onde a pessoa se encontra;
b) Indicação através de linha tracejada das rotas de fuga e acesso até o ponto de
encontro;
c) Indicação do local exato do ponto de encontro;
d) Indicação das saídas de emergência;
e) Indicação da localização dos extintores de incêndio;
f) Indicação da localização da central de alarme de incêndio;
g) Indicação da localização dos hidrantes de parede;
h) Indicação da localização do hidrante de recalque;
i) Localização da central GLP ou estação de redução e medição de pressão de
GN;
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j) Localização de riscos isolados (ex: Amônia, transformadores, outros gases
inflamáveis ou tóxicos, etc.).

2.2.3 Sistema Hidráulico

Um conjunto de equipamentos e instrumentos ligados por tubulações que dão
a possibilidade de usar a água através de uma motobomba ou pela gravidade como
agente extintor do fogo, manipulando-a sobre o foco de fogo, impedindo que seu
desenvolvimento incontrolável se transforme em incêndio (GOMES, 1998).
O sistema hidráulico é composto por um conjunto hidráulico, contendo
hidrantes, esguichos ou mangotinhos e mangueiras. Para realizar o dimensionamento
do SH é sempre em função da classe de risco de incêndio (IN 007, CBMSC, 2017).

2.2.4 Saídas de Emergência

As saídas de emergência têm por definição caminhos contínuos, sinalizados e
protegidos, que são usados em casos de incêndios ou emergências para a evacuação
de todos os ocupantes de uma edificação, de forma rápida e segura.
Para preservar a vida humana, em casos de incêndio, esse tipo de edificação
deve possuir rotas de fuga para que seus ocupantes se desloquem para locais
seguros.
O dimensionamento para essas rotas de fuga e saídas de emergências, devem
ser feitas de acordo com o tipo de ocupação, número de pessoas e altura do imóvel
(CAMILLO JÚNIOR, 2013).
As saídas de emergência existentes na edificação sempre deverão ser
sinalizadas com indicação nítida do sentido da saída. É de suma importância a
definição do número e tipo de escadas, deverá ser feita considerando (IN 009,
CBMSC, 2014):

a) Número de pavimentos;
b) Altura da edificação;
c) Área do pavimento tipo;
d) Caminhamento (distancias máximas a serem percorridas para atingir um local
seguro).
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As saídas de emergências compreendem, de uma forma geral:

a) Escadas;
b) Rampas;
c) Portas;
d) Portinholas;
e) Local para resgate aéreo;
f) Elevadores de emergência e segurança;
g) Passarelas.

Os critérios de definição de caminhamento máximo a serem percorridos, para
edificações que possuam o pavimento no mesmo nível do logradouro público
(edificações térreas) serão (IN 009, CBMSC, 2014):

a) Ambiente único: sem restrição de caminhamento, devendo todo o ambiente ser
dotado de iluminações de emergência e também sinalização de abandono de
local;
b) Ambiente setorizado: caminhamento de no máximo 25m, sendo que quando o
caminhamento do pavimento for superior a 25m, deverá possuir corredor
enclausurado com paredes corta-fogo;
c) Para locais de reunião de público: caminhamento máximo de 25m, considerado
do ponto mais distante até a saída de emergência.

2.2.5 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

O SPDA, é comumente conhecido como para-raios e tem a função de impedir
ou minimizar os impactos das descargas atmosféricas. Está descrito na IN 010, que
estabelece e padroniza os critérios de exigências para o projeto de prevenção contra
incêndio. Sua função é captar e conduzir a descarga atmosférica para o solo.
O SPDA tem como objetivo proteger as edificações contra descargas elétricas.
Este equipamento possui uma haste captadora, que recebe as descargas, ele desce
por cabo que as conduz até o solo. Com a instalação do SPDA, é necessário realizar
inspeções e também manutenções para garantir uma maior proteção (IN 010,
CBMSC, 2018).
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2.2.6 Sistema de Iluminação de Emergência

Esse sistema tem como objetivo estabelecer e padronizar critérios para
dimensionamento do (SIE), nos processos analisados e fiscalizados pelo CBMSC.
Está descrito na IN 011, tendo a finalidade clarear as saídas, caso ocorra falta de
energia elétrica, acendendo automaticamente as lâmpadas de emergência e
desligando no mesmo instante após o retorno da energia. Este sistema deverá ter
iluminação suficiente para evitar acidentes na hora de uma possível evacuação dos
ocupantes, garantindo a segurança das pessoas e a ação dos bombeiros (IN 011,
CBMSC, 2017).
Esse sistema de iluminação será exigido de acordo com os riscos e também da
classificação da ocupação da edificação. O dimensionamento deverá garantir um nível
mínimo de iluminação de 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio,
salas, etc.); 5 lux em locais com desníveis (escadas, rampas ou passagens com
obstáculos), ou em locais de reunião de público com concentração (IN 011, CBMSC,
2017).
As luminárias de emergência devem possuir o acionamento automático, caso
falte energia elétrica no ambiente. Deverão ter duração mínima de 1 hora garantindo
iluminação para que os ocupantes do edifício possam se deslocar para um local
seguro (IN 011, CBMSC, 2017).
O tipo de fontes de energia para o SIE são (IN 011, CBMSC, 2017):

a) Sistema de blocos autônomos;
b) Sistema centralizado com baterias recarregáveis;
c) Sistema centralizado com grupo moto-gerador.

2.2.7 Materiais de Acabamento e Revestimento

Está descrito na IN 018 (CBMSC, ANO), materiais de revestimento e
acabamento que tem como objetivo estabelecer parâmetros mínimos para fiscalização
e controle das propriedades e características dos materiais de revestimento e também
de acabamento, utilizados em imóveis e locais de eventos, com intuito de prevenir
acidentes, restringir a propagação do fogo e o volume da fumaça, em imóveis
fiscalizados pelo CBMSC.
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No projeto PPCI, deverá constar nas plantas baixas dos ambientes, a
localização, os tipos e também as propriedades dos materiais de acabamento, de
revestimento, de decoração e de tratamento termo acústico usados.
Os materiais e as propriedades fiscalizadas pelo CBMSC são as seguintes (IN
018, CBMSC, 2016):

a) Revestimento de piso: antiderrapante, incombustível, retardante ou não
propagante;
b) Revestimento de parede, divisória, teto, forro, decoração e material termo
acústico: incombustível, retardante, ou não propagante.

A comprovação das propriedades dos materiais exigidas nesta Instrução
Normativa (IN) é de responsabilidade de um profissional técnico legalmente habilitado
e apto para essa função, mediante a apresentação de laudo e/ou ensaio usado no
imóvel, apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de instalação
do material utilizado no imóvel, fornecimento de amostra do material utilizado para a
realização de ensaio quando solicitado pelo CBMSC (IN 018, CBMSC, 2016).

2.2.8 Instalação de Gás Combustível

A instalação de gás combustível é padronizada pela IN 008 que estabelece
critérios de concepção e dimensionamento da instalação de gás combustível, com
segurança em seus processos, analisados e fiscalizados pelo CBMSC, para evitar
acidentes (IN 008, CBMSC, 2018).
O sistema de distribuição é feito por canalizações que levam o gás até o seu
destino, partindo de uma central de gás onde ficam armazenados os cilindros de gás
(IN 008, CBMSC, 2018).
O local aonde os cilindros serão armazenados devem possuir uma cabine de
proteção simples com paredes construídas em concreto ou alvenaria, na parte externa
da edificação, em local de fácil acesso, com cota igual ou superior ao nível do piso,
portas ventiladas por venezianas. Em seu interior deverá conter reguladores de
pressão adequado ao tipo de aparelhos de queima e também registro de corte (tipo
fecho rápido) ao fornecimento de gás (IN 008, CBMSC, 2018).
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2.2.9 Sinalização para Abandono de Local
Descrita na IN 013, a sinalização para abandono de local tem como objetivo
estabelecer e padronizar critérios para dimensionamento de (SAL). O intuito é orientar
os ocupantes da edificação através de rotas de fuga uma maneira segura de evacuarse do local caso venha ocorrer uma emergência (IN 013, CBMSC, 2017).
A sinalização para abandono de local (SAL) deverá ser dimensionada conforme
a figura abaixo determinada pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Figura 11 - Dimensões mínimas e distancias entre pontos de SAL

Fonte: (IN 013, CBMSC, 2017)

A sinalização para abandono de local deve assinalar todas as mudanças de
direção, saídas, rampas, obstáculos, escadas, etc., de uma forma que em cada ponto
seja possível visualizar o próximo ponto (IN 013, CBMSC, 2017).
Os tipos de sinalização utilizadas são com placa fotoluminescente ou placa
luminosa. A placa fotoluminescente deve ter os seguintes requisitos, como conter a
mensagem “SAÍDA” podendo ter uma simbologia, possuir setas direcionais junto com
a mensagem “SAÍDA” em caso de mudança de direção, possuir fundo de cor verde e
possuir mensagens e símbolos de cor branca com efeitos fotoluminescente. A placa
luminosa deve conter a mensagem “SAÍDA”, de cor vermelha podendo haver
simbologia, possuir setas direcionais junto com a mensagem “SAÍDA” em caso de
mudança de direção, possuir fundo na cor branca e ser de acrílico ou material
semelhante, possuir fonte de energia (IN 013, CBMSC, 2017).
Em locais que não possuam obstáculos deve-se respeitar a distância máxima
entre os pontos de sinalização, caso os ocupantes tenham alguma dificuldade para
enxergar os pontos mais distantes (IN 013, CBMSC, 2017).
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Em ambientes com o pé direito superior a 4m de altura e com uma área maior
que 400 m², a placa deve ter seu tamanho mínimo de 50 x 32 cm. Sua altura máxima
de instalação é acima das aberturas dos ambientes, como (portas, janelas) podendo
serem fixadas em paredes ou suspensas em tetos (IN 013, CBMSC, 2017).

2.2.10 Sistema Preventivo por Extintores
Descrita na IN 006 do (CBMSC), o SPE tem como objetivo estabelecer e
padronizar critérios de concepção e dimensionamento, aplicados em imóveis aonde o
sistema é exigido. O extintor é um equipamento de suma importância, tendo como
função eliminar ou controlar o fogo de um local ou objeto (IN 06, CBMSC, 2015).
Os extintores podem ser portáteis ou sobre rodas sempre na cor vermelha. A
seleção do agente extintor deverá ser de competência de um responsável técnico,
levando em consideração a classe de incêndio a ser protegida. O tipo de extintor e a
distância que o usuário deverá percorrer para alcançar o extintor é definido de acordo
com a classe de risco de incêndio do imóvel conforme figura abaixo (IN 06, CBMSC,
2015):
Figura 12 - Exigência do extintor de incêndio portátil em função do risco

Fonte:(IN 06, CBMSC, 2015)

São exigidos no mínimo 2 extintores em cada pavimento, inclusive para
edificações térreas, mesmo que apenas um extintor consiga atender a distância
máxima percorrida (IN 06, CBMSC, 2015).
A proteção de extintor sobre rodas é obrigatória em postos de combustíveis ou
em imóveis com risco de incêndio elevado quando o mesmo não possuir o sistema
hidráulico preventivo (IN 06, CBMSC, 2015).
Os extintores de incêndio deverão estar localizados (IN 06, CBMSC, 2015):
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a) Na circulação e em área comum;
b) Onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja menor
possível;
c) Onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

É proibido depositar materiais abaixo ou em cima dos extintores e colocar o
extintor nas escadas, antecâmaras, rampas e em patamares (IN 06, CBMSC, 2015).
Os extintores portáteis devem sempre estar instalados a uma altura de no
máximo 1,60 m acima do piso. Devem estar em suporte adequado para o piso (IN 06,
CBMSC, 2015).
Deverá ser sinalizado na parede sobre o extintor uma seta vermelha com
bordas amarelas descrevendo a palavra “EXTINTOR”. Na sinalização do piso abaixo
do extintor deverá ter um quadrado com 100 cm de lado, na cor vermelha, com bordas
amarelas com 10 cm (IN 06, CBMSC, 2015).

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Será especificado e detalhado as instalações de segurança contra incêndio na
Escola Gleidis Rodrigues em Timbó Grande /SC, de acordo com as normas vigentes
(IN 01, CBMSC, 2015) do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

2.3.1 Características da Edificação

A edificação tem capacidade para abrigar 442 alunos nas salas de aula em
cada período. No período da manhã a escola conta com 412 alunos matriculados e
no período da tarde com 489, sendo assim no período da tarde a escola conta com
47 alunos a mais do limite permitido. No período noturno a escola conta com apenas
45 alunos adultos matriculados.
A edificação tem como características:
·

Classificação: Escolar Geral (IN 01 CBMSC, 2015);
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Figura 13 - Classificação de Ocupação do Imóvel

Fonte: (IN 01, CBMSC, 2015)

Características do Bloco 1 da Escola:
·

Número de pavimentos: 01 pavimento;

·

Área total construída: 282,05 m²;

·

Altura da edificação: 4,20 m;

·

Estrutura: Concreto e Alvenaria;

·

Divisão interna: Alvenaria e madeira;

·

Telhado: telha de fibrocimento;

·

Piso: Cerâmico e tacos de madeira;

·

Forro: Madeira.
Características do Bloco 2 da Escola:

·

Número de pavimentos: 02 pavimentos;

·

Área total construída: 947,2 m²;

·

Altura da edificação: 8,49 m;

·

Estrutura: Concreto e alvenaria;

·

Divisão interna: Alvenaria;

·

Telhado: Telha de Fibrocimento;

·

Piso: Cerâmico;
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Forro: PVC.

·

2.3.2 Cálculo da Carga de Fogo
Através da IN 01 (CBMSC, 2015), essa edificação é classificada como Escolar
Geral, sendo constituída em duas partes, a primeira com apenas 01 pavimento e a
segunda com 2 pavimentos, resultando em uma área de 1229,25 m². Em sequência,
após a avaliação da edificação, foi realizado o cálculo da carga de incêndio de acordo
com as normas vigentes da IN 03 (CBMSC, 2014).
Tabela 1 – Bloco 1 - Carga de incêndio
1

2
Combustíveis

Tipo

Peso (Kg)

3
Poder
Calorifico
(Kcal/Kg)

4
Quantidade
de Calor por
Combustível
Q (Kcal)

Plástico
Moveis
de
madeira
Revestimento
s
Forro madeira
Tecido
Papel
Divisórias em
Madeira

85
200

7500
5000

637500
1000000

340

5000

1700000

3948
39
350
390

5000
7400
4100
5000

19740000
288600
1435000
1950000

5

6

7

8

9

Quantidade de
Calor
Total
dos
Combustíveis
£Q (Kcal)

Área
de
Unidade
S=(m²)

Carga
de
Incêndio
Específica
Qe= kcal/m²

Poder
Calórico
da
madeira
padrão
(Kcal/Kg)

Carga de
Incêndio
ideal
qi=(Kg/m²)

26751100

282,05

94845,24

4550

20,84

Fonte: (IN 03, CBMSC, 2014).

Tabela 2- Bloco 2 - Carga de incêndio
1

2
Combustíveis

Tipo

Peso (Kg)

3
Poder
Calorifico
(Kcal/Kg)

4
Quantidade
de Calor por
Combustível
Q (Kcal)

Plásticos
Moveis
de
madeira
Forro PVC
Tecido
Papel

340
3551

7500
5000

2550000
17755000

1477
80
250

5240
7400
4100

7739480
592000
1025000

5

6

7

Quantidade de
Calor
Total
dos
Combustíveis
£Q (Kcal)

Área
de
Unidade
S=(m²)

Carga
de
Incêndio
Específica
Qe= (kcal/m²)

Poder
Calórico
da
madeira
padrão
(Kcal/Kg)

Carga de
Incêndio
ideal
qi=(Kg/m²)

29661480

947,2

31314,90

4550

6,88

Fonte: (IN 03, CBMSC, 2014).

8

9

42

No bloco 1 através do cálculo obtemos a uma carga de incêndio de 20,84 kg/m²
e no bloco 2 chegou-se a 6,88 kg/m². Somando a carga de incêndio das duas
edificações chega-se a 27,72 kg/m² ao qual se enquadra como risco leve. O
levantamento foi feito in loco com os materiais de revestimento, acabamento e
também pelos materiais de decoração da edificação.
2.3.3 Sistemas e Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico

De acordo com a instrução normativa IN 01 (CBMSC, 2015), as edificações
classificadas como Escolar Geral de área total de 1229,25 m², devem possuir os
seguintes sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico:

·

Plano de emergência;

·

Proteção por extintores;

·

Saídas de emergência;

· Instalações de gás combustível (quando houver consumo de gás);
·

Iluminação de emergência e sinalização para abandono do local nas
circulações, saídas de emergência, salas de aula (exceto quando a sala possuir
saída direta para o exterior, auditórios e elevadores;

·

Materiais de acabamento e revestimento;

·

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

·

Sistema hidráulico preventivo.

2.3.3.1 Proteção por extintores

O sistema de proteção por extintores é um sistema móvel e portátil que
necessita de um operador para realizar sua função.
A escola Gleidis Rodrigues, não conta com o sistema de proteção por extintores
em toda a sua área, não havendo nenhuma unidade, sendo então necessário a
instalação desse sistema. Após visita in loco, de acordo com a IN 06 (CBMSC, 2017),
optou-se pela necessidade de distribui-los da seguinte forma:

·

08 (oito) extintores PQS (pó químico seco) de 4kg para o pavimento térreo;
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·

08 (oito) extintores PQS (pó químico seco) de 4kg para o pavimento superior e;

·

01 (um) extintor ABC para a central de gás de 6kg;

·

04 (quatro) extintores PQS (pó químico seco) de 4kg para a edificação ao lado.

A locação dos extintores está detalhada conforme apêndice A. O número e a
posição dos mesmos estão dimensionados de forma que as pessoas que ocupam a
edificação não percorram uma distância maior que 30m até alcançar o extintor.
É importante ressaltar que aonde os extintores estejam instalados, não fique
nada obstruindo o alcance do agente extintor. Devem ser instalados a uma altura de
no máximo 1,60 m acima do piso, sinalizados na parede sobre o extintor uma seta
vermelha com bordas amarelas descrevendo a palavra “EXTINTOR”. Abaixo do
extintor deve ter um quadrado com 100 cm de lado, na cor vermelha, com bordas
amarelas com 10 cm.

2.3.3.2 Saídas de emergência

A escola conta com duas edificações no mesmo terreno, e em visita in loco foi
verificado que a edificação mais antiga (Bloco 1), possui todas as suas portas com
dimensões 0,80x 2,10, onde os alunos e professores tem acesso a salas de aula,
cozinha, banheiro e biblioteca. As portas existentes dão acesso diretamente para a
área externa da edificação até chegar no ponto de encontro conforme projeto no
apêndice A.
O bloco 2 da escola aonde a construção é mais recente conta com (03) três
saídas de emergência a primeira da acesso direto para fora do pátio da escola próximo
ao ponto de encontro e as outras duas dão acesso diretamente para o pátio da escola
e posteriormente para o ponto de encontro ao lado de fora do terreno da escola.
As portas de saída de emergência do bloco 2 do pavimento térreo possuem
dimensões de 2,00 x 2,10 e a única porta de saída de emergência existente no
pavimento superior também possui as mesmas dimensões. Na parte interna, logo na
chegada do bloco 2, existe uma porta de segurança de vidro que impede o acesso na
área interna da escola, aonde as pessoas só tem acesso se o pessoal da secretaria
destravar a porta com dimensões de 2,00 x 2,10. A escola inteira possui muros e
portões, evitando que os alunos saiam do pátio sem permissão. Em caso de incêndio
as chaves dos portões ficam em local de fácil acesso aonde os responsáveis tem
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acesso para liberar as saídas para os alunos chegarem até ao ponto de encontro de
forma rápida e segura. Existe um funcionário na secretaria da escola que fica próximo
as chaves dos portões e também do botão para destravar a porta de segurança.

Figura 14 - Porta de Saída Bloco 1

Fonte: O próprio autor

Figura 15 - Porta de saída bloco 1

Fonte: O próprio autor.

Portas existentes com dimensões de 0,80 x 2,10 que dão acesso diretamente
ao pátio da escola e posteriormente a ponto de encontro conforme apêndice A.
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Figura 16 - Porta principal da escola

Fonte: O próprio autor.

Figura 17 - Porta de segurança

Fonte: O próprio autor.
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Figura 18 - Porta de entrada e saída do pavimento superior

Fonte: O próprio autor.

Tabela 3 Saídas de Emergência
Capitulo VI – Critérios de Dimensionamento
Art. 57. As saídas de emergência são dimensionadas em função da população da edificação e/ou
área de risco, devendo ser determinada em função da natureza da ocupação da edificação.
Art. 58. A população de cada pavimento da edificação é calculada pelos coeficientes da tabela do
anexo C, considerando a sua ocupação.
Art.61. Para efeito desta IN a unidade de passagem será fixada em 55cm
Anexo C – Capacidade de passagem das saídas de emergência
Capacidade (nº de pessoas por unidade de
passagem)
Classe de Ocupação
Calculo da população Corredores e Escadas e portas
circulação
Rampas

Escolar geral

1 Aluno/m²

100

60

100

Unidade de passagem: é a largura mínima necessária que permite a passagem de uma fila de
pessoas fixada em 55cm. Equivale á largura média ocupada por uma pessoa adulta no caminhar
normal
Fonte: (IN 09, CBMSC, 2014).

Para o dimensionamento das saídas de emergência foi utilizado as seguintes
formulas:
a) Dimensionamento das unidades de passagem:
!

N = "#

47

Onde:
N = número de unidades de passagem;
P = população (IN 09 Anexo C);
Ca = capacidade da unidade de passagem (IN 09 Anexo C).

b) Dimensionamento da população no Bloco 2

A capacidade de público entre professores e alunos é de 360 pessoas por
período.

c) Cálculo das unidades de passagem:

· Corredores e circulação: N =

$%&
'&&

N = 3,6
N=4

·

Escadas e Rampas: N =

'()
%&

N = 3,28
N=4

·

Portas Pavimento Térreo: N =

'%$
'&&

N = 1,63
N=2

·

'()

Portas Pavimento Superior: N =*'&&

N = 1,97
N=2
*Observação. A unidade de passagem não pode ser apresentada em fração. Se fracionada, arredondar
para mais em número inteiro IN 09(CBMSC,2014)
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Então para corredores, circulação e escada o número de unidade de passagem
é igual a 4m e para as portas o número de unidade de passagem é igual a 2m. As
portas do Bloco 1 dão acesso direto para fora da edificação, então não há necessidade
de alterar.

d) Calculo de dimensionamento mínimo das saídas de emergência para o público
existente:

LP =

+
&,--

Onde:
LP = largura mínima para o público existente (m);
N = número de unidades de passagem;

De acordo com a IN 09 (CBMSC, 2014), Art. 61 a unidade de passagem será
fixada em 55cm.

·

Corredores, Circulação e Escadas;
.

LP = &,-LP = 7,27m
N = 8M

·

Portas

LP =

/
&,--

N = 3,64m
N = 4M

Então para o público total do bloco 2 o somatório é de 8m para corredores,
circulação e escadas e 3,64m para portas, tornando assim a evacuação do local rápida
e segura.
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Deve ser observado a largura mínima de cada meio de acesso de acordo com
o CBMSC IN 09 (2014, p25 e 26);
I - possuir, no mínimo, 1,2m nas edificações em geral;
II - possuir, no mínimo, 1,65m para edificações de reunião de público com
concentração de público;
III - possuir, no mínimo, 2,4m em hospitais e assemelhados, para permitir a
passagem de macas, camas e outros; e,
IV - a circulação deverá ter uma largura mínima igual a da escada com a qual
se comunica. Art.
64. A largura mínima das escadas e rampas deverá satisfazer as seguintes
condições:
I - possuir, no mínimo, 1,2m para edificações em geral, sendo calculado em
função do pavimento de maior população, através da fórmula constante no
artigo 62;
II - possuir, no mínimo, 1,65m para edificações de reunião de público com
concentração de público; e
III - possuir, no mínimo, 2,4m em hospitais ou similares com internação, ou
locais semelhantes com qualquer procedimento que cause restrição
momentânea de locomoção do paciente, para permitir a passagem de macas,
camas e outros.
Parágrafo único. Admite-se para a escada comum, uma largura mínima de
90cm, quando esta der acesso a mezanino ou sobreloja, com até 100 m² de
área, com lotação de até 50 pessoas, para qualquer ocupação, exceto para
hospitalar, reunião de público com concentração e escolar geral; sem prejuízo
das demais características construtivas.
Art. 65. A largura mínima das portas deverá satisfazer as seguintes
condições:
I - as folhas das portas deverão sempre abrir no sentido do fluxo de saída,
não poderão diminuir, durante sua abertura, a largura efetiva mínima
permitida;
II - a exigência da abertura das portas no sentido do fluxo de saída, não se
aplica a portas internas de unidades autônomas, incluindo a última que dê
acesso a rota de fuga, exceto se a unidade autônoma for de atendimento ao
público ou de reunião de público, quando pelo menos esta última (porta)
deverá atender ao disposto no inciso I deste artigo;
III - as edificações com tombamento histórico, devidamente comprovadas,
que não permitem a alteração da arquitetura por força de lei são isentas da
exigência do inciso I, porém as portas devem permanecer abertas durante a
realização de eventos em locais com reunião de público;
IV - para edificações de reunião de público com concentração de público:
a) com área total construída até 100m², deverão possuir no mínimo, duas
portas de saída, sendo que uma delas deverá ter a largura mínima de 1,2m;
b) com área total construída superior a 100m² e até 400m², deverão possuir
no mínimo, duas portas de saída, sendo que uma delas deverá ter a largura
mínima de 2m, e as demais portas complementares conforme a necessidade
do dimensionamento;
c) com área total construída superior a 400m², deverão possuir no mínimo,
duas portas de saída, sendo que uma delas deverá ter a largura mínima de
2m, e as demais portas complementares com largura mínima de 1,20m;
VI - as portas de acesso às escadas em locais de reunião de público com
concentração de público deverão possuir no mínimo a mesma largura das
escadas.
VII - para auditórios, com cadeiras e com até 100m² de área, de edificações
com ocupação diferente de reunião de público, admite-se apenas uma porta
de saída para o auditório (com 1,20m de largura), respeitado o caminhamento
máximo e lotação;
VIII - ser proporcional a população atendida para edificações em geral;
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IX - as portas de acesso às áreas de circulação também devem permitir o
ingresso desembaraçado de macas e leitos sobre rodas.

Então como a escola é uma edificação já existente, sendo assim não há
possibilidade de seguir as larguras mínimas estabelecidas de acordo com a IN 09
(CBMSC, 2014), para os corredores, portas, escadas e área de circulação, pois a
estrutura da edificação é de concreto.
Sendo assim foi utilizado as recomendações como base na IN 05 que trata das
edificações existentes, e na seção III para as saídas de emergência onde de acordo
com a instrução normativa CBMSC IN 05 (2015, p 13 e 14):
Art. 42. Admitem-se as seguintes reduções, substituições e compensações
para as saídas de emergência:
I - quando já estiver instalados:
a) tipo de escada: admite-se aprovar com tipo diverso do exigido na IN
009/DAT/CBMSC, à critério do chefe da SAT;
b) patamares e degraus: admite-se aprovar com o dimensionamento
existente;
c) piso: admite-se aprovar como já está instalado, com:
(1) instalação de fitas antiderrapantes em degraus;
(2) aplicação de tinta antiderrapante em pisos da rota de fuga
(3) inserção de frisos nas bordas dos degraus (no mínimo 03 frisos) ou
tratamentos químicos que assegurem maior coeficiente de atrito;
(4) substituição de piso, quando constituído por material combustível;
d) corrimãos: admite-se aprovar como já está instalado: (1) em apenas um
dos lados, quando a escada possuir largura inferior a 1,10m;
(2) como se encontram, desde que sejam funcionais (propiciem apoio,
deslizamento confortável e seguro, além de possuir continuidade sem “efeito
gancho”).
e) guarda corpo: admite-se aprovar como instalado sem elevação de altura e
ou redução de espaçamentos quando:
(1) o acesso for considerado de uso restrito aos funcionários;
(2) em patamares e mezaninos onde a circulação de pessoas seja pequena;
f) largura mínima: admite-se aprovar saídas com largura mínima inferior ao
previsto em normas desde que:
(1) existam impedimentos de ordem estrutural, devidamente fundamentados;
(2) a relação entre população e unidades de passagens, seja compatível com
os preceitos previstos na IN 009/DAT/CBMSC;
(3) a lotação máxima de cada ambiente seja expressa em placa em acrílico
branco, afixada junto ao acesso do mesmo, com letras e números vermelhos
nas seguintes dimensões mínimas: altura=5cm, largura=5cm e traço=1cm;
g) com ausência de uma segunda saída equidistante: admite-se somente
quando cumulativamente ocorrer às seguintes situações:
(1) edificação térrea;
(2) com área inferior a 750 m2;
(3) em locais que não possuam características de concentração de público;
(4) quando não houver espaço, devido a taxa de ocupação do terreno;
h) com abertura da porta no sentido anti-fluxo: apenas quando no pavimento
de descarga a projeção da abertura da porta ocupe o espaço destinado ao
passeio público, e exceto para ocupação escolar ou com reunião de público;
i) com portas tipo “de correr”: admitem-se desde que sinalizado o sentido da
abertura, exceto para ocupação escolar ou com reunião de público;
II - quando a instalar:
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a) tipo de escada: admite-se aprovar com tipo diverso do exigido, à critério do
chefe da SAT, desde que existam impedimentos de ordem estrutural,
devidamente argumentados e fundamentados;
b) degraus: em conformidade com IN 009/DAT/CBMSC;
c) piso: em conformidade com IN 009/DAT/CBMSC (inclusive quando houver
a substituição do piso);
d) guarda corpo e corrimão: em conformidade com IN 009/DAT/CBMSC;
e) largura mínima: nas mesmas condições previstas no inciso anterior, desde
que existam impedimentos de ordem estrutural, devidamente argumentados
e fundamentados;
f) instalação de corrimãos, com a instalação de emendas para continuidades
interrompidas e eliminação de pontas vivas (efeito gancho);
g) compartimentação dos acessos às saídas de emergência (escadas,
rampas, passarelas, corredores, etc);
III - compensações:
a) para tipo de escada: sempre que o sistema apresentar deficiências com
relação à largura, tipo e quantidade de escada devem ser previsto em
substituição, a instalação dos sistemas de iluminação de emergência, alarme,
detecção e sinalização para abandono de local, conforme o caso;
b) mesmo com a instalação de sistemas previstos como substituição, devem
ser mantidas as exigências de limitação de público, conforme a largura
disponível nas saídas de emergência;
c) para patamares e degraus: discrepâncias relevantes, à critério do chefe da
SAT, devem ser devidamente sinalizadas com placas de advertência
“CUIDADO, DEGRAUS IRREGULARES”, em acrílico branco com letras
vermelhas e, com as seguintes dimensões mínimas: largura=5cm,
altura=5cm e traço=1cm;
d) para piso:
(1) instalação de fitas antiderrapantes em degraus;
(2) aplicação de tinta antiderrapante em pisos da rota de fuga;
(3) inserção de frisos nas bordas dos degraus (no mínimo 03 frisos com
espaçamento máximo de 2 cm entre frisos e a borda do degrau).

2.3.3.3 Instalações de gás combustível

De acordo com a (IN 08, CBMSC, 2018), a área de locação dos recipientes de
gás, deve possuir uma sinalização com inscrição “CENTRAL DE GÁS”, “PERIGO”,
“INFLAMÁVEL” e “PROIBIDO FUMAR”. As placas devem ser locadas em locais que
seja possível visualiza-las de qualquer direção. As dimensões mínimas das placas são
de: 30cmx40cm, fonte Arial e em negrito.
É proibido a colocação de material combustível próximo a área delimitada para
as locações de GLP.
A central de gás deve proteger os recipientes instalados por paredes e
cobertura construída em concreto ou em alvenaria com espessura mínima de 10cm,
piso em concreto com espessura mínima de 5cm, possuir ventilação nas portas do
abrigo, uma altura mínima de 1,80m, possuir espaço para manobras de manutenção
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e para substituir os recipientes, deverá dispor de estrado de madeira tipo grade, em
local de fácil acesso e possuir uma escrita “CUIDADO CENTRAL DE GÁS”.
Em visita in loco na EEB Gleidis Rodrigues, foi verificado que a escola possui
uma central de gás combustível, visto que a escola confecciona a merenda escolar
dos alunos e também um lanche para os professores.
A central de gás existente está instalada de forma errada, não atendendo as
exigências mínimas que o corpo de bombeiros pede. O botijão está em contato direto
com o solo, a cabine não possui as paredes em concreto com espessura exigida de
acordo com a IN 08, existe apenas uma grade de proteção para evitar furto. Sendo
assim foi necessário criar uma central de gás em um local externo da edificação
atendendo todos os parâmetros exigidos pela (IN 08, CBMSC, 2014), conforme anexo
no apêndice A.

Figura 19 - Central de Gás Existente

Fonte: o próprio autor

Dimensionamento da central de gás:

·

Edificação com 1 (um) pavimento

·

Pontos de consumo: 1 fogão industrial 4 bocas com forno;
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·

Consumo por unidade: 184 kcal/min

·

Consumo total da edificação: 184 kcal/min

Consumo de potência:
Pc= 184 kcal/min
Poder calorifico do GLP = 11200 kcal/kg
Pc= 184 kcal/min x 60 min / 11200
Pc = 1kg/h

Através da tabela do anexo B da IN 08, temos 100% de simultaneidade.

Cálculo da potência adotada – PA

Pc (kg/h) = 1 kg/h
Fator de simultaneidade (F) (tabela do anexo B da IN 08) =100%
Pa (kg/h) = Pc (kg/g) x F (%) /100
Pa = 1 x 100/100
Pa = 1 kg/h

Quantidade de cilindros para a central de gás:

De acordo com a tabela da taxa de vaporização de recipientes de GLP do
Anexo C da IN 08, foi utilizado o botijão P-13 com a taxa de vaporização =0,6 (kg/h)

·

'
&%

= 1,66

Central de GLP nº de cilindros P-13 = 2 unidades.
Em projeto a central de gás tem capacidade para armazenar 3 botijões de gás
P-13.
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2.3.3.4 Iluminação de emergência

A escola Gleidis Rodrigues não conta com um sistema de iluminação de
emergência conforme a (IN 11, CBMSC, 2018) pede, sendo então necessário a
instalação das mesmas conforme locação em projeto no apêndice A.
O Sistema de iluminação de emergência (SIE), deve ter autonomia de no
mínimo 1 hora de funcionamento para desocupação da edificação em caso de
acidente.
Deve garantir um nível mínimo de iluminação a nível do piso, de:

·

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

·

5 lux para locais com desníveis, por exemplo (rampas, escadas ou passagens
com obstáculos).

A altura máxima para a instalação dos pontos de iluminação de emergência é
acima das aberturas dos ambientes (janelas, portas ou elementos vazados).
Em rotas de fuga horizontais e verticais da edificação, seja elas (circulação,
escadas e corredores), a iluminação desses ambientes devem ter acionamento
automático com o uso de sensor de presença.

2.3.3.5 Materiais de revestimento e acabamento

De acordo com a IN 018 (CBMSC, 2016), que estabelece os parâmetros
mínimos dos materiais de revestimento e acabamento utilizados em edificações, afim
de evitar acidentes, restringir a propagação do fogo e também o volume de fumaça.
Na escola de EEB Gleidis Rodrigues, há vários tipos de materiais, tais como:

Bloco 1:

·

Forro em madeira;

·

Divisórias em madeira e alvenaria;

·

Revestimento em madeira e cerâmico.
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Bloco 2:
·

Forro em PVC;

·

Divisórias em alvenaria;

·

Revestimento cerâmico.

De acordo com as informações colhidas na escola, os materiais de acabamento
e revestimento da mesma, não possuem documentos que comprovem a sua
resistência ao fogo. De acordo com a (IN 18, CBMSC, 2016), os materiais de
revestimento e acabamento devem ser incombustíveis, retardante e/ou não
propagante.
Foi informado que a escola teve início de suas atividades em 24 de abril de
1998 e desde então as manutenções feitas, foram apenas para reparos e melhorias
da escola e nunca foi solicitado materiais retardantes ao fogo.
Se faz necessário a instalação de fitas antiderrapantes nas escadas do bloco 2
a fim de evitar acidentes, podendo ser refletivas, zebradas, emborrachadas ou
transparentes.
Deverá ser aplicado tinta retardante em todo o forro de madeira e também nas
divisórias de madeira no bloco 1.
Na sala do bloco 1, que possui o revestimento do piso com tacos de madeira
deverá ser substituído por um piso com material de acabamento incombustível.

2.3.3.6 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas

Em visita in loco nas edificações, o SPDA (Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas), não foi verificado, pois devido a Decisão Normativa nº 070
em 26 de outubro de 2001, do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia) ficou decidido que:
Art. 1º As atividades de projeto, instalação e manutenção, vistoria, laudo,
perícia e parecer referentes a Sistemas de Proteção contra Descargas
Atmosféricas –SPDA, deverão ser executadas por pessoas físicas ou
jurídicas devidamente registradas no CREA.
Parágrafo único. O projeto de SPDA envolve levantamento das condições
locais do solo, da estrutura a ser protegida e demais elementos sujeitos a
sofrer os efeitos diretos e indiretos de descargas atmosféricas, os cálculos de
parâmetros elétricos para a sua execução, em especial para os sistemas de
aterramento e ligações equipotenciais, seleção e especificação de
equipamentos e materiais, tudo em rigorosa obediência às normas vigentes.
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Art. 2º As atividades discriminadas no caput do art. 1º, só poderão ser
executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados.
Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de
projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos
itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos I
a VI:
I – Engenheiro eletricista;
II – Engenheiro de computação;
III – Engenheiro mecânico-eletricista;
IV – Engenheiro de produção, modalidade eletricista;
V – Engenheiro de operação, modalidade eletricista;
VI – Tecnólogo na área de engenharia elétrica, e
VII – Tecnólogo industrial, modalidade eletrotécnica.
Art. 3º Todo contrato que envolva qualquer atividade constante do art. 1º
deverá ser objeto de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
§ 1º Deverá ser registrada uma ART para cada tipo de para-raios projetado
e/ou fabricado.
§ 2º Quando as ART’s relativas às atividades de instalação elétrica/telefônica
exigirem a instalação de SPDA, esta deverá estar explicita na respectiva ART.
Art. 4º Esta decisão Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

2.3.3.7 Sistema hidráulico preventivo

A escola de educação básica Gleidis Rodrigues, ficou classificada de acordo
com a IN 01 (CBMSC, 2015) como ocupação Escolar Geral, tendo sua classificação
de risco como RISCO LEVE.
De acordo com a IN 01 (CBMSC, 2015) toda edificação classificada como
ocupação “escolar geral” que possui área igual ou superior a 750 m² de área
construída ou tenha 4 (quatro) pavimentos ou mais, deve possuir o sistema hidráulico
preventivo.
A escola, porém, já é uma edificação existente e não possui uma reserva
técnica de incêndio (RTI). De acordo com a IN 07 (CBMSC, 2017) essa edificação
deveria possuir uma reserva técnica de incêndio de no mínimo 5m³, por ser uma área
inferior a 2500m² de área construída. Porém, essa edificação não possui espaço para
uma reserva desse tamanho em sua cobertura, visto que sua estrutura não foi
projetada para receber tal peso. Existe a alternativa de construir o castelo d’água,
porém a instalação desse sistema ocasionaria grandes transtornos, pois não há
espaço para a construção da torre e a instalação da canalização teria vários
problemas como canos aparentes e o risco de ter que perfurar lajes, o que pode trazer
problemas estruturais na edificação, além do valor que teria que ser investido para a
construção. Mas na busca de uma solução e em conversa com o Corpo de Bombeiros
Militar de Caçador/SC e Santa Cecilia/ SC, foi possível admitir através da IN 05
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(CBMSC, 2015) capítulo IV, que não sendo realizado a instalação do sistema
hidráulico preventivo (SHP), seria obrigatório aumentar o número de capacidades
extintoras nos pavimentos e setores afetados.
Então de acordo com a IN 05 (CBMSC, 2015), foi incluído no projeto uma maior
quantidade de extintores, para que a edificação tenha capacidade de eliminar o fogo
de forma segura em caso de acidente.

2.3.3.8 Plano de emergência

A planta de emergência prevista pela IN 31 (CBMSC, 2015) na instrução
normativa (IN) 31, tem a função de facilitar o público sobre o reconhecimento dos
locais da edificação e auxiliar as equipes de resgate em casos de emergência. Essas
plantas devem ser locadas em locais de boa visibilidade, a uma altura de 1,7m.
A planta de emergência desenvolvida para a Escola de Educação Básica
Gleidis Rodrigues esta apresentada no apêndice B.
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3 CONCLUSÃO
Infelizmente na história da humanidade ocorreram muitos incêndios
envolvendo edificações, a maioria delas sem o PPCI, e com isso trazendo grandes
prejuízos materiais e também físicos, como pessoas feridas e até mesmo pessoas
que vieram a óbito devido ao incêndio. Acidentes que certamente seriam evitados se
possuíssem um projeto de prevenção contra incêndio.
Uma escola com um projeto de prevenção contra incêndio bem executado,
oferece segurança a todos aqueles que ali frequentam, além de proteger danos
materiais na edificação. Caso venha ocorrer um princípio ou até mesmo um incêndio
ela irá oferecer uma certa segurança a todos os seus ocupantes auxiliando na
evacuação rápida e segura do local. Verificou-se então a importância de realizar um
PPCI na Escola de Educação Básica Gleidis Rodrigues, no município de Timbó
Grande – SC.
Para a execução se fez necessário consultar as legislações vigentes do estado
de Santa Catarina, a fim de analisar os requisitos que a edificação necessita para
execução do projeto dentro das instruções dos órgãos competentes. Tendo como
referência na metodologia as instruções normativas (IN’s) do Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina que estabelece os critérios de padronização para instalação
e regularização de um projeto preventivo contra incêndio no estado.
Um projeto de prevenção não depende somente de profissionais capacitados
para a execução do projeto, mas depende muito dos órgãos competentes, para que
trabalhem em conjunto, com o objetivo de garantir a segurança das pessoas e também
do patrimônio.
A Escola de Educação Básica Gleidis Rodrigues, através de visita in loco
encontra-se sem nenhum equipamento exigido pelo (CBMSC) para segurança contra
incêndio. A escola não possui extintores, lâmpadas de emergência, sinalização para
abandono de local, central de gás adequada para a edificação e também não possui
documentos que comprovem a resistência dos materiais ao fogo. A escola esta sem
qualquer tipo de proteção em caso de incêndio e a implantação desse sistema deve
ser imediata.
A partir disso, fazendo uma análise profunda deste trabalho, conclui-se dizendo
o quanto é importante proporcionar um ambiente seguro, preparado e sinalizado para
os ocupantes desta edificação, pois assim em caso de acidente resultando em
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incêndio, os ocupantes da edificação terão a chance de eliminar os focos de incêndio
em seu início, evitando a propagação preservando a integridade da edificação, mas
caso isso não seja possível, o plano de emergência ira facilitar a evacuação até o
ponto de encontro de forma rápida e segura preservando a vida de todos os que ali
estiverem.
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