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Em recente editorial da revista INCÊNDIO o tema 
central foi a ocupação de edifícios no centro de 
São Paulo e o risco que eles representam para os 
ocupantes e as construções próximas.
As autoridades pouco ou nada fizeram para que 

focos de grandes sinistros fossem eliminados, tornando, 
assim, a cidade refém dessa situação que, sem nenhuma 
dúvida, provocará novas tragédias. Afinal, a ocupação 
desordenada dos locais e o acúmulo de materiais usados 
como divisórias formam um grande volume de carga de 
incêndio que, por si só, causa um fogo muito intenso.
A desorganização desses locais e a facilidade de propagação 
das chamas são fatores adversos para a atuação dos 
bombeiros, pois não há corredores desobstruídos nem 
sistemas fixos de combate ao fogo.
Já passou da hora de a municipalidade tomar ciência desse 
grave problema. Muitos edifícios estão em situação idêntica 
àquela em que se encontrava o prédio do centro de São 
Paulo destruído no último 1º de maio. O calor foi tão 
intenso que a fachada do edifício fronteiriço foi atingida pelo 
fenômeno da irradiação, o que poderia gerar reação em 
cadeia, atingindo todos os outros prédios vizinhos.
Os custos de um sinistro dessa monta são incalculáveis, afinal 
eles envolvem não apenas o imóvel atingido, mas também os 
vizinhos, o trânsito e, em especial, a perda de vidas.
O lado positivo – se é que pode haver – é a atuação do 
Corpo de Bombeiros de São Paulo. Esses heróis anônimos 
formam um conjunto de profissionais que diuturnamente 
estão a postos para salvar vidas e proteger bens. A 
corporação é um dos poucos serviços públicos a oferecer 
um pouco de tranquilidade a quem mora em uma cidade 
como a capital paulista. ■

Luiz Carlos Gabriel 
Editor
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Corporação gaúcha forma 182 novos soldados

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) formou em abril a última turma de novos soldados bombeiros do Estado, 
remanescentes do Concurso de 2014. O Curso Básico de Formação Bombeiro Militar (CBFBM) ocorreu em seis municípios – Porto 

Alegre, Esteio, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, Cruz Alta, e Passo Fundo – incluindo e aperfeiçoando 182 militares. Durante o curso, 
os bombeiros receberam toda a preparação de combate e de prevenção contra incêndio, de busca, salvamento e resgate, atendimento 
pré-hospitalar, defesa civil e demais atividades que competem à corporação. Os novos soldados passarão a integrar as diversas unidades do 
CBMRS e vão as funções administrativas, de combate e prevenção de incêndios.

DF decreta estado de emergência por risco de queimadas

O governo do Distrito Federal decretou estado de emergência ambiental por conta do risco de incêndio florestal na região. A medida foi publicada 
no dia 19 e abril e vale até novembro deste ano. A determinação prevê que sejam adotadas medidas necessárias para minimizar os riscos e   

quantidade de casos e eventuais consequências.
Com a situação de emergência, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e outros órgãos públicos e poderão fazer compras emergenciais, sem 
licitação, para combater queimadas. Os servidores também ficam autorizados a fazer horas extras. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet), o período de seca vai de maio a setembro, mas a situação tende a ser mais preocupante em junho, julho e agosto, quando quase não 
há registros de chuva.

Delegação de bombeiros  
alemães visita Blumenau

Uma delegação de Bombeiros da cidade de Munster, na Alemanha, esteve em 
Blumenau na manhã no dia 18 de abril para visitar a sede do 3º Batalhão de 

Bombeiro Militar. O grupo era composto por membros do Instituto de Bombeiros 
do Estado da Renânia do Norte Westfália. Durante a visita, o Comandante do 

3ºBBM, Ten Cel José 
Gamba Júnior, fez 
uma palestra sobre 
o contexto histórico 
do Corpo de Bom-
beiros Militar e da 
cidade de Blumenau. 
A visita teve como 
intuito aproximar e 
promover futura re-
lação de intercâmbio 
entre as corporações 
alemã e brasileira. 

RN tem 571 profissionais a  
menos do que determina Lei

O Rio Grande do Norte possui um déficit de 10 mil agentes 
na área de segurança pública – e isso levando-se em 

consideração somente os policiais civis, policiais militares e 
bombeiros militares. O levantamento foi realizado pelo Portal 
de notícia G1. Atualmente, o estado conta com 9.978 ser-
vidores nestas três instituições, o número fica bem distante 
dos 19.681 previstos em lei.
De acordo com os dados adquiridos pelo Portal via Lei de 
acesso à informação, o efetivo do Corpo de Bombeiros da-
quele estado carece de reforços. Hoje, a corporação possui 
pouco mais da metade do que deveria ter. São 573 milita-
res, quando o previsto determina um total de 1.065, segun-
do a Lei Complementar nº 230, de 22 de março de 2002. 
“Atualmente, 55% das ocorrências deixam de ser atendidas, 
principalmente, por falta de efetivo”, ressalta o coronel Luiz 
Monteiro da Silva Júnior, comandante-geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do RN.
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Câmara aprova criação 
do Sistema Único de Segurança

OPlenário da Câmara dos Deputados aprovou, 
no começo de abril, o projeto de lei que cria 

o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e a 
Política Nacional de Segurança Pública e Defesa 
Social (PL 3734/12, do Executivo) para facilitar a 
atuação conjunta e coordenada das ações em 
nível nacional de todos os órgãos de segurança.  
O texto prevê que essa atuação conjunta ocorrerá 
por meio de operações com planejamento e exe-
cução integrados; estratégias comuns para prevenir 
crimes; aceitação mútua dos registros de ocorrên-
cias; compartilhamento de informações, inclusive 
com o Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin); e 
intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos.

Porto de Itaqui, no Maranhão, inaugura  
sistema de combate a incêndio

No final de março o governador maranhense Flávio Dino, entregou oficialmente o Berço 108 
e apresentou o Sistema de Combate a Incêndio do Porto do Itaqui. A obra de instalação do 

sistema de combate a incêndio do Porto do Itaqui, no valor de R$ 14,9 milhões, contempla toda a 
área de cais, do berço 100 até o 108, e foi planejada em duas fases de execução. A primeira teve 
conclusão em dezembro de 2017 (berços 104 a 108) e a segunda (berços 100 ao 103) tem previsão 
de entrega em maio deste ano.
O projeto abrange instalação de alarmes, hidrantes, canhões de água, bombas de alta capacidade 
dentre outros equipamentos. Leia mais no site da revista Incêndio.

SP regulamenta 
Fundo Estadual  
de Segurança  
contra Incêndios 

O governador Geraldo Alckmin 
assinou no dia 15 de março o 

decreto para a regulamentação 
do Fundo Estadual de Segurança 
contra Incêndios e Emergências 
(FESIE). Criado através da lei com-
plementar nº 1.257/2015, o FESIE 
proporcionará a expansão dos 
serviços de bombeiros no Estado, 
alcançando municípios que não 
possuem o serviço e dando su-
porte ao Sistema de Atendimento 
de Emergências. O Fundo contri-
buirá também com os municípios 
na manutenção dos serviços de 
bombeiros e empregará recursos 
na renovação e modernização 
administrativa e operacional do 
Corpo de Bombeiros, mediante 
a aquisição de viaturas e equi-
pamentos. Além disso, também 
permitirá investimentos na área 
de ensino e pesquisa de seguran-
ça contra incêndio e emergências, 
além de programas de prevenção 
de incêndio e acidentes por meio 
de educação pública. Acompanhe 
no site da revista Incêndio. 



Classificação de riscos de ocupação
 • Identificar a Classificação ocupações
 • Identificar as classes de armazenagem das mercadorias
 • Impactos de uma classificação errada de Ocupação e 

mercadoria

 Terminologia e tipos de construção
 • Conhecer os termos gerais aplicados na NFPA 13 / ABNT 

NBR 10897
 • Como classificar uma construção como obstruída ou 

desobstruída

 Tipos de Sistemas de Sprinklers
 • Conhecer e identificar os 4 tipos de sistemas de 

sprinklers
 • Identificar os requisitos com relação a cada um dos tipos 

de sistemas de sprinkler

 Localização e espaçamento de sprinklers
 • Como a classificação determina os critérios de instalação 

de sprinklers
 • Processo para seleção de sprinklers
 • Discutir o efeito de uma obstrução para o padrão de 

descarga de sprinklers e o que fazer para evitá-las
 

Tipos e espaçamentos entre suportes
 • Tipos de suporte e materiais aceitos
 • Localizar e aplicar requisitos para dimensionamento e 

espaçamento de suportes

Introdução à proteção de armazenagem
 • Um overview dos capítulos 12 a 21 da NFPA 13 / NBR 10897
 • Fatores que afetam a classificação da mercadoria
 • Tipos de sprinklers utilizados

 Abordagens de projeto
 • Identificar as várias opções de projeto de sistemas de 

sprinklers
 • Determinar densidade, área de operação, vazão e duração de 

jato de mangueira e reserva de incêndio

 Cálculo Hidráulico
 • Explicar e usar as fórmulas hidráulicas
 • Descrever a perda por atrito nos diferentes tubos
 • Descrever o processo de cálculo hidráulico
 • Aplicar método de projeto para cálculos hidráulicos conforme 

NFPA 13 / ABNT NBR 10897
 • Avaliar o abastecimento de água para a demando do sistema
 • Praticar em classe exemplo de um cálculo hidráulico 

C O N T E Ú D O    P R O G R A M Á T I C O

PROJETO E CÁLCULO HIDRÁULICO
DE SISTEMAS DE SPRINKLERS

PADRÃO NFPA 13

NFPA

13

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:  (11) 3627-9829 - www.abspk.org.br

A B S P K T R E I N A M E N T O S

O mais abrangente curso sobre 

projetos de sistemas de sprinklers

já ministrado no Brasil.

Um guia completo sobre a utilização  

da NFPA 13, com referências às

normas nacionais (NBR 10897 / 2014)

e licenciado oficialmente pela NFSA,

uma das maiores associações de

fomento e instrução de sistemas

de proteção por sprinklers do mundo.   

anuncio_nfpa_13C_210x280mm

quinta-feira, 24 de março de 2016 16:13:14

SÃO LEOPOLDO - RS

A inscrição no evento inclui

material, certificado de participação, 

co�ee breaks  e almoços. 

16 a 18/05

Vagas limitadas: pré-inscrições pelo
site www.abspk.org.br.
Descontos especiais para associados
ABSpk e grupos de empresas.

UNISINOS CAMPUS SÃO LEOPOLDO

Avenida Unisinos, 950 - Cristo Rei

ABSpk - Associação Brasileira de Sprinklers
Av. Angélica, 2223 - CJ 304 - Consolação
01227-200 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3627-9829

http://www.abspk.org.br


www.revis ta incendio.com.br14

MÔNICA BERNARDI URIAS
ENTREVISTA

Investigação  
de incêndios
PERITA CRIMINAL COMENTA DESAFIOS E FORMAÇÃO  
DE PROFISSIONAIS DEDICADOS À ATIVIDADE
\por Daniel Santos 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



incêndio _maio_2018 15

as inúmeras possibilidades e meios que 
temos para desenvolver e consolidar a 
perícia criminal paulista como o principal 
órgão da Polícia Técnica nacional.

Como é feito o trabalho de 
perícia em locais incendiados? 
Cabe ao Núcleo de Engenharia o atendi-
mento à ocorrência. No entanto, dadas 
as características do sinistro, pode haver a 
integração de outros núcleos, envolvendo 
peritos de laboratório e de atendimento 
de local. Além disso, pode haver integra-
ção entre o Instituto de Criminalística e o 
Instituto Médico Legal, ambos subordina-
dos à Superintendência da Polícia Técni-
co-Científica de São Paulo. Isso para qual-
quer tipo de situação. No caso específico 
de um incêndio os núcleos de Engenharia 
e de Física também podem atuar em con-
junto, para se coletar, por exemplo, algum 
material que permita identificar se há ou 

não presença de acelerante no local. A partir daí, o material é 
encaminhado para análise – neste caso ao Núcleo de Química 
–, para determinar se o fogo foi intencional. 

Como se determina quando o local  
sinistrado deve ser periciado ou não?
Diante da suspeita de que um incêndio tenha sido criminoso, 
o Instituto de Criminalística é acionado. O chamado para a pe-
rícia parte da Autoridade Policial, no caso a Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, geralmente a primeira a chegar ao local.  
É importante lembrar que só pode se responder por crime 
quando há negligência, imprudência ou imperícia. A partir daí, 
com o levantamento de informações sobre possíveis causas, foco 
do incêndio, exposição das vítimas e danos causados, pode-se 
entender se houve ou não crime. 

Incêndio é um evento que elimina vários vestígios 
que apontam como as chamas iniciaram. Como é 
possível, ainda assim, apontar as condições em que 
tudo ocorreu ou começou?
Isso ocorre devido um extenso trabalho de análise. O peri-
to levanta o maior número possível de  dados acerca do que 
aconteceu. Após verificações de informações, vai excluindo por 
analogia e resultados de exames os vestígios levantados que 
não servem ou são inconclusivos até, efetivamente, encontrar 

L ogo após um incêndio 
surgem vár ias dúvidas 
acerca do que pode ter 
ocasionado o sinistro. 
Como o fogo começou, 
onde surgiram as primei-
ras chamas, se foi um ato 
criminoso ou não... Em 

meio a tantas perguntas é possível recor-
rer a um profissional capaz de ajudar a 
encontrar respostas: o perito criminal. Em 
filmes e séries de tevê eles são apresenta-
dos como verdadeiros super-profissionais, 
munidos de equipamentos de últimos 
geração – alguns deles até inexistentes. 
Na vida real, a história é outra, embo-
ra guarde semelhanças com o ambiente 
ficcional, especialmente quando esses in-
vestigadores unem recursos de diversas 
áreas do conhecimento, como química, 
física e informática, para desvendar uma 
ocorrência e, quando é o caso, solucionar 
um crime. Nesta edição, conversamos com a perita criminal 
Mônica Bernardi Urias, da Polícia Técnico-Científica do Estado 
de São Paulo. A engenheira, que se diz apaixona pela profissião 
pela corporação daqual faz parte, comenta as atividades de um 
profissional responsável pela apuração de fatos relacionados 
a um incêndio. Acompanhe nas próximas páginas.

Como iniciou a carreia na Polícia Científica?
Durante oito anos atuei na área de engenharia. Sentia-me frus-
trada por não poder realizar pesquisa aplicada e não colaborar 
ativamente para o desenvolvimento social. Além disso, nos locais 
onde trabalhei, encontrei estruturas organizacionais muito en-
gessadas, sem condições favoráveis à inovação. Sempre fui muito 
curiosa, proativa e dedicada aos estudos. Queria que as minhas 
qualidades fossem desenvolvidas e houvesse motivação para meu 
progresso profissional e pessoal. Em certo momento, encantei-
-me com o trabalho realizado pela perícia no Caso Nardoni. À 
época, inscrevi-me no concurso público para a Polícia Científica 
de São Paulo. Foram horas de estudo e preparo, suficientes 
para que me classif icasse para uma das 68 vagas disponíveis. 
A aprovação foi algo muito significativo, além da oportunidade 
de provar meu potencial, força e coragem de dar início a uma 
nova carreira. Hoje, amo a Polícia Científica e dedico minha vida 
para a melhoria dos serviços prestados à população. Os proble-
mas existem, claro, mas tento não olhar só para eles. Vislumbro 

Além das 
legislações, 
perícias 
criminais 
devem seguir 
as instruções 
técnicas do 
Corpo de 
Bombeiros
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as evidências. A maioria dos incêndios são 
aplásicos, ou seja, com destruição parcial. 
O exame do local, indo além do incêndio, 
pode orientar o perito criminal a fazer 
uma leitura mais próxima de como era 
antes do incêndio. Além disso, o profissio-
nal pode ainda dispor de imagens e depoi-
mentos para instrução de seus trabalhos, 
de forma complementar.

Existem normas internacionais 
que balizam uma perícia 
de incêndio? 
Nossa atuação é restrita às instruções téc-
nicas do Corpo de Bombeiros e à legisla-
ção brasileira. Também se deve aplicar o 
CPP [Código de Processo Penal] e seguir 
os requisitos elencados pelo Delegado 
de Polícia na guia de requisição, apresen-
tando a prova material para instrução do 
inquérito. Utilizamos instruções interna-
cionais quando o País não tem nada que 
trate do assunto, mas, mesmo assim, com muita parcimônia. 
Quando o perito sai dessa linha, é necessário que se justifique 
o motivo de tal ação, porque ele pode ser confrontado pelo 
assistente técnico quanto à condução da perícia.

Os procedimentos diferem em incêndios 
industriais e domésticos? 
Independente do tipo de ocorrência, os procedimentos práticos 
são os mesmos. No entanto, o que pode mudar é a complexi-
dade do sinistro e as características da habitação. Esses fatores 
condicionam a perícia, a produção de fotos, a análise laboratorial 
e os exames indiretos de documentos, algo bastante relevante 
em áreas comerciais e industriais. Exemplo: o perito levanta 
documentos para entender onde ocorreu o incêndio e o que 
pode, eventualmente, ter colaborado para o início do fogo. Ele 
verifica também se determinada habitação possui o AVCB [Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros] e se ele corresponde ao 
que há no local. Por esse motivo, documentos são fundamentais 
para a perícia. 
 
Qual a formação exigida para atuar 
em investigação de incêndios?
No Estado de São Paulo o perito deve ter formação em en-
genharia. Além disso, há uma recomendação de que tenha es-
pecialização em Segurança do Trabalho. No entanto, é preciso 

aperfeiçoamento, pois nenhuma gradu-
ação trata com profundidade da inves-
tigação de incêndio. O que temos hoje, 
relacionado à investigação, está muito 
aquém da real necessidade. É fundamen-
tal o desenvolvimento de mais pesquisas 
e produção de conhecimentos. 
Só há um curso no Brasil sobre perícia 
de incêndio, realizado pelo Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal. É 
um curso de capacitação, fundamental 
para aprimorar competências do perito 
criminal dedicado a esse tipo de ocorrên-
cia, porém é algo muito restrito. Trata-se 
de um curso para bombeiro militar, por-
que diferentemente  do que ocorre em 
praticamente todo o Brasil, em Brasília 
é esse profissional que faz as perícias. Já 
me inscrevi diversas vezes para partici-
par do curso, mas em nenhuma delas 
houve quórum suf iciente para formar 
uma turma.  Como disse, não há forma-

ção específica sobre o assunto. No curso de perito criminal da 
Polícia Científica há uma matéria a respeito.  Venho planejando 
e discutindo junto a uma tradicional universidade de São Paulo 
a viabilização de uma especialização na área de segurança contra 
incêndio para peritos criminais. 

Há algum trabalho estruturado entre Polícia 
Científica e Corpo de Bombeiros? 
Infelizmente, não temos integração nesse nível. Um trabalho nes-
se sentido seria muito importante para desenvolver uma atu-
ação conjunta entre pesquisa e desenvolvimento de atividades 
de atendimento e, até mesmo, na instrução técnica na área de 
projetos e educação e conscientização da população. 
 
O resultado de perícias pode ajudar 
na conscientização e prevenção? 
Isso não ocorre atualmente, mas poderia ser usado. Seria uma 
ótima ferramenta para gerar estatísticas detalhadas. Por exemplo, 
quantificando casos de incêndio registrados, locais periciados, 
soluções, ocorrências criminosas e acidentais, entre outras pos-
síveis categorizações. Não há uma sensibilização das instâncias 
superiores no tratamento de resultados promovidos pela Polícia 
Científica para a prevenção de crimes e acidentes, dentre eles 
os incêndios. Ainda temos muito a construir, e o envolvimento 
da alta administração é fundamental. ■

Só há um curso 
sobre perícia 
de incêndio no 
País, realizado 
pelo Corpo 
de Bombeiros 
Militar do 
Distrito Federal
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CUIDADO 
CONTÍNUO
por Adriana Gavaça

Equipamentos devem atender ao prazo 
de validade e passar por inspeções 
constantes que atestem sua eficácia

Todos sabem que o Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) é 
um item de uso obrigatório por 
profissionais que se arriscam no 

combate ao fogo e no resgate a vítimas, 
como é o caso de Bombeiros Civil e Mi-
litar, e por aqueles que atuam na indústria 
química e petrolífera, onde a possibilida-
de de incêndio e explosão é alta. Esses 
equipamentos, quando novos, têm sua 
eficácia assegurada por testes de resis-
tência e qualidade, mas como garantir se 
essa eficiência permanece a mesma após 
longos períodos? De quanto em quanto 
tempo se deve fazer manutenção preven-
tiva? E como reconhecer que é hora de 
aposentar um item?

“Todos os equipamentos adquiridos 
possuem um manual de manutenção e 
utilização, sendo esta uma exigência edi-
talícia, com as orientações do fabricante 
para a higienização e conservação. Com 
relação a data de validade, acredito que 
cada Corporação no Brasil possui seus 
próprios padrões estabelecidos, de-
pendendo de sua estrutura e das nor-
mas adotadas (americana ou europeia). 
O que se pode dizer que existe é uma 
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pela conservação do equipamento e, a 
troca, quando necessária, ao empregador.

Embora a exigência de CA para EPIs 
esteja prevista na legislação trabalhis-
ta desde a década de 70, foi somente 
a par tir de 2009, com a alteração da 
Norma Regulamentadora (NR-6) sobre 
Equipamento de Proteção Individual, que 
passou a ser obrigatório ensaios com os 
produtos em laboratórios especializados 
e credenciados ao Ministério do Trabalho 
ou ao SINMETRO. 

“Muitos EPIs acabam tendo como 
parâmetro as normas europeias para a 
emissão do CA. Acreditamos que, com o 
advento de novas normas nacionais, com 
padrões ISO, haja a possibilidade de se 
utilizar esses padrões para a emissão dos 
certificados, desde que, obviamente, os 
laboratórios acreditados pelo INMETRO 
estejam equipados e preparados para os 
testes estabelecidos”, dispõe Martins.

NOVAS NORMAS 
O subcomandante antecipa que hoje 

já está em processo a tradução da ISO 
11999, para a criação das normas nacio-
nais de EPI específicas para bombeiros, 
ABNT NBR ISO correspondentes. 

“Essas normas trabalharão com os dois 
conceitos. Quando, no futuro, falarmos 
sobre certificação pelas futuras normas 
ABNT NBR ISO em questão, estaremos 
dando a possibilidade ao consumidor de 
escolha dos padrões, sejam eles ameri-
canos ou europeus, como é o exemplo 
da parte cinco da norma em discussão, 
que estabelece capacetes Tipo 1 (simi-
lares a capacetes para combate a incên-
dio em estruturas), de acordo com a EN 
443:2008, bem como capacetes Tipo 2 
(similares aos capacetes utilizados para 
combate a incêndio em estruturas), con-
forme a NFPA 1971. Tudo isso dentro da 
mesma norma nacional”, explica.

Martins acredita, porém, que a gran-
de novidade para o mercado estará 

certa padronização de troca dentro de 
um prazo médio de cinco anos para o 
efetivo operacional”, assinala  Adriano 
Martins, subcomandante do 4º Grupa-
mento de Bombeiros, responsável pela 
Zona Sul e Zona Oeste, do Corpo de 
Bombeiros de São Paulo, que está à 
frente ainda da CEE 131 – Comissão de 
Estudo Especial – Vestimenta para com-
bate a incêndio; e CEE 132 – Comissão de 
Estudo Especial – Capacete para combate 
a incêndio, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).

A comercialização desses produtos no 
Brasil está vinculada à obtenção de um 
Certificado de Aprovação (CA), emitido 

pelo Ministério do Trabalho ou pelo 
SINMETRO. Esse documento funciona 
através de uma numeração própria, con-
cedida após processo de avaliação e teste, 
para cada tipo de EPI, como uma espé-
cie de selo de qualidade. Para cada item,   
há um código diferente de acordo com 
suas particularidades. Isso significa que, 
uma simples alteração na cor do equipa-
mento ou no tipo de amarração (como 
acontece com calçados de segurança, por 
exemplo), gerará a necessidade de nova 
certificação. Esse selo de qualidade que 
garantirá a segurança do produto. No 
entanto, uma vez nas mãos dos usuários 
f inais, caberá a eles a responsabilidade 
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no advento de uma norma nacional 
padrão ISO, que, ao seu ver, poderá 
promover a participação de produto-
res nacionais, convidando-os a adentrar 
nos padrões internacionais. “Isso poderá 
possibilitar um comércio internacional, 
obviamente com o desenvolvimento das 
tecnologias necessárias e a participação 
dos laboratórios certificadores”, afirma.

CUIDADOS BÁSICOS 
Além de verificar se o produto adqui-

rido possui Certif icado de Aprovação, 
o empregador deve estar atento ao 
prazo de validade e quais as recomen-
dações constantes nos manuais de fabri-
cação, sobre como cada equipamento 

deverá ser utilizado, cuidado e armaze-
nado pelos profissionais.

“Questões como a da sujidade e da 
contaminação por materiais inflamáveis 
do EPI, por exemplo, podem influenciar 
diretamente no desempenho de pro-
teção contra o fogo, cenário bastante 
comum na indústria de petróleo e gás”, 
explica Ariana Bottura da Dupont.

Trabalhadores desse tipo de indústria 
necessitam de roupas desenvolvidas com 
tecidos antitérmico e antichamas, até lu-
vas e calçados adequados. Grande parte 
da conservação desses equipamentos 
começa justamente pela lavagem, que 
pode ser feita no local de trabalho ou por 
empresas especializadas. Em alguns casos, 

dependendo do tipo de uso do equipa-
mento, é recomendada a lavagem diária. 

A executiva da Dupont diz que hoje 
é comum o uso de tipo de tecido 
para esse público à base de Nomex, 
que é o adotado pela empresa: uma 
f ibra inteligente, que aumenta de es-
pessura quando exposta ao calor e a 
chamas, chegando a ficar até 46% mais grossa. 

“É como se o material possuísse uma 
capa protetora. Os contaminantes são 
retidos nessa película, fazendo com que 
seja mais fácil removê-los após o proces-
so de higienização ou lavagem. No caso 
de tecidos fabricados com fibras de al-
godão tratado, os materiais inflamáveis 
penetram e são absorvidos, o que torna 

Tradução da ISO 11999 servirá como base para a 
criação de normas nacionais de EPIs para bombeiros 
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o processo de lavagem/higienização (e 
consequentemente descontaminação) 
mais difícil, e algumas vezes impossível de 
se realizar, obrigando a troca do EPI com 
maior frequência, em um curto espaço 
de tempo”, explica.

Cada EPI exige um tipo de inspeção 
técnica ou manutenção periódica. Capa-
cetes costumam ter uma vida útil mais 
longa. No entanto, devem ser verificados 
regularmente, pois, caso sofram uma sim-
ples rachadura ou qualquer outro dano, 
terão que ser imediatamente descartados 
e substituídos por novos.

VIDA ÚTIL 
“Sempre tem que se pensar na regra 

universal de segurança: seu equipamento, 
seja ele qual for, ainda fornece a seguran-
ça necessária para os requisitos de sua 
função? Sendo assim, tudo vai depender 
de cada corporação, da sua estrutura fi-
nanceira, da estrutura de seus órgãos téc-
nicos (para a realização de uma avaliação), 
da garantia do equipamento, da infraes-
trutura do vendedor para dar o suporte 
pós-venda, entre outras coisas. Com cer-
teza o equipamento deve receber uma 
avaliação de proteção pelo órgão técnico 
da sua Corporação e não somente pas-
sar por um reparo manual pelo usuário. 
Alguns reparos, inclusive, deveriam ser 

realizados pelo vendedor do equipamen-
to”, aponta o subcomandante Martins.

O oficial diz que, uma norma que po-
deria ser utilizada para esse controle, que 
só é aplicada para o conjunto de EPI’s 
voltados para a área de prevenção e 
combate de incêndio, seria a NFPA 1985 
– “Padrão para seleção, cuidados e manu-
tenção dos conjuntos de proteção contra 
incêndio estrutural e combate a incêndio 
por aproximação”, edição 2014.

No segmento de vestimentas para 
proteção térmica, o que irá determinar 
a vida útil são três itens principais: a tec-
nologia de tecido utilizada, se é inerente 
ou tratada; exposição que o EPI sofre dia-
riamente, se é mecânica, de sujidade ou 
de contaminação; e como é o uso e ma-
nutenção do EPI. “Esse último fator en-
volve não apenas o processo de lavagem 
correto (seja em domicílio ou industrial), 
mas também a garantia que ele não está 
contaminado de produtos inflamáveis ou 
produtos prejudiciais à saúde”, aponta 
ainda a executiva da Dupont.

O gerente de Marketing da Marlu-
vas, Danilo Oliveira, explica que, no 
caso de calçados de segurança, como 
os direcionados a bombeiros, a indús-
tria oferece hoje modelos resistentes 
a calor e fogo, risco elétrico, abrasão, 
rasgamento, per furação e impacto, 

w  Os fabricantes enviam amostras de produtos, que são 
testadas e certificadas pelo Ministério do Trabalho, por 
meio do Certificado de Aprovação (CA), ou, em alguns 
casos, pelo SINMETRO.

w  O CA é válido por cinco anos, enquanto a certificação 
pelo SINMETRO é feita, quase sempre, todo ano. Depois 
desse prazo, a indústria tem que fazer a renovação do CA 
ou solicitar um novo, caso haja alteração no produto.

w  A certificação funciona como um selo de qualidade e 
segurança do produto.

w  Junto com os equipamentos certificados, os fabricantes 
enviam manual de instruções ou recomendações de uso 
e conservação para o empregador.

w  A validade de EPI’s para o Corpo de Bombeiros, por 
exemplo, costuma ser de cinco anos.

w  Dentro desse período, o equipamento deve ser enviado 
para teste ou avaliado sempre que houver necessidade 
ou for percebida qualquer perda de performance. 
O fabricante poderá ser, inclusive, acionado, se o 
equipamento estiver dentro da garantia.

PASSO-A-PASSO DA APROVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EPIS
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cuja vida útil estará diretamente ligada 
a forma como será usado e se sofrerá 
impacto importante em casos de resga-
te, principalmente os de difícil acesso ou 
condicionados a altas temperaturas.

“Os calçados possuem uma validade, 
por norma, de três anos, entretanto pre-
cisam ser sempre inspecionados. Não é 
nada complexo, a inspeção visual já é 
suficiente, desde que constate se o cal-
çado encontra-se em condições de uso, 
ou seja, isento de cortes, umidade, com 
seus itens e acessórios (cadarços, ilho-
ses, entre outros) em bom estado de 
conservação”, afirma.

Para o gerente Comercial e Desenvolvi-
mento de Negócios para LATAM da Área 

Cada Certificado de Aprovação (CA) é 
concedido após laudo de aprovação em 
testes realizados em laboratórios, que 
devem ser anexados ao calhamaço de 
documentos exigidos pelo Ministério do 
Trabalho. Os ensaios visam assegurar 
que aquele produto em questão oferece 
a proteção descrita nas normas de 
Segurança e Saúde do País. A validade 
da certificação é de cinco anos, salvos 
os emitidos pelo SINMETRO, que, em 
geral, são renovados todos os anos. 
A validade do CA pode ser checada a 
qualquer momento pelo empregador 
através do site www.caepi.mte.gov.
br/internet/ConsultaCAInternet.aspx. 
Para isso, basta clicar sobre o botão 
“Visualizar CA”, que o sistema abrirá o 
documento em formato PDF.

A exigência da certificação dos EPI’s 
foi instituída através da Portaria 
n.° 3.214, 08 de junho de 1978.  A 
obrigatoriedade se dá tanto para 
produtos fabricados internamente, 
quanto para os exportados, que 
deverão ser testados no desembarque 
(através da coleta de itens aleatórios 
dentro dos containers) ou através de 
ensaios na área fabril da empresa. A 

certificação por meio do SINMETRO é 
mais recente, só foi permitida após a 
atualização da NR6 em 2001. Desde 
então, cinco categorias de EPI’s já 
passaram para esse novo sistema 
(luvas cirúrgica/luvas não cirúrgicas; 
luvas de risco elétrico; capacetes 
(menos para bombeiros); respirador 
descartável; e equipamentos de 
trabalho em altura.

Em 2016, último dado coletado 
pelo Indicadores do Mercado 
Brasileiro de Equipamentos de 
Proteção Individual, publicado pela 
Associação Nacional da Indústria de 
Material de Segurança e Proteção 
ao Trabalho (Animaseg), esse 
mercado movimentou R$ 6,668 
bilhões, sendo os principais setores 
a vestimenta de segurança, com 
participação de 24,4%; seguido 
por luvas hospitalares, com 21,4%; 
e calçados de segurança, com 
19,3%. A certificação do SINMETRO 
é feita recolhendo equipamentos 
nos pontos de venda, enquanto 
no Ministério do Trabalho, se faz 
a certificação através de produtos 
enviados diretamente das fábricas.

TESTES GARANTEM QUALIDADE

de Equipamentos para Proteção e Com-
bate a Incêndio, da UL do Brasil, Vladson 
Athayde, em linhas gerais, sempre que o 
EPI apresentar algum problema ele deve-
rá ser substituído. Ele lembra, porém, que 
a certificação já traz ao usuário a certeza 
de que o EPI atende aos parâmetros de 
proteção contidos em normas, garantin-
do a segurança de desempenho e con-
sequente segurança ao usuário. Athayde 
foi um dos palestrantes da 11º edição do 
Painéis de Engenharia, realizado em abril, 
na cidade de Santa Maria (RS), palco da 
tragédia na Boate Kiss, há cinco anos. Na 
ocasião, o executivo falou sobre a impor-
tância do Programa de Certif icação de 
Segurança Contra Incêndio.

http://www.pastadox.com.br
mailto:assinatura%40fieramilano.com.br?subject=
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O processo de fabricação dos equi-
pamentos evoluiu muitos nos últimos 
anos, trazendo novidades que abran-
gem desde a realidade vir tual, embu-
tida em capacetes para bombeiros, até 
proteção de quase 50% mais em tecido 
antichamas. Apesar disso, especialistas 
reclamam de falta de profissionalismo 
de alguns, que optam por materiais de 
segunda linha, e também de empresas 
contratantes, na hora da escolha do 
EPI mais adequado ao trabalhador. 

SEGURANÇA AFETADA
“Hoje o mercado é extremamente 

competitivo. Muitas vezes materiais e 
equipamento advindos de regiões com 
mão-de-obra barata e especializada aca-
bam tomando conta do mercado. Há de 
se garantir a segurança e qualidade destes 
materiais por meio de requisitos de per-
formance, que uma certificação nacional 
deveria exigir. No entanto, sabemos desta 
lacuna no mercado brasileiro, em que equi-
pamentos de segurança do exterior, muitas 
das vezes, não passam por um controle de 

qualidade específico para entrada em nosso 
mercado, colocando em risco a segurança 
do operador”, avalia o engenheiro civil e 
major do Corpo de Bombeiros do Estado 
do Paraná, Ivan Ricardo Fernandes.

Ele diz que é comum, atualmente, 
muitas corporações militares padro-
nizarem suas ações em função das es-
pecif icações que os fabricantes pres-
crevem em seus manuais de operação, 
os quais muitas vezes não atendem 
um padrão mínimo de segurança que 
só uma certificação pode exigir.

“Quando falamos em proteção, segu-
rança e saúde do trabalhador não deve-
mos associar isso a custo. Mas, até pela 
dinâmica de mercado, sabemos que qua-
se sempre é o que ocorre, onde o menor 
custo, seja no público ou no privado, será 
o equipamento a ser utilizado”, assinala.

Os Equipamentos de uso Individual e 
mesmo Coletivo direcionados aos bom-
beiros militares devem atender a uma 
série de prescrições normativas, tanto 
nacionais como internacionais. “Podemos 
citar o conjunto de Roupa de Proteção 

para Combate a Incêndios, que são confec-
cionadas em fibra Aramida Rip Stop, com-
posta por quatro camadas, a na qual a 1ª 
Camada é 100% antichama, a 2ª Camada 
atua como barreira de vapor, nos termos 
do padrão ISO 9073- 6/2002, e ainda a 3ª 
Camada que atua como barreira de calor, 
e a 4ª Camada que é a forração interna”, 
explica o major.

Para a executiva da Dupont, no Brasil 
ainda há um longo caminho a ser percor-
rido no que diz respeito ao uso correto 
dos EPIs e na relação entre custo e bene-
fício de vestimentas de proteção. 

“Muitas empresas ainda preferem tec-
nologias mais econômicas e menos durá-
veis, que realmente fazem a diferença na 
segurança de seus trabalhadores e apre-
sentam um custo-benefício maior, devido 
a sua alta durabilidade e desempenho de 
proteção durante o período de utiliza-
ção. Entretanto, nossa expectativa é que 
o mercado amadureça cada vez mais, e 
passe a selecionar de forma mais criterio-
sa suas ferramentas de proteção à vida”, 
afirma Ariana, da Dupont.  ■
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Essenciais para alertar sobre alteração 
na temperatura do ambiente, surgimento 
de fumaça ou vazamento de gás 

SISTEMA 
PARA EVITAR 
TRAGÉDIAS

Na noite do último dia 25 de mar-
ço, frequentadores do Shopping 
Winter Cherry, na cidade de 
Kemerovo, a 3,6 mil quilômetros 

de distância de Moscou, na Rússia, viveram 
momentos de terror. Um incêndio de gran-
des proporções provocou a queda de parte 
do teto, atingindo um trampolim infantil e 
uma sala de cinema. Como era domingo à 
noite, o lugar estava completamente lotado. 
Vídeos divulgados pela imprensa, mostram 
pessoas pulando pela janela na tentativa de 
fugir das chamas. Na tragédia, 64 morre-
ram, dentre elas, 41 crianças. Ao menos 15 
pessoas ainda permaneciam hospitalizadas 
até o fechamento dessa edição. Informa-
ções iniciais, divulgadas por um comitê 
instaurado para averiguar as causas do de-
sastre, apontaram “sérias violações de se-
gurança no lugar”. Investigadores disseram 
que as saídas de emergência do shopping 
estavam bloqueadas e que o sistema de 
alarme encontrava-se desligado.

 por Adriana Gavaça

Em casos de incêndio em grandes cons-
truções, que possuem pé-direito alto, 
como é o caso de shopping centers, é o 
bom funcionamento de detectores de in-
cêndio que irá impactar diretamente sobre 
o desfecho de uma tragédia.  Não se sabe 
se houve falha nesse tipo de equipamento 
no shopping da Rússia, mas, mesmo que 
eles tenham detectado o fogo em seu iní-
cio e enviado a informação à central de 
alarme, como ela não estava funcionando 
os frequentadores não foram alertados 
em tempo hábil para abandonar com se-
gurança a edificação.  

“O sistema de detecção e alarme de in-
cêndio, em qualquer edificação ou área de 
risco, é considerado por especialistas como 
o sistema mais rápido de acionamento e 
aviso para que a população usuária possa 
iniciar seus procedimentos de abandono. 
Quando o sistema é certificado, sua cen-
tral torna-se o cérebro responsável pelo 
gerenciamento de todos os dispositivos 

ativos e passivos contra incêndio existen-
tes na edificação ou área de risco. Se for 
projetado, instalado e bem mantido, o que 
não ocorreu, teria salvado dezenas de vi-
das”, assinala Carlos Cotta, engenheiro do 
Instituto de Engenharia

APARELHO SALVA-VIDAS
Equipamentos de detecção podem ser 

instalados em sistemas convencionais, os 
quais o monitoramento da área é delimi-
tado por zonas e setores, sendo indica-
do para locais menores ou por sistemas 
endereçáveis, em que cada detector re-
cebe um número de identificação, cha-
mado de “endereço”. O diferencial dos 
sistemas endereçáveis é que ele permite 
a localização do ponto exato da ocorrên-
cia e, por isso, é indicado para grandes 
construções. Dependendo ainda do tipo 
de protocolo de comunicação que é uti-
lizado, a central consegue “conversar” 
com cada dispositivo de maneira rápida 
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e individual, mantendo controle sobre os 
que estão ativos e indicando o alarme ou 
possíveis falhas no sistema. Funcionando 
adequadamente, os equipamentos têm 
poder de antever grandes sinistros, co-
laborando para que o combate seja feito 
ainda no início.

“Assim sendo, reforça-se o discurso de 
que o incêndio se apaga na análise de risco, 
o que resultará em bons projetos e insta-
lações. Mas, o que continuamos vendo dia 
após dia, é o profundo desconhecimento 
dos agentes dos órgãos públicos, empre-
sas e pseudo profissionais”, aponta Cotta.

O engenheiro diz que a falta de co-
nhecimento é percebida desde o enten-
dimento sobre qual a altura e afastamento 

Instalação de sistemas de detecção é uma 
obrigatoriedade prevista na NBR 17.240 da ABNT 

adequados para instalação de um sistema 
de detecção linear, até, por exemplo, à no-
ção sobre as limitações dos diversos tipos 
de detectores para os riscos existentes.

ONDE O USO É EXIGIDO 
A instalação de sistema de detecção 

está prevista na NBR 17.240 da Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), revisada pela última vez em 
2010. O Corpo de Bombeiros de cada 
Estado é o responsável por estabelecer 
os critérios utilizados para a elabora-
ção destes projetos. Tais critérios, são 
baseados nas condições construtivas 
da edif icação, tais como: área, altura e 
ocupação da edificação.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo, 
por exemplo, faz referência ao uso de sis-
temas de detecção e alarme de incêndio 
através de sua instrução técnica IT Nº 19, 
referenciando as seguintes normas: NBR 
11836 - Detectores automáticos de fuma-
ça para proteção contra incêndio; NBR 
13848 - Acionador manual para utiliza-
ção em sistemas de detecção e alarme 
de incêndio; NBR 17240 - Sistemas de 
detecção e alarme de incêndio – projeto, 
instalação, comissionamento e manuten-
ção de sistemas de detecção e alarme 
de incêndio Requisitos; e pela americana 
NFPA 72 - National Fire Alarm Code.

“Dentre as normas citadas, preva-
lecem as normas nacionais sobre as 
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internacionais. Se utiliza como critério a 
seguinte sequência: em primeiro lugar a 
estadual, depois a nacional e na ausência 
de informação destas normas, podem-se 
utilizar critérios estabelecidos na norma 
internacional (NFPA72). As normas são 
baseadas em recomendações e critérios 
de boa prática da engenharia e muitas 
condições estabelecidas não são de or-
dem mandatória, porém, são estabele-
cidas de forma a permitir um critério e 
uma padronização de projeto”, explica 
Claudemir Mantovam, diretor técnico e 
comercial da SMH Sistema.

Para Flávio Pires, diretor comercial da 
Skyfire, os projetistas têm participação 
fundamental no processo de prevenção, 
pois são eles que devem seguir rigoro-
samente as normas da ABNT 17240 e, 

principalmente, as normas do fabricante 
do sistema de detecção e alarme. “In-
cêndio se apaga no projeto. Essa frase 
resume a importância do planejamento 
nesta área”, afirma. O executivo aponta 
ainda que os locais com alta circulação 
de pessoas, como edifícios, indústrias, 
universidades, hospitais e shoppings são 
especialmente sensíveis, pois precisam 
ter uma estratégia bem desenhada para 
evacuar as instalações. 

“Quando um detector entra em alar-
me, os sistemas de automação integra-
dos ao dispositivo atuam como uma 
solução rápida e eficiente em situações 
de emergência. A automação permi-
te o gerenciamento de vários coman-
dos, como controles de acesso, siste-
mas de segurança, dispositivos contra 

incêndio, sistemas elétricos, hidráulicos, 
mecânicos, de ar-condicionado e ilumi-
nação”, assinala Pires.

ALERTA PARA FUMAÇA
O presidente e diretor comercial da 

Eversys, Cláudio Cardoso, destaca a im-
portância de se escolher sistemas de 
detecção de incêndio analógicos e ende-
reçáveis, mais comumente denominados 
de sensores de incêndio. Eles são capazes 
de analisar de forma inteligente as leitu-
ras que realizam e de mandar as infor-
mações com diversos níveis de precisão 
(sensibilidade de fumaça, taxa de elevação 
de temperatura, intensidade de luz UV) 
para os painéis de detecção e alarme de 
incêndio que podem ser configurados e 
programados para ativar de forma mais 

https://www.eversys.com.br
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Assim sendo, acredito que a proteção 
deverá ficar a cargo de forças superiores 
e os fiéis devem reforçar sua fé”, afirma. 

ATUAL E CERTIFICADO
Atualmente se discute na ABNT a atual 

NBR 17240, que está lastreada na norma 
ISO 7240. O maior debate tem se centrado 
no padrão dos equipamentos e dos diver-
sos dispositivos, os quais possuem diferen-
ças dependendo de sua origem. “Existem 
diferenças construtivas entre os dispositivos 
europeus e americanos, como exemplo, 
dois leds para os detectores americanos e 
um led para os europeus”, assinala. “Mas 
o que mais interessa ao usuário é que a 
esmagadora maioria dos produtos nacionais 
não possuem certificação. Este é o principal 
tópico que deve ser discutido e que já de-
veria fazer parte das exigências de todos os 
Corpos de Bombeiros”, finaliza.■

precisa e mais seletiva.
Para o engenheiro Carlos Cotta, o sis-

tema de detecção e alarme de incêndio 
deveria ser exigido para todas as edifica-
ções após análise de risco. Seu argumento 
tem como base a estatística internacional 
que aponta que mais de 80% das mortes 
em incêndios é causada pela fumaça. “Mui-
tas edificações não possuem sistemas de 
detecção, incluindo construções ou riscos 
relacionados com locais onde as pessoas 
descansam ou ficam inabilitadas tempora-
riamente. Infelizmente, hoje, o sistema de 
detecção e alarme de incêndio somente 
é exigido, via de regra, com base na Legis-
lação Estadual do Corpo de Bombeiros 
de São Paulo para edificações que pos-
suem exigência de sistemas de controle 
da movimentação da fumaça e sistema de 
pressurização de escadas”, aponta.

As demais exigências, conforme o 

Cada Estado é responsável por estabelecer critérios utilizados 
para a elaboração dos projetos de instalação de detectores 

especialista, estão relacionadas nas Tabe-
las 6A a 6M5 do atual Decreto Estadual 
56819/201, do Corpo de Bombeiros de 
São Paulo, lastreadas pelas área e altura 
da edificação ou risco.

“Para descobrir como é entendido o 
sistema de detecção e alarme de incên-
dio, basta observar as tabelas deste citado 
Decreto Estadual, para o risco “local de 
reunião de público”. Para as edificações do 
tipo “centro de exposição” o sistema de 
detecção de incêndio é exigido somente 
para edificações com altura superior a 6,0 
metros. A legislação é mais benevolente 
ainda para o risco “igrejas”, ou seja, exi-
gindo-se o sistema de detecção para edi-
ficações com altura superior a 23 metros 
somente. Desconheço, atualmente, uma 
edificação com risco “igreja” com vários 
pavimentos e que possua tal exigência. 
Normalmente são edificações térreas. 
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Setor conta com 
equipamentos 
sofisticados 
que vão desde 
sistemas 
endereçáveis 
até detecção 
por feixe de luz 

MERCADO  
EM CONSTANTE 
EVOLUÇÃO

Identificar a mudança de temperatu-
ra, vazamentos de gás ou fumaça e 
avisar a central de alarme do sinis-
tro, salvando vidas e protegendo o 

patrimônio. Esses são alguns dos objeti-
vos dos detectores de incêndio.

Estimativas do National Fire Protec-
tion Association (NFPA) e U.S. Fire 
Administration US, apontam que a 
utilização de detectores de fumaça nas 
residências americanas saltou de menos 

 por Adriana Gavaça

de 10%, em 1975, para cerca de 95%, 
no ano de 2000. Em paralelo, o núme-
ro de mortes em incêndios nesses locais 
teria diminuído 50%. 

No Brasil, o seu uso ainda é condicio-
nado a edifícios residenciais e comerciais, 
estabelecimentos comerciais de grande 
porte, como shoppings centers, indús-
tria e locais que reúnam grande público, 
como hospitais, por exemplo, em con-
formidade com a legislação vigente.  

EVOLUÇÃO 
Muitos aparelhos evoluíram e hoje 

são capazes de aler tar para o local 
exato da mudança de temperatura, ou 
ainda por aspirar fumaça ou gás, en-
quanto o socorro não chega. “Quan-
do um ambiente possui um sistema de 
detecção instalados corretamente e de 
forma certif icada, a chance para que 
um incêndio se desenvolva é peque-
no”, explica Renato Vidal, gerente de 
Marketing da CM Couto.

A SMH Sistemas fornece centrais 
de alarme de incêndio analógicos, al-
gorítmicas, endereçáveis, detectores 
de fumaça óticos, térmicos e de chama 
endereçáveis e módulos de supervisão 

e comando. Em complemento aos siste-
mas de detecção e alarme de incêndio, 
a empresa possui ainda a alternativa de 
detecção de fumaça por aspiração de 
alerta precoce (Very Early Warning As-
pirating Smoke Detection).

“A SMH Sistemas lançou no merca-
do brasileiro os sistemas de supressão 



incêndio _maio_2018 35

de incêndio com a marca CDI Fire que 
utiliza agentes limpos (gases): FM200 / 
HFC227, FE25/ HFC125, FK-5-1-12 / No-
vec 1230, os quais são adequados para a 
supressão de incêndio em ambientes de 
missão crítica como data centers, CCO, 
sala de servidores, entre outros. Os sis-
temas de supressão são instalados em 
conjunto com os sistemas de detecção 
e alarme de incêndio e sistemas de de-
tecção precoce. O conjunto de sistemas 
projetados e instalados pela SMH Sis-
temas visa proporcionar a máxima se-
gurança e continuidade das operações 
dos nossos clientes evitando perdas e 
prejuízos causado por sinistros”, afirma 
Claudemir Mantovam, diretor técnico e 
comercial da SMH Sistemas, 

Para o executivo, o mercado brasileiro 
está hoje em franca expansão, pois, na 

medida em que se informatiza, torna-
-se dependente de grandes estruturas 
de data centers e estes por serem am-
bientes de missão crítica, necessitam de 
proteção automática contra incêndio 
para garantir a continuidade dos seus 
negócios sem interrupções da operação.

A Skyfire possui uma linha de produ-
tos e equipamentos endereçáveis, como 
o Multisensor, que detecta fumaça e calor, 
além de outros capazes de identificar cha-
ma e gases. “É importante frisar que nos-
sos produtos seguem o padrão europeu 
de qualidade (Conformidade Europeia – 
CE) e atende a ABNT 17240”, assinala  
Flávio Pires, diretor comercial da Skyfire. 

A empresa pretende lançar, ainda no 
primeiro semestre do ano, um software 
de monitoramento e uma placa para en-
vio de SMS (permitido cadastrar até cinco 
números de telefone). 

PADRÃO INTERNACIONAL
Já a EverSys Controls, Fire & Security do 

Brasil disponibiliza para o mercado brasi-
leiro as tecnologias de detecção e alarme 
de incêndio da UTC Edwards e UTC De-
t-tronics, reconhecidas internacionalmente 
por suas certificações (UL/FM, CE, LPCB, 
etc) e por sua tecnologia de vanguarda 

para proteção de empreendimentos de 
alto padrão e ambientes comerciais/in-
dustriais de missão crítica (Óleo & Gás, 
Energia, TI e Telecomunicações, etc). A 
EverSys em conjunto com a UTC Edwards 
já fornece a seus clientes a 3ª geração dos 
detectores de incêndio de sua mundial-
mente premiada linha Signature. 

“Entre as quatro principais marcas de 
detectores de incêndio com certificação 
aplicada no Brasil está a UTC Edwards 
com a linha Signature de detectores in-
teligentes e com tecnologia multisensor 
3D e 4D que operam com uma linha 
de painéis de incêndio muito abrangente 
(iO series, EST-3 e EST-3X). Adicional-
mente, a EverSys Controls emprega em 
seus projetos os detectores de fumação 
de alta sensibilidade a laser da linha UTC 
Edwards Air Intelligence, que embarcados 
com o mais avançado algoritmo de análise 
de fumaça invisível do mercado mundial”, 
explica o presidente e diretor comercial 
da empresa, Cláudio Cardoso.

 
PRODUTOS INTERLIGADOS

A Metalcasty possui em seu catálogo 
de produtos uma seção exclusiva de 
Detecção e Combate a Incêndio. São 
Centrais de alarme, detectores de fu-
maça, acionadores de bomba e alarme, 
Sprinklers e sirenes.

“Trata-se de um mercado que a em-
presa sempre deu atenção, especialmen-
te por focar na tecnologia de combate a 
incêndio. Se olharmos para trás, as gran-
des tragédias aconteceram justamente 
pela ausência de sistemas que visassem 
impedir – ou minimizar – estragos até 
então em situações inimagináveis. Incên-
dios em edifícios como Joelma e Andraus 
são tão emblemáticos quanto a Boate 
Kiss, sendo esse responsável por toda 
uma mudança na legislação (e preocu-
pação) no combate a incêndio”, explica 
o gerente de Marketing da Metalcasty, 
Anderson Innocencio de Oliveira.■



http://www.fireshow.com.br
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BASE PARA  
A SEGURANÇA

por Luciana Lana 

Selecionar, capacitar e motivar  
brigadistas são os primeiros desafios 
para o combate a incêndios

E quando o fogo surge e se es-
palha que todos se perguntam 
sobre a brigada de incêndio. E 
quando enfim o fogo é contro-
lado, então, essa brigada tem o 

seu trabalho reconhecido. Mas o que leva 
ao êxito a ação voluntária de pessoas que 
não se dedicam exclusivamente a combater 
incêndios? Engenheiros de segurança, técni-
cos e bombeiros profissionais respondem: 
uma boa formação. Compor e manter bri-
gadas de incêndios capacitadas e motivadas 
é missão básica, mas um tanto desafiadora. 

As brigadas de incêndio são exigidas por 
leis estaduais e municipais. Em geral, essas 
leis requerem que empresas, condomínios, 
escolas, hospitais, indústrias e quaisquer 
outros empreendimentos apresentem 
um Incêndio (PPCI), a ser aprovado pelo 
Corpo de Bombeiros. Com base nesse 
plano é que se emite um alvará regulari-
zando o empreendimento. No PPCI, de-
verão constar as brigadas de incêndio, que 
devem ser constituídas de acordo com a 
NBR 14.276/2006 da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT). Essa 
norma define os requisitos mínimos para 
a composição, formação, implantação e 
reciclagem de brigadas.  Além da norma 
da ABNT, em âmbito federal, as brigadas 

são regulamentadas pela NR-23 do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, que trata da 
proteção contra incêndios nos ambientes 
de trabalho, e pelo Artigo 200, inciso IV da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Os brigadistas são voluntários que de-
verão conhecer a fundo o plano de pre-
venção e proteção contra incêndio e sa-
ber avaliar os riscos do local. Eles ficarão 
encarregados de regularmente inspecionar 
os equipamentos de combate a incêndio 
e primeiros socorros (alarmes, extintores, 
hidrantes, mangueiras, chuveiros automá-
ticos, entre outros), assim como as rotas 
de fuga. Deverão comunicar irregularida-
des e sempre orientar o público para que 
proceda com segurança. Na ocorrência de 
um incêndio ou princípio de fogo, a brigada 
será responsável por tomar todas as me-
didas definidas no PPCI. É a brigada que 
identifica a situação de emergência, aciona 
os alarmes, coordena o abandono de área, 
contata o Corpo de Bombeiros e solicita 
quaisquer outras ajudas externas, inclusive 
para primeiros socorros, corta a energia da 
área e age para conter o fogo. 

COMO COMPOR
A primeira pergunta que se faz ao com-

por uma brigada de incêndio é sobre o 

número de brigadistas necessários. Isso 
vai depender do tamanho do empreen-
dimento, do seu período de funciona-
mento, da população fixa (o público que 
frequenta regularmente e permanece no 
empreendimento), do grau de risco do 
local (conforme as atividades nele desen-
volvidas) e também da população flutuante 
(a que não frequenta regulamente e não 
permanece no local). Os anexos da NBR 
14.276 trazem tabelas para o cálculo da 
quantidade necessária. 

Com o número definido, a empresa 
deve anunciar o processo seletivo, convi-
dando seus trabalhadores a se candidata-
rem ao posto de brigadista. Eles deverão 
ser alfabetizados e fazer parte do público 
permanente da planta. Não é prevista re-
muneração extra, mas algumas empresas 
oferecem gratif icações como forma de 
incentivar a candidatura. 

É difícil definir o que leva um trabalhador 
a querer ser brigadista. Consultor técnico 
em Saúde e Segurança do Trabalho, Trei-
namentos e Higiene Ocupacional, Eduardo 
Mendes acredita que há pessoas natural-
mente vocacionadas para tal e que, a partir 
da experiência, podem até começar uma 
carreira na área de segurança. “Muitos 
brigadistas constatam seu interesse pela 
atividade e fazem cursos profissionalizantes 
para tornarem-se bombeiros ou técnicos 
de segurança”, comenta.

A seleção dos candidatos é uma das 
chaves para o bom desempenho das briga-
das. A norma da ABNT recomenda que o 
brigadista seja uma pessoa que permaneça 
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na edificação durante todo o seu turno de 
trabalho; tenha boa saúde e boa condição 
física; conheça bem as instalações e tenha 
mais de 18 anos. Mas, além disso, há outras 
características desejáveis para a função: “é 
importante que a pessoa seja ao mesmo 
tempo calmo e proativo. Ela não pode se 
apavorar e nem apavoraros outros. Tam-
bém devemos evitar pessoas muito afoitas, 
aquelas que, na ânsia de ajudar, acabam 
atrapalhando”, destaca Eduardo Mendes.

Autor do blog Segurança, Nosso Com-
promisso!, ele acha conveniente a presença 
de um psicólogo nas entrevistas com os 
candidatos. “Eles sabem identificar o perfil 
adequado – pessoas que são pré-dispostas 
a ajudar, centradas e que não têm pânicos”. 

Na seleção de brigadistas, evitam-se 
pessoas que têm medos ou fobias – de 
sangue e de local fechado, entre outros. 
Também são feitos exames médicos 
para garantir que não sofrerá um mal 
súbito em uma situação de emergência. 
Para cada uma das funções da brigada 
é necessário um tipo de exame – teste 
ergométrico, exame de acuidade visual, 

eletroencefalograma, exame de glicemia, 
RX do tórax costumam ser solicitados.

Responsável pelo Departamento de 
Prevenção do Corpo de Bombeiros de 
São Paulo, o Capitão Alexandre de Raga 
considera de extrema relevância o bom 
conhecimento das instalações – “por 
isso, costumam ser escolhidos para as 
brigadas os funcionários da área de utili-
dades, elétrica, hidráulica e manutenção 
geral”, comenta.

EQUIPES
 Além do coordenador-geral, que define 
o programa de treinamento, controla o 
PPCI, fiscaliza a inspeção e a manutenção 
dos equipamentos de prevenção e 
combate a incêndios; seleciona os 
brigadistas e elabora relatórios sobre as 
atividades, há, quase sempre, um líder 
designado para comandar os brigadistas 
no momento do incêndio. É a autoridade 
máxima nas ocorrências e deve ter o 
respaldo da direção do empreendimento. 
Dependendo do tamanho, a brigada terá 
outros coordenadores para diferentes 

grupos. Em geral, têm equipes para 
comunicação, evacuação, combate 
à situação de emergência, primeiros 
socorros e transporte.

A equipe de comunicação, em geral, 
é composta por empregados de telefo-
nia que ficam responsáveis por acionar 
os alarmes e contatar o corpo de bom-
beiros e outras instituições que possam 
dar apoio. Os brigadistas de evacuação 
cuidam da desocupação ordenada das 
áreas. Eles conduzem as pessoas para um 
mesmo local – chamado de ponto de en-
contro – que seja seguro e facilite a saída. 

A equipe que combate a situação de 
emergência é a que, além de usar os ex-
tintores e mangueiras e acionar diques, 
vai cortar a energia e tomar outras provi-
dências para evitar que o fogo se alastre. 
Havendo feridos, serão atendidos no local 
pela equipe de primeiros socorros e, sen-
do necessário, a equipe de transporte os 
conduzirá a um hospital. 

Apesar da divisão de tarefas, todos os 
brigadistas devem estar capacitados para 
todas as atribuições da brigada. “A divisão 
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apenas agiliza e ordena os procedimen-
tos, evitando que muitos tomem a mes-
ma iniciativa e deixem de agir em outras 
frentes”, explica Eduardo. O consultor 
destaca ainda a importância da integra-
ção entre as equipes e entre a brigada 
e a CIPA. 

CAPACITAÇÃO
Depois de selecionados, os indivíduos 

frequentam um curso com aulas teóricas 
e práticas. A carga horária e as discipli-
nas do curso são definidas em um ane-
xo da NBR 14.276 da ABNT e também 
em Instruções Normativas do Corpo de 
Bombeiros. Em São Paulo, por exem-
plo, a IT-17, de 2014, define três níveis 
de treinamento: básico (com 4 horas), 
intermediário (8 horas) e avançado (24 
horas). O conteúdo programático inclui 
aspectos legais e responsabilidades do 
brigadista, teoria do fogo, propagação, 
classes de incêndios, técnicas de pre-
venção, métodos de extinção do fogo, 
agentes extintores, EPIs, equipamentos 
de detecção e combate, técnicas para 

abandono de área, cuidados com pessoas 
de mobilidade reduzida, avaliação inicial 
de incêndios, obstrução de vias áreas em 
adultos e crianças.

Para realização desses treinamentos, 
são contratados especialistas que emitem 
certificados aos participantes. Em muitos 
estados, a legislação exige que o instrutor 
dos cursos para brigada seja cadastrado 
junto ao Corpo de Bombeiros assim 
como a empresa que presta o treinamen-
to. A reciclagem dos conhecimentos deve 
ser feita no mínimo uma vez por ano. 

“Uma brigada bem capacitada é aquela 
que passa por treinamentos constantes, 
não só uma vez por ano, como é determi-
nado na norma. O treinamento continua-
do é uma garantia a mais da eficiência no 
combate aos incêndios. Deve-se inclusive 
detalhar conhecimentos específicos con-
forme o ramo de atividade da empresa”, 
sugere Eduardo Mendes.

Os simulados práticos, que testam o 
tempo de resposta das brigadas em ocor-
rências de incêndio, são realizados fora 
das empresas em locais específ icos. O 

ATRIBUIÇÕES DA  
BRIGADA DE INCÊNDIO

w  Exercer a prevenção, combater 
princípio de incêndio e efetuar 
salvamento;

w  Conhecer e avaliar os riscos de 
incêndios existentes;

w  Participar das inspeções regulares 
e periódicas dos equipamentos de 
combate a incêndio;

w  Conhecer todas as rotas de fuga;

w  Conhecer a localização dos 
dispositivos de acionamento do 
alarme de incêndio;

w  Conhecer todas as instalações 
do prédio;

w  Verificar as condições de 
operacionalidade dos equipamentos 
de combate a incêndio;

w  Conhecer o princípio de 
funcionamento de todos os sistemas 
de extinção de incêndio (sprinklers, 
CO2, Pó Químico Seco – PQS, Água 
Pressurizada – AP etc);

w  Elaborar relatório quando identificar 
irregularidades encontradas;

w  Encaminhar relatório aos setores 
competentes (SESMT, Manutenção e 
Segurança Patrimonial);

w  Orientar a população fixa e 
flutuante quando tratar-se 
de simulação;

w  Participar dos  
exercícios simulados.
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Corpo de Bombeiros deve ser avisado 
previamente desses treinamentos. Eles 
contribuem para a avaliação de erros e 
acertos, além de conhecer as necessida-
des e dificuldades. “Além disso, servem 
para que a brigada tenha consciência do 
tamanho de incêndio que pode conter”, 
acrescenta o consultor Eduardo. 

FALHAS
Segundo o Capitão Alexandre de Raga 

as falhas cometidas pelas brigadas no con-
trole de incêndios decorrem em grande 
parte da falta de treinamento. “Durante 
as vistorias de renovação das licenças do 
Corpo de Bombeiros, verif icamos que 
alguns brigadistas não conhecem as me-
didas de segurança contra incêndio de sua 
edificação, receberam conhecimentos de-
satualizados ou, às vezes, não receberam 
todo o conteúdo programático”, conta.

Eduardo Mendes confirma, mas acres-
centa outros fatores que dif icultam o 
êxito. Número reduzido de brigadistas, 
falta de equipamentos e falta de manu-
tenção nos equipamentos. Para Eduardo, 

além do compromisso dos brigadistas, é 
imprescindível o comprometimento das 
empresas. “Às vezes o brigadista f ica 
constrangido de informar a direção da 
empresa sobre a necessidade de equipa-
mentos para combate a incêndios, e até 
teme ser advertido”, conta o consultor.

Por ser uma função adicional, não re-
munerada, a participação na brigada de 
incêndio não implica nenhuma responsa-
bilidade civil ao trabalhador. “Não cabe 
punição ao funcionário caso ele não exe-
cute as devidas tarefas no momento da 
emergência. No máximo, uma sanção 
administrativa. Há casos em que o bri-
gadista tem uma reação inesperada, que 
surpreende ele mesmo – por medo, por 
exemplo, pode se esquivar”, comenta 
Mendes, reforçando a importância do 
processo seletivo. “É uma falha das em-
presas selecionar para a brigada pessoas 
que possam ter limitações quanto a pro-
cedimentos ou que não estejam muito 
comprometidas”.

O consultor destaca que a gratif ica-
ção pode ser uma “faca de dois gumes” 

na seleção. “Muitas empresas oferecem 
descontos na alimentação, cesta básica, 
pagamento de um determinado valor 
junto ao salário etc. As bonificações são 
variadas e servem para atrair candidatos 
às brigadas e também para motivá-los na 
função. Mas, às vezes, o brigadista não 
tem as qualidades necessárias e só está 
interessado no bônus”.

COMUNICAÇÃO
A existência da brigada de incêndio, 

seus objetivos e componentes, deve ser 
amplamente divulgada nas empresas, por 
meio de cartazes, comunicados, folhetos 
e palestras. Fora isso, os brigadistas de-
vem usar alguma peça de roupa ou aces-
sório que os identifique como integrantes.

Toda documentação gerada em função 
da brigada – cálculos para dimensiona-
mento, fichas de inscrição, exames mé-
dicos, certificados dos treinamentos etc 
– deve ficar arquivada na empresa. Tal 
como a Cipa, a brigada também deve se 
reunir frequentemente e fazer atas das 
reuniões com lista de presentes.  ■
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por João Carlos Wollentarski

A busca pela proteção por chuveiros automáticos, 
invariavelmente, passa pela análise apurada do 
tipo de teto onde os bicos serão instalados. Tetos 
inclinados, obstruídos, combustíveis e afins geral-
mente requerem uma atenção um pouco maior.  
Este artigo irá focar, principalmente, na posição 
de instalação dos bicos junto aos mesmos.

O teto ideal para qualquer bico de sprinkler 
deve ser plano, liso e incombustível, porém, esta 
não é uma realidade que nos deparamos sempre.

Para começar, temos que identificar as seguintes características 
dos tetos que receberação os sprinklers:
1-  Declividade: tetos até 16,7% de declividade são 

considerados planos, acima são inclinados;
2-  Escoamento de fumaça: teto de construção não   

obstruída ou de construção obstruída;
3-  Composição do material: combustível ou incombustível.

Dos itens apresentados ao lado, o número 2 é o que gera maiores 
confusões. Para melhorar o entendimento, vamos à conceituação 
do que é um teto de construção obstruída ou não conforme pre-
visto na NBR 10897 (item 3.14 e 3.18). Tetos obstruídos são aqueles 
cujas vigas, nervuras ou outros elementos impedem o fluxo de 
calor e a distribuição de água, afetando fisicamente a capacidade 
de controle ou extinção de incêndio pelos chuveiros automáticos. 
Já os desobstruídos não impedem o fluxo de calor e a distribuição 
de água, portanto não afetam fisicamente a capacidade de controle 
ou extinção de incêndio pelos chuveiros automáticos. Os tetos 
desobstruídos têm elementos estruturais horizontais vazados. As 
aberturas nos elementos devem constituir pelo menos 70 % de 
sua área e a profundidade não deve exceder a menor dimensão 
das aberturas. São também considerados desobstruídos todos os 
tetos onde o espaçamento entre elementos estruturais exceder 
2,3 m, medidos entre eixos.

A NFPA 13 no item A.3.7.1 dá exemplos mais claros que ajudam 

O CASAMENTO PERFEITO  
DO SPRINKLER 
COM O TETO
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a identificar o tipo de teto, a norma cita 10 possíveis casos de tetos 
obstruídos, abaixo listei os que geralmente temos no Brasil. 

Tetos com vigas: obstruído se as vigas ou abas estão espaçadas en-
tre 0,9 e 2,3m. Se tivermos painéis no teto (baias) com área inferior 
a 28m2, independente se a distância entre vigas for maior que 2,3m;

Teto de viga “T” (laje Pi) ou Laje nervuradas (cubetas);
Treliças com revestimento ou não de proteção passiva, onde o 

resultado final do conjunto obstrui mais de 30% da área da mesma;
Treliças com banzo superior com mais de 10cm de altura;
Tetos com terças tipo “C ou Z” com alturas maiores que 10cm;
Agora que o leitor já aprendeu a identificar os tipos de tetos, 

vamos separar os bicos de sprinklers em dois grupos: supressão 
(ESFR) e spray. 

Os bicos de supressão tipo ESFR são geralmente utilizados em 
áreas de estocagem. Eles promovem a supressão precoce de um 
incêndio atuando de forma rápida e lançando grande quantidade de 
água. Para que isto ocorra, é vital que a distribuição de calor no teto 
seja uniforme, assim, será garantido que os bicos mais próximos do 
foco do fogo vão se abrir rapidamente e suprimir o incêndio lançan-
do grande quantidade de água no lugar certo. Este tipo de bico só 
pode ser usado quando todas as condições abaixo são atendidas:

O teto não pode ter mais que 16,7% de declividade (teto plano);
Teto de construção não obstruída (combustível ou não) ou de 

construção obstruída desde que o mesmo seja incombustível;

Quando a profundidade das vigas ou abas do teto exceda 
300mm, os bicos devem ser instalados em cada canal formado 
pelos elementos estruturais.

A primeira vez que lemos os itens acima, temos a certeza de que 
isto é tranquilo de ser atendido, mas geralmente não é. Vamos a 
alguns exemplos:
◗  Em telhado tipo Shed com declividade maior que 16,7%, 

não se aplica ESFR;
◗  Em telha tipo “calhetão”, concreto ou metálico, só pode 

ser aplicado se a altura dos canais da telha tem até 
300mm ou se forem instalados sprinklers em todos 
canais da telha.

Este tipo de bico de sprinkler não muda suas características de 
áreas de cobertura e distâncias máximas e mínimas e nem a altura 
de instalação em função do tipo de teto. Um detalhe curioso, ape-
nas pode ser verificado em relação a altura de instalação dos bicos 
que seguem a seguinte regra:
◗  Bicos pendentes K200 e K240 8 Defletor entre 

150mm e 356mm do teto;
◗ Bicos pendentes K320 ou K360 8 Defletor entre 

150mm e 457mm do teto;
◗  Bicos para cima K200 e K240 8 Defletor entre  

75mm e 300mm do teto.

http://www.facebook.com.br/revistaincendio
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Naturalmente, os ESFR são pendentes. Encontramos no mercado 
bicos para cima (up-right) K14 ou K17, porém, os critérios para 
aplicação deste modelo são bem reduzidos, fazendo com que sua 
aplicação seja restrita. Levando em conta que na maioria das situ-
ações temos que usar bicos pendentes, o tamanho dos elementos 
contidos no teto pode ser um problema natural para aplicação. 
Geralmente, passamos o tubo abaixo destes elementos para que 
seja possível a suportação, o que pode, eventualmente, gerar dificul-
dades para manter o defletor dos bicos dentro dos limites indicados 
acima. Não é raro uma situação na qual poderíamos adotar um 
bico K14 ou K17 optarmos por K22 ou K25 para que seja possível 
instalar o bico respeitando os critérios indicados.

Um outro detalhe que pode chamar a atenção do leitor é que 
não temos canoplas de acabamento para forros. A lógica está no 
fato de que os mesmos devem ficar a pelo menos 150mm do teto. 
Esta distância evita que o bico entre em operação muito rápido 
visto que, neste caso, podemos ter a abertura de fora da área antes 
que o incêndio seja controlado pelos bicos que estão próximos.

Os bicos tipo spray são usados desde a década de 50 e muitos 
ensaios e estudos foram feitos com este tipo de sprinkler. Muitas 
vezes, não se pode usar um ESFR por causa das restrições ou 
mesmo por outros motivos, tais como uso de redes do tipo seca 
ou de ação prévia (ESFR são permtidos apenas em redes do tipo 
molhada). Neste caso, os bicos spray são a única solução. Vale dizer 
que é largamente usado em locais onde não há áreas de estocagem.

Diferente dos bicos ESFR, os spray não possuem restrição quanto 
à instalação. Eles podem ser usados em qualquer situação, desde que 
atendido todos os requisitos normativos adequados.

A tabela 9 da NBR 10897 e a tabela 8.6.2.2.1 da NFPA 13 trazem 
os critérios de área e distância para este tipo de bico, levando em 
conta o tipo de construção de teto; se o mesmo é combustível ou 
não e o tipo de critério de dimensionamento hidráulico. Em risco 
leve, por exemplo, podemos ter a área máxima de cobertura do 
bico variando de 12,1 à 20,9m2.

No caso de tetos não obstruídos, a regra de instalação de sprinkler 
é extremamente simples: o defletor deve ficar entre 25mm e 
300mm do teto. Para os obstruídos temos quatro opções para 
instalação dos bicos que seguem abaixo:
1- Defletores entre 25 e 150mm abaixo dos elementos 

estruturais limitado a uma distância máxima do teto 
de 550mm;

2- Se o elemento estrutural for muito alto e a regra 
anterior não puder ser aplicada, instalar os bicos acima 
da face inferior dos elementos estruturais com a 
distância máxima do teto de 550mm;

3- Instalar os bicos em cada baia entre 25 e 300mm do teto;
4- Para tetos com laje T (Pi) ou laje nervurada, com 

distância entre abas ou nervuras inferior a 2,3m instalar 
os bicos de sprinkler no mesmo nível ou 25mm abaixo 
da aba ou nervura.

O leitor mais atento observará que instalar o bico com o defletor, 
dentro dos limites indicados acima, pode ser um desafio. Muitos 
profissionais, para resolver o problema, utilizam um dispositivo 
denominado “coletor de calor” junto ao bico de sprinkler que en-
contra-se fora dos limites. Este tipo de equipamento não é admitido 
na norma brasileira de instalação de chuveiros automáticos, ABNT 
NBR 10897, desde 2007 e também não encontra respaldo na norma 
americana, a NFPA 13. Passados mais de 10 anos, ainda é comum 
encontrarmos instalações novas com este tipo de equipamento.

Existem outros critérios para situações diferentes tais como bicos 
de sprinkler laterais (sidewall), bicos do tipo dry-pendent, bicos de 
cobertura estendida e os que possuem aprovação por aplicação 
especial. É impossível, neste breve espaço, tratar de todos, mas as 
informações aqui contidas fatalmente abrange mais de 90% das 
instalações. Convido o leitor  a estudar os outros tipos de bicos 
complementar o entendimento sobre o assunto.

Um bom projeto de chuveiros automáticos deve ser cuidadosa-
mente pensado levando em conta todo o seu entorno, só assim 
poderemos ter a certeza de que a prescrição que estamos adotan-
do, de fato, será eficiente na aplicação que pretendemos. ■

João Carlos Wollentarski é diretor da Ipe Fire 
Protection Consultoria
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por José Carlos Tomina 

Nesta 2ª parte do artigo inaugural 
sobre o CB-24 – Comitê Bra-
sileiro de Segurança contra In-
cêndio da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), 
apresentamos as atividades 
de normalização técnica que 
são desenvolvidas na área de 
segurança contra incêndio, a 
estrutura organizacional do 

Comitê e das devidas orientações para todos os interessados que 
desejem participar e colaborar para a efetivação destes trabalhos. 

O CB-24 compõe-se dos subcomitês de: proteção passiva con-
tra incêndio, terminologia, simbologia e classificação; proteção 
contra incêndio em edifícios e instalações especiais; proteção ativa 
contra incêndio; emergência de incêndios; e segurança contra 
incêndio em áreas florestais.

No âmbito desses subcomitês, há 15 Comissões de Estudo 
que encontram-se em funcionamento normal e  desenvolvendo 
atividades de normalização, cujas informações de datas, horários 
e locais das reuniões, já programadas para 2018, estão apresen-
tadas na tabela ao lado. 

Na sequência, estão apresentados os projetos de normas brasileiras 
que estão em processo de estudo, revisão ou em consulta nacional:

TEXTO BASE DE NORMAS BRASILEIRAS EM ESTUDO
PN-024:101.002-001 – Alívio de tanques ATM e de baixa pressão 
para indústrias de petróleo, petroquímica e gás natural (com base 
na ISSO 28300:2008)
PN-024:101.007-003 – Comportamento ao fogo de telhados e 
revestimentos de cobertura submetidos a uma fonte de ignição 
externa 
PN-024:102.003-004 – Proteção contra incêndio em túneis rodo-
viários e urbanos – Operação de emergência em túneis rodoviários 
e urbanos 
PN-024:103.004-002 – (IEC 60598-2-22) NBR 16459 – Lumi-
nárias para iluminação de emergência – Requisitos particulares
PN-024:103.005-001 – Controle e gerenciamento do movimento 

EVENTOS 
ANUAIS

CE - COMISSÃO DE ESTUDO HORÁRIO LOCAL

024:101.002 
Corta-chamas, válvulas de alívio de pressão  
e/ou vácuo e válvulas fire-safe

9h30 -13h CB-24

024:101.004 
Sinalização Preventiva de Incêndio

9h30 - 12h CB-24

024:101.006 –  
Vedações Corta Fogo

14h - 17h IPT/SP

024:101.007 
Reação ao fogo dos materiais

14h - 17h IPT/SP

024:102.001 
Proteção c/ incêndio em Hospitais

13h30 - 17h30 Fehosul-RS

024:102.003 
Proteção c/ incêndio em Túneis

9h - 12h CB-24

024:103.001 
Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

9h - 12h30 CB-24

024:103.004 
Sistema de Iluminação de Emergência

9h - 12h CB-24

024:103.005 
Sistemas de Controle do Movimento  
da Fumaça de Incêndio

9h - 13h ABRAVA

024:103.006 
Mangueiras de Combate a Incêndio e acessórios

9h - 12h CB-24

024:103.007 
Líquido Gerador de Espuma (LGE)  
para Extinção de Incêndio

13h30 - 17h CB-24

024:103.009 
Proteção Contra Incêndio por Chuveiros Automáticos

9h - 17h IPT-SP

024:103.010 
Extintores de Incêndio

9h - 12h CB-24

024:104.02 
Planos e Equipes de Emergência

8h30 - 17h CB-24

CEE-080 
Prevenção contra Explosão 

9h - 13h CB-24

de fumaça de incêndio
PN 024:103.007-001 – Líquido gerador de espuma para combate 
a incêndio em materiais combustíveis – Classe A
PN 024:103.006-002 – Abrigos para mangueiras e acessórios de 
incêndio
PN 024:104.002-001 - Instalações e equipamentos para serviços de 
bombeiros municipais e voluntários – Requisitos e procedimentos
PN 024:103.009-004 – Proteção por SPK para armazenamento 
de aerossóis 
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CE - COMISSÃO DE ESTUDO HORÁRIO LOCAL

024:101.002 
Corta-chamas, válvulas de alívio de pressão  
e/ou vácuo e válvulas fire-safe

9h30 -13h CB-24

024:101.004 
Sinalização Preventiva de Incêndio

9h30 - 12h CB-24

024:101.006 –  
Vedações Corta Fogo

14h - 17h IPT/SP

024:101.007 
Reação ao fogo dos materiais

14h - 17h IPT/SP

024:102.001 
Proteção c/ incêndio em Hospitais

13h30 - 17h30 Fehosul-RS

024:102.003 
Proteção c/ incêndio em Túneis

9h - 12h CB-24

024:103.001 
Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

9h - 12h30 CB-24

024:103.004 
Sistema de Iluminação de Emergência

9h - 12h CB-24

024:103.005 
Sistemas de Controle do Movimento  
da Fumaça de Incêndio

9h - 13h ABRAVA

024:103.006 
Mangueiras de Combate a Incêndio e acessórios

9h - 12h CB-24

024:103.007 
Líquido Gerador de Espuma (LGE)  
para Extinção de Incêndio

13h30 - 17h CB-24

024:103.009 
Proteção Contra Incêndio por Chuveiros Automáticos

9h - 17h IPT-SP

024:103.010 
Extintores de Incêndio

9h - 12h CB-24

024:104.02 
Planos e Equipes de Emergência

8h30 - 17h CB-24

CEE-080 
Prevenção contra Explosão 

9h - 13h CB-24
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CB-24 - Corpo de Bombeiros - Praça Clóvis Bevilacqua, nº 421/3sl - Centro - São Paulo-SP - Fone: (11) 3396-2324 | FEHOSUL-RS - Cel. Rua Cel. Corte Real, 133 - Petrópolis - Porto Alegre-RS - Fone: (51) 3328-7173 | IPT/SP - Av. Prof. Almeida Prado, 
nº 532 Prédio 56 - Cidade Universitária/USP - Fone: (11) 3767-4675 | ABRAVA - Assoc. Brasil. de Refrigeração, Ar condicionado, Ventilação e Aquecimento. Avenida Rio Branco, nº 1 492, Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone (11) 3361-7266

PROJETOS AGUARDANDO  
PUBLICAÇÃO EM CONSULTA NACIONAL
PN-024:103.009-003 – Conjuntos de bombas estacionárias para 
sistemas automáticos de proteção contra incêndios - Requisitos –
PN-080:000.001-004 – Sistema de prevenção e  proteção contra 
explosão – Alívio de deflagrações – Requisitos 
PN-024:102.003-003 – ABNT NBR 16640 - Segurança contra 

incêndio para sistemas de transporte sobre trilhos – Cálculo de 
escape de estações metro-ferroviárias em situação de emergência
PN-024.102.001-001 - ABNT NBR 16651– Proteção contra in-
cêndios em estabelecimentos assistenciais de saúde – Requisitos 
PN-024:103.001-011 (ISO 7240-11) - Sistemas de detecção e 
alarme de incêndio
Parte 11: Acionadores manuais
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Projeto de revisão ABNT NBR 13792:1997 - Proteção contra 
incêndio em áreas de armazenamento em geral por sistemas de 
chuveiros automáticos – Procedimento
Projeto de revisão ABNT NBR 15219:2005 - Plano de emergência 
contra incêndio – Requisitos
Projeto de revisão ABNT NBR 14276 – Brigada de Emergências 
– Requisitos
Projeto de revisão ABNT NBR 14608 – Bombeiro Civil
Projeto ABNT NBR 15661 - Proteção contra Incêndio em Túneis 
Rodoviários e Urbanos 
Projeto ABNT NBR 16640 - Segurança contra incêndio para siste-
mas de transporte sobre trilhos – Cálculo de escape de estações 
metroviárias em situação de emergência

NORMAS BRASILEIRAS EM REVISÃO  
NAS COMISSÕES DE ESTUDO
ABNT NBR 10897:2014 - Proteção contra incêndio por chuveiro 
automático – 3º projeto de revisão 
ABNT NBR 11711:2003 – Portas e vedadores corta-fogo com nú-
cleo de madeira para isolamento de riscos em ambientes comer-
ciais e industriais 
ABNT NBR 12615:1992 - Sistema de combate a incêndio por 
espuma 
ABNT NBR 12693:2010 – Sistemas de proteção por extintores 
de incêndio 
ABNT NBR 13768 - Acessórios destinados às portas corta-fogo 
para saída de emergência – Requisitos
ABNT NBR 13434-1:2004 Partes 1, 2 e 3 Sinalização de segurança 
contra incêndio e pânico - Parte 1: Princípios de projeto, símbolos 
e formas, dimensões, cores, requisitos e métodos de ensaio   
ABNT NBR 14023:1997 – Registro de atividades de bombeiros 
ABNT NBR 14277:2005 – Instalação e equipamentos para treina-
mento de combate a incêndio 
ABNT NBR ISO/TR 7240-14 - Sistemas de detecção e alarme de 
incêndio – Parte14-  Diretrizes para códigos de prática para o 
projeto, instalação e uso de sistemas de detecção e alarme de 
incêndio dentro e em torno de edificações (Relatório Técnico) 
ABNT-NBR ISO/TR 7240-18 Sistemas de detecção e alarme de 
incêndio - Parte 18: Dispositivos de entrada/saída
ABNT NBR 15281:2005 – Porta corta-fogo para entrada de uni-
dades autônomas e de compartimentos específicos de edificações 

PROJETOS APROVADOS AGUARDANDO  
PUBLICAÇÃO COMO NORMA BRASILEIRA
Projeto de revisão ABNT NBR 16400 – Chuveiros automáticos 
para controle e supressão de incêndios – Especificações e mé-
todos de ensaio

Projeto de revisão ABNT NBR 11742:2003 - Porta corta-fogo 
para saída de emergência  
Projeto de revisão ABNT NBR 11785:1997 - Barras antipânico 

Esclarecemos que todos os interessados poderão participar das 
atividades de normalização em andamento nas diversas Comissões 
de Estudo do CB-24, bastando para isso, contatarem a secre-
taria do Comitê e formalizarem em qual ou quais trabalhos de 
normalização desejam participar e comparecerem nas reuniões 
especificadas no calendário apresentado.

Finalmente, gostaríamos de aproveitar para informar aos lei-
tores que formalizamos um acordo com os organizadores des-
ta revista para que em todas as edições seja apresentada uma 
matéria tratando especif icamente de alguma das atividades 
de normalização, como, por exemplo,  uma nova norma brasi-
leira que foi elaborada ou algum tema técnico que está sendo 
discutido, no âmbito das Comissões de Estudo, e que mereça 
ser  divulgado para o conhecimento dos profissionais que mili-
tam na área de segurança contra incêndio. Portanto, estão todos 
convidados a acompanhar as matérias mensais que iremos pre-
parar e, inclusive, se desejarem, enviar comentários e sugestões 
de assuntos a serem abordados, através dos canais e endereço 
do CB 24/ABNT que disponibilizamos e estão informados a se-
guir. Além disso, recomendamos que visitem nossos site e pági-
na do facebook onde poderão encontrar muitas informações e 
orientações relacionadas à área de segurança contra incêndio. ■ 

Sede do CB-24 - Comitê Brasileiro  
de Segurança Contra Incêndio
Prédio do Comando do Corpo de Bombeiros do Estado de 
São Paulo - Praça Clóvis Bevilácqua, nº 421 – 3ª sobreloja
01018-001 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3396.2324 
E-mail: cb24abnt@gmail.com ou cb24@abnt.org.br 
Site: www.abntcb24.com.br
Facebook: facebook.com/abntcb24
Superintendente: José Carlos Tomina
Secretária: Rosane Servare

José Carlos Tomina é superintendente do Comitê Brasileiro  
de Segurança contra Incêndio (CB-24).
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PREVENÇÃO 
É O MELHOR 
COMBATE

por Daniel Santos

HÁ UMA DÉCADA NO MERCADO BRASILEIRO,  
A EMPRESA RIBEIRÃO-PRETANA SKYFIRE MARCA 
PRESENÇA NO CENÁRIO PREVENCIONISTA 

O mercado prevencionista brasileiro pode ser visto como 
um campo de batalha. São diversas empresas e produtos 
que disputando, diariamente, a preferência dos consumi-
dores, sejam eles grandes ou pequenos. No meio dessa 
peleja comercial nasceu, há mais de 10 anos, a Skyfire. 

Fundada pelo ex-bancário Claudinei Pigari, surgia com o objeti-
vo de disponibilizar ao entreposto nacional produtos focados na 
prevenção e combate contra incêndios.  

No começo, como com qualquer companhia pequena, as difi-
culdade encontradas foram muitas. “Saía a campo com um catá-
logo em mãos e apresentando a Skyfire para clientes de diversas 

capitais do Brasil. Trabalhava sozinho, não 
tinha sequer secretária. Mas o resul-

tado foi positivo, pois ouvia dos 
clientes que era incomum ter 
um representante visitando a 

empresa e mostrando um produto novo e inovador”, lembra 
Pigari. A partir daí, vislumbrava-se no horizonte oportunidades 
de crescimento. 

“Sentia que estávamos no caminho certo. Diante desta certeza, 
resolvi ir para a China conhecer de perto nosso fabricante e todo 
seu parque industrial. Simplesmente fantástico, toda a fabricação 
e testes em laboratório”, relembra. 

Aos poucos, a Skyfire foi se consolidando no mercado. A partir 
de 2010, começou a oferece treinamentos aos clientes. Por trás 
da proposta desses cursos estava a necessidade de valorização do 
segmento prevencionista e qualificação dos serviços prestados. 

Com sede na município paulista de Ribeirão Preto e filial na 
cidade de São Paulo, o dia a dia de trabalho da empresa gira em 
torno da necessidade do cliente. “Temos diretrizes que norteiam 
a atuação da Skyfire. Estamos em uma ótima localização, com 
uma equipe totalmente preparada para atuar em qualquer frente: 
vendas, suporte técnico, treinamento e logística de entrega. Além 

disso, nossos produtos respeitam as principais normas na-
cionais e internacionais de segurança”, afirma Flávio 

Pires, diretor da filial de São Paulo. 
Ao longa da última década a Skyfire ganhou 

músculos e se posicionou com destaque no mer-
cado brasileiro. A empresa investe em novas 
tecnologias e adequações aos novos padrões de 
qualidade exigidos por um mercado promissor e 

em crescimento. Ainda para o primeiro semestre 
desse ano, a companhia espera lançar um moderno 

software de monitoramento de riscos. ■Fo
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por Rogério Lin e Roberto Ramos 

C ompartimentação de ambientes é um conceito 
antigo, que surgiu após grandes incêndios como 
o de Londres em 1666. Nessa tragédia, prati-
camente toda cidade foi tomada pelas chamas 
durante cinco dias. Após o episódio, muitos con-
ceitos e aplicações em prevenção a incêndios 
foram desenvolvidos e são usados até hoje.

Grandes centros urbanos, cada vez mais 
densos habitacionalmente e mais equipados 
com energia elétrica, aparelhos e tecnologias, 

transformam-se em lares e são compostos por grandes edifícios 
e, consequentemente, aumentam as chances de ocorrência de 
risco de incêndio. Neste cenário, a compartimentação não pode 
ser esquecida em nenhum projeto e ou por reguladores. Atual-
mente, são centenas de normas criadas em torno de aplicações, 
classificações e ensaios que visam avaliar a eficiência de sistemas 
de portas corta-fogo, paredes e lajes corta-fogo, sistemas modu-
lares, elementos envidraçados resistentes às chamas, selagem e 
proteção de fachadas e peles de vidro, além de placas resistentes 
e sistemas automatizados de cortinas.

São tantas tecnologias que fica difícil escolher a mais adequada 
e com o melhor custo benefício. No entanto, este artigo não 
aborda os tipos de compartimentação de ambientes existentes, 
mas sim, um assunto que recebe pouca atenção das construto-
ras, reguladores e autoridades: os sistemas de selagem corta-fo-
go, comumente conhecidos internacionalmente como Firestop. 
Para isso, temos que entender porque eles são necessários e 
onde se aplicam. 

Praticamente toda parede ou laje de compartimentação deve 
cumprir com a função de evitar que o incêndio passe de um 
local para outro. É a função de paredes de drywall corta-fogo, 
de alvenaria, lajes em concreto, steel decks, vidros e cortinas que 
estão no lugar das paredes ou lajes resistentes ao fogo. O único 
problema é que toda edificação possui sistemas hidráulicos e 
elétricos, os quais tubulações plásticas e cabeamentos elétricos 
passam de um pavimento ou de uma parede para outra. É natural 

que essa necessidade exista em 100% das edificações e também 
indústrias, gerando um grande problema: a anulação das proprie-
dades de resistência ao fogo dos sistemas de compartimentação, 
sejam eles horizontais ou verticais.

Algumas perguntas respondidas por Roberto Ramos, diretor 
vice-presidente da Associação Brasileira de Proteção Passiva 
(ABPP) podem esclarecer algumas dúvidas:

 
O que pode ser feito para evitar ou corrigir passagens  
e perfurações, assegurando a correta compartimentação 
de paredes e lajes?

O conceito de compartimentação é baseado no princípio de 
que, se construirmos barreiras que dividam os espaços em uni-
dades menores, minimizamos a propagação do fogo, da fumaça 
e dos gases tóxicos e os confinando no seu ponto de origem.  
Sendo assim, as pessoas que estão na edificação teriam mais tem-
po para sair com segurança. Além disso, os bombeiros também 
encontrariam uma situação controlável.  

A selagem corta-fogo mantém a classificação horária das bar-
reiras neste processo de compartimentação, utilizando sistemas 
de selagem que foram propriamente testados, proporcionando 
garantia de que através das passagens elétricas, hidrossanitárias e 
de dados, o incêndio será controlado por um determinado tempo.

Quando seguimos um sistema adequado de selagem corta-
-fogo estamos assegurando a correta compartimentação destas 
barreiras corta fogo, sejam elas pisos ou paredes.   

             
Como isso funciona nos sistemas 
de shaft elétricos e hidráulicos?

Todos os processos de selagem corta-fogo devem ser basea-
dos não em produtos, mas em sistemas propriamente testados. 
No caso dos shafts elétricos e hidráulicos, em geral temos gran-
des aberturas com múltiplos penetrantes passando por eles, e 
terão que ser utilizados uma combinação específica de produ-
tos seguindo as instruções de instalação de um sistema testado. 
Levando em consideração que nos shafts elétricos e hidráulicos 

SELAGEM 
CORTA-FOGO
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temos muito material combustível que adicionará carga no acon-
tecimento de um sinistro. Os cuidados com a utilização de ma-
teriais certificados na composição dos sistemas é fundamental 
para que estas grandes aberturas não comprometam as outras 
áreas da edificação com o fogo, mas principalmente a fumaça e 
os gases tóxicos que são extremamente perigosos e trafegam a 
uma velocidade espantosa por através destes shafts. 

 
Por que o colar intumescente é essencial 
na selagem de tubulações plásticas?

O colar intumescente tem uma função muito específica dentro 
da composição de um sistema de selagem. No caso das tubulações 
plásticas, além de serem muito combustíveis, elas perdem a com-
posição química rapidamente e assim que derreterem contribuem 
para a quebra da compartimentação de barreira corta-fogo, sendo 
ela um piso ou uma parede. O material intumescente utilizado nes-
ses casos se expande rapidamente com o calor, selando o diâmetro 
da abertura deixada pela tubulação plástica. No caso da compar-
timentação horizontal, é preciso utilizar o colar intumescente dos 
dois lados de uma parede, e, no caso da compartimentação vertical, 
utilizar na parte de baixo do piso. A função do anel metálico em vol-
ta desse material serve somente para forçar a expansão do material 
para dentro da abertura, ou seja, não deixando que ele se expanda 
de maneira incontrolável. Quando a instalação adequada de um 
sistema testado e certificado for utilizado, teremos uma tubulação 
plástica que perderá as propriedades químicas rapidamente, com 
uma densa e espessa camada de material intumescente que sela a 
abertura deixada pela tubulação, por um determinado número de 
tempo, de acordo com o sistema seguido.  

 
Quais são as situações mais difíceis de se resolver  

em relação à selagem corta-fogo?
As situações mais difíceis são aquelas com grandes aberturas que, 

consequentemente, tem itens penetrantes de maiores tamanhos e 
dimensões. Nesses casos, é importantíssimo serem utilizados siste-
mas certificados que atendam a todas as funções técnicas e desafios 
da situação, lembrando que sempre há muito material combustível 
nestes locais. Outra área muito vulnerável é a edificação em pele de 
vidro com maravilhosas arquiteturas, mas que merecem atenção 
redobrada. Esses projetos devem ser trabalhados de maneira que 
possamos ter uma compartimentação vertical adequada, evitando 
que a fumaça e o calor passem de andar para andar e também com-
prometam a própria estrutura. No caso da pele de vidro, padrões 
e normas específicas de testes e execuções de sistemas devem ser 
seguidos para obter maior segurança na estrutura das edificações.        

 
Qual caso brasileiro mais memorável em que a  
selagem corta-fogo poderia ter feito diferença?

Tivemos no Brasil grandes tragédias e devemos tentar, ao máximo, 
evitar que aconteçam outras por conta da inadequada aplicação das 
técnicas e tecnologias que temos disponíveis. As mais memoráveis 
são do início dos anos 70, com os incêndios dos edifícios Joelma e 
Andraus onde a proteção contra esses sinistros era quase inexistente 
o que causou a morte de inúmeras pessoas. Nestes casos as áreas 
elétricas, hidráulicas e até mesmo as escadas, que deveriam servir 
como meio seguro de evacuação, estavam comprometidas. Essas 
condições tornaram os prédios grandes “chaminés” de fumaça pre-
ta e gases tóxicos. Um adequado processo de compartimentação 
poderia ter confinado o incêndio em seu ponto de origem por um 
determinado tempo, fazendo com que a segurança e a evacuação 
dos ocupantes do prédio pudesse ter acontecido. 

 
Qual foi o caso internacional?

Tivemos casos como o do prédio The Torch em Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos, e ainda mais recente o Grenfell Tower, 
em Londres, na Inglaterra. A quebra da compartimentação pela 
falta de instalação de um sistema testado e certificado foi o que 
contribuiu para a completa falta de segurança dos ocupantes 
dessas duas edificações. 

Na maioria dos casos, as tragédias poderiam ter sido evitadas. 
Atualmente, temos todos os requisitos técnicos e tecnológicos 
capazes de proporcionar prevenção e segurança, resta utilizá-los 
e aplica-los de forma responsável. ■

Roberto Ramos - vice-presidente da Associação Brasileira de Proteção Passiva 

Rogério Lin - presidente da Associação Brasileira de Proteção Passiva 

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o 
AB

PP

Selagem com colar intumescente corta fogo
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ARTIGO PRESERVAÇÃO DE GALPÕES

Nas últimas semanas grandes incêndios afeta-
ram galpões logísticos pelo País. Os recentes 
casos levantam uma importante questão a 
este assunto: por qual motivo esses locais, que 
normalmente atendem a legislação de incên-
dio têm sofrido com incêndios de grandes 
proporções?  

O especialista Marcelo Lima, diretor geral 
do Instituto Sprinkler Brasil (ISB) aponta três 
pontos essenciais para que a preservação 

de galpões de logística seja mais efetiva em eventuais focos de 
incêndio:

1. Instalação de sprinklers (chuveiros automáticos) 
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Em casos de princípios de incêndio, a utilização adequada de 
sprinklers pode garantir mais segurança física, patrimonial e fi-
nanceira. Por ser acionado de forma automática em um incêndio, 
evita ou minimiza os prejuízos e diminui de forma significativa 
o risco de morte. 

“Estudos internacionais revelam que a taxa de mortalidade em 
eventos deste tipo é 87% inferior quando as instalações afetadas 
contam com sistemas de sprinklers”, revela Marcelo.

2. Realizar inspeção e manutenção periódica
A inspeção e a manutenção periódica são necessárias porque 

indicam as condições reais de funcionamento do sistema de pro-
teção contra incêndio e podem apontar, em tempo, eventuais 
falhas existentes, evitando a “falsa sensação de segurança” de 

DICAS PARA 
EVITAR INCÊNDIOS 
EM GALPÕES
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quem pode vir a precisar dele.  
“É muito comum o proprietário ou a administradora instalar o 

Sistema de Proteção Contra Incêndio nos galpões e depois não 
cuidar dele. O principal problema nos grandes incêndios vem da 
falta de manutenção e isso é um desperdício de investimento”, 
explica Lima.  

3. Ficar atento às mudanças  
que acontecem nos depósitos 

O Sistema de Prevenção Contra Incêndio em um galpão é de-
terminado por meio da carga de incêndio, ou seja, com base em 
tudo o que tem potencial de queimar no local. Portanto, sempre 
que acontecerem alterações como, por exemplo, diversificação do 
tipo de produto, quantidade armazenada, assim como o aumento 
da altura das prateleiras para estocagem, entre outras questões, 
é necessário que o sistema seja readequado. 

“O correto é que locais que armazenam produtos de diversas 
categorias devem ter seu Sistema de Prevenção Contra Incêndio 
projetado para a maior carga de incêndio”, conclui o especialista. ■     

Fonte: Instituto Sprinkler Brasil (ISB)
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5 de maio
Curso: Sistemas de Detecção  
e Alarme de Incêndio
Local: São Paulo/SP
Realização: YCON
Informações: (11) 3816-0441
www.ycon.com.br

7 e 8 de maio
Curso: Formação de 
Trabalhadores e Vigias em  
Espaço Confinado - 16 horas
Local: São Paulo/SP
Realização Paula Scardino
Informações: (11) 3499-1009
paula@paulascardino.com.br
www.paulascardino.com.br

7 a 11 de maio
Curso: Formação de  
Supervisor de Entrada em  
Espaço Confinado - 40 horas
Local: São Paulo/SP
Realização Paula Scardino
Informações: (11) 3499-1009
paula@paulascardino.com.br
www.paulascardino.com.br

11 e 12 de maio
Curso: Projeto de Incêndio para 
Centros de Distribuição de Cargas
Local: Vitória/ES
Realização: Firek
Informações: (27) 3237-1358
firek@firek.com.br
www.firek.com.br 

12 e 13 de maio
Curso: Suporte Avançado  
de Vida em Cardiologia (ACLS)
Local: Porto Alegre/RS
Realização: CTSEM
Informações: (51) 3217-3842
www.ctsem.com

13 de maio
Curso: BLS (Suporte  
Básico de Vida)
Local: Porto Alegre/RS
Realização: CTSEM
Informações: (51) 3217-3842
www.ctsem.com

17 a 27 de maio
Curso: Operador Tático de 
Emergências Médicas - COTEM
Local: Juiz de Fora/MG
Realização: ATAC Treinamentos
Informações: (31) 9728.8632
atactreinamentos@hotmail.com
www.resgatetatico.com.br

18, 19, 20 e 25, 26, 27 de maio
Curso: Socorrista de  
Primeira Resposta em APH
Local: Santa Maria/RS
Realização: Cruz Vermelha  
Brasileira de Santa Maria
Informações: (55) 3027-4510 /  
9181-0916 / 9958-2500 
cruzvermelhasm@cruzvermelhasm.org.br
www.cruzvermelhasm.org.br

19 de maio
Curso: Proteção Contra Incêndio 
em Parques e Tanques
Local: São Paulo/SP
Realização: YCON
Informações: (11) 3816-0441
www.ycon.com.br 

19 de maio 
Curso: Compartimentação 
Horizontal e Vertical 
Local: Vitória/ES
Realização: Firek
Informações: (27) 3237-1358
firek@firek.com.br
www.firek.com.br

AGENDA
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