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Divisão Técnica de 
Engenharia de Incêndio

2014- Trabalho de desmobilização da PL-2020 atual Lei Kiss (inovação);

2015/2016- Apresentação ao Comando do Corpo de Bombeiros de propostas 
para mudança do atual Decreto Estadual com apoio de diversas Entidades, 
Associações e Profissionais (certificação e comissionamento);

2016/2017 – elaboração de estudo para check-list para entrega de sistemas de 
proteção contra incêndio



Divisão Técnica de 
Engenharia de Incêndio

2016- Elaboração de cursos de capacitação de profissionais;

2017- Instituto de Engenharia e FIESP 

Estudo da atual Lei 13.427/2017 (Lei Kiss) – responsabilidades e inovação

2017- Instituto de Engenharia e Entidade de Certificação profissional 

Desenvolvimento de parceria para implantação de certificação de pessoas 
em Segurança Contra Incêndio



Desenvolvimento

- Quando existe “gestão inteligente 

da segurança contra incêndio” ?



•1-Capacitação profissional
•2-Certificação pessoas (projetistas e instaladores)
•3-Certificação de produtos e sistemas
•4-Comissionamento de instalações –
“PERFORMANCE”
•5-Manutenção e testes de sistemas instalados –
“PERFORMANCE”
•6-Ouvidoria Técnica e transparência
•7-”Big Data” e estatística científica

Somente quando temos ...
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1-Falta de capacitação profissional

Baixa qualidade de textos legais, erros conceituais em normas e fiscalização 

Falta de análise de riscos

Desconhecimento de requisitos universais

Aprovação de projetos tecnicamente pobres

Projeto legal X Projeto executivo



Baixa qualidade de textos legais, erros conceituais 
em normas e fiscalizações



Alguns erros primários

• Detecção wireless sem norma da ABNT e sem certificação

• Utilizar barreira de fumaça como compartimentação horizontal 
(item 3 artigo 5º do DE/SP atual);

• Erros em fórmulas e dimensionais, ex: IT-15;

• Erros básicos contra a física e dinâmica do incêndio (10 trocas de 
ar somente com saída da fumaça);

• Stack Effect não considerado.



Escadas 
Auschwitz



Falta de análise de riscos



FIFA salva Bombeiros

Bombeiros não morreram nesta ocorrência (2014) por 

conta de a FIFA ter exigido antídoto nos hospitais de 

referência em SP. Medida adotada após as mortes na 

Boate Kiss (2013).



Desconhecimento de requisitos universais



Elementos do Sistema 

Global de Segurança 

Contra Incêndio e 

Pânico- SCI 

Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Preocupação contra 

início do incêndio 

Análise da arquitetura e gerenciamento de riscos de incêndio e pânico; 

Projeto de Engenharia de Incêndio; 

Controle de explosão;

Estudo Computacional de Dinâmica dos Fluídos; 

Correta execução e manutenção das instalações de serviço (elétrica, GLP, vasos 

sob pressão); 

Qualidade nos projetos e instalações dos Sistemas de Segurança Contra 

Incêndio;

Qualidade dos equipamentos, do Comissionamento, da Manutenção e testes de 

Sistemas de Segurança Contra Incêndio - SCI; 

Distanciamento seguro entre fontes de calor e materiais combustíveis; 

Treinamento da população usuária (brigadistas, plano de emergência e 

abandono) 



Elementos do Sistema 

Global de Segurança 

Contra Incêndio e 

Pânico- SCI 

Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Limitação do 

crescimento do 

incêndio 

Controle da carga de incêndio;

Controle de materiais de acabamento e revestimento 

Extinção inicial do 

incêndio 

Sistemas de combate certificados (extintores, hidrantes, mangotinhos, 

chuveiros automáticos, water-mist, combate com espuma, detecção e 

alarme de incêndio, comunicação e sinalização de emergência). 

Limitação da 

propagação do 

incêndio 

Compartimentação horizontal e vertical; 

Controle da carga de incêndio e de materiais de acabamento e 

revestimento.



Evacuação segura do 

edifício 

Plano de emergência e abandono; 

Rotas de escape; 

Sistemas de combate (detecção e alarme de incêndio, comunicação e sinalização de 

emergência, iluminação de emergência, controle de fumaça, controle de materiais de 

acabamento e revestimento).

Preocupação contra 

propagação do incêndio 

entre edifícios 

Distanciamento seguro entre edificações; 

Análise do painel radiante. 

Preocupação contra o 

colapso estrutural 

Resistência ao fogo dos elementos estruturais;

Controle de explosão.

Rapidez, Eficiência e 

Segurança nas Operações 

de Combate e Resgate. 

Manutenção e testes do SCI, 

Rotas de escape;

Treinamento da população usuária; 

Acesso ao Corpo de Bombeiros para ações de combate e de emergência; Sistemas de combate 

(extintores, hidrantes, mangotinhos, comunicação e sinalização de emergência; iluminação de 

emergência; controle de fumaça).

Elementos do Sistema Global 

de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico- SCI 
Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico



Legislação Sistema de proteção
Somente 1 saída de 

emergência da edificação

2 saídas de emergência 

da edificação

Decreto Estadual do
Corpo de Bombeiros de São Paulo 

46.076/2011  e NBR 9077
Decreto Estadual aumentava caminhamento 

rota de fuga e dobrava área de 
compartimentação com sistema de controle 

de fumaça

SEM spk ou detecção 10 m. a 40 m. 20 m. a 50 m. 

COM spk ou detecção 25 m. a 55 m. 35 m. a 65 m. 

Novo Decreto Estadual do
Corpo de Bombeiros de São Paulo 

56.819/2011
Atual Decreto Estadual sprinkler aumenta 

caminhamento

SEM spk ou detecção 30 m. a 80 m. 35 m. a 95 m.

SEM spk com detecção 40 m. a 120 m. 45 m. a 140 m.

COM spk sem detecção 45 m. a   INFINITO 55 m. a   INFINITO

COM spk com detecção 65 m. a   INFINITO 75 m. a   INFINITO

Código de Obras do Município de São Paulo
Decreto 32.329 de 1992  e NBR 9077

SEM spk 25 a 45 m.

COM spk 38 a 68 m.

Proposta Instituto de Engenharia para 

nova IT-11

Caminhamento original

Com Controle de Fumaça,  Detecção 

de Incêndio e Sprinklers ou “Water-

Mist” e “Classe A” para todo 

Material de Acabamento e 

Revestimento.

10 m. a 40 m.

Aumento em  50% o 

caminhamento de rota de fuga  

estabelecido 

na NBR 9077 da ABNT

Nunca valores acima de

20 m. a 50 m.

Aumento de 100% o 

caminhamento de rota de 

fuga estabelecido 

na NBR 9077 da ABNT

Nunca valores acima de 120 



Quando se desconsidera a física



Quando se desconhece conceitos



Aprovação de projetos tecnicamente “pobres”



Projeto legal – controle de fumaça 



Projeto legal X Projeto executivo



• Não pode existir projeto legal orientando instalação.



Projeto executivo
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Certificação pessoas

• O Engenheiro de Segurança do Trabalho (currículo de 60 horas em SCI)

• A “Engenharia de incêndio” é uma ciência em qualquer parte do mundo

• Sistemas de proteção contra incêndio sofrem constantes inovações

• Legislações e normas nacionais são alteradas todos os anos

• As habilidades do profissional, que prestam serviços nesta área, devem ser 
constantemente ratificadas através de um sistema de certificação 

• Trabalho iniciado no Instituto de Engenharia em parceria com entidade de 
certificação de pessoas (ISO/IEC 17024 Personnel Certification Program)
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Certificação de produtos e sistemas

• Baixa qualidade nas instalações de sistemas de proteção contra incêndio

• Cerca de 60% dos bicos de sprinklers são falsificados

• Centrais de detecção e alarme que não “incomodam”

• Somente com a certificação de produtos é que se pode garantir o 
atendimento dos requisitos e desempenho (performance).

• Sem certificação de produtos nenhuma implementação de gestão da 
Segurança Contra Incêndio terá sucesso.



Está feliz por 

saber, agora, 

que funciona?







Produtos que não atendem aos 
requisitos de Norma

• Todos os dispositivos e equipamentos de um sistema de proteção contra
incêndio devem passar por testes estabelecidos em Norma da ABNT ou Norma
Internacional de referência;

• Deve-se criar um catálogo de produtos relacionados para orientação do
público usuário, bem como, para pesquisa dos Órgãos Públicos.



-Até quando os Corpos de Bombeiros aceitarão ser 

enganados e descumprirão o Código de Defesa do 

Consumidor, bem como normas da ABNT ?

-Até quando deixarão de exigir produtos certificados ?
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POR QUE ?



Quando não se exige performance das 
instalações



Obstrução dutos de sistema de 
pressurização escadas



Vazamentos em dutos de sistema de 
pressurização escadas





Descumprimento de requisitos 
da ABNT NBR 17240



Descumprimento de requisitos 
da ABNT NBR 17240
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Manutenção e testes - Performance

Cheque em branco do AVCB

Utilização de “check-list” de manutenção anual (no mínimo)

Responsabilidade do profissional e do proprietário

ABNT NBR 15575 – trata do desempenho de edificações habitacionais



Exemplo de  “check-list”

SISTEMA PROCEDIMENTO DE TESTE RESULTADO ESPERADO

Detecção de incêndio – alarme 

endereçável

Retirada do dispositivo 

detector de fumaça pontual 

no teto do ambiente

Sinalização na central de alarme/detecção da falha 

em um dispositivo. A central deverá, no display e 

em português, apresentar o endereço do dispositivo 

removido.

Sistema de detecção de 

incêndio e pressurização de 

escadas de segurança

Aplicação de spray 

apropriado no detector de 

fumaça no teto do 

compartimento

Acionamento imediato do ventilador de 

pressurização, bem como garantia de que todas as 

PCF estejam fechadas ou se fechem 

automaticamente. Alarme geral na edificação com 

“delay” máximo de...

Sistema de chuveiros 

automáticos

Abrir dreno de uma das CS´s Visualizar a passagem de água pelo visor, 

diminuição da pressão mostrado no manômetro, 

acionamento da bomba de incêndio jockey e, 

posteriormente, a principal, acionamento de 

alarme geral com “delay”...







CRITÉRIO DE 

DESEMPENHO

Corpo de 

Bombeiros de 

Espírito Santo

Entenderam 

nosso material 

enviado.
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Ouvidoria técnica e transparência

Canal de comunicação direta e que protege o denunciante

O usuário/cliente tem o direito de ser informado a respeito do 
processo para obtenção do AVCB 
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Estatística científica

Os erros causados por dados inadequados são muito menores do 
que aqueles devido à falta total de dados.”

CHARLES BABBAGE

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/charles-babbage/


Prédios e instalações VERDES

• Estudo conduzido por 
investigadores do 
“Imperial College
London” da “University
of Edinburg” e do “ SP 
Technical Research
Institute of Sweden” e 
foi aplicado a cerca de 
200.000 aerogeradores. 

• A equipe de 
investigadores descobriu 
que 

• de 117 ocorrências de 
incêndios em turbinas 
ao longo de um 
ano, apenas foram 
reportados 11 casos.







BIG-DATA EM INSTALAÇÕES

Documentação e 

controle de qualidade



• Pesquisa com o objetivo de se desenvolver, de forma inovadora, um modelo de 
sistema de verificação automática de regras, para normas de segurança contra 
incêndio (com base em requisitos) sem esquecer do desempenho (performance).

• Permitir rápida e fácil avaliação da conformidade com as normas de segurança 
contra incêndio, auxiliando os projetistas a encontrar potenciais problemas no 
início do projeto.

• Permitirá diminuir o trabalho de análise de projetos por parte de órgãos públicos 
mas necessita do atendimento às normas da ABNT, para se garantir a 
replicabilidade. 

BIG-DATA EM PROJETOS



Um exemplo de programa que avalia 
requisitos em projetos



























Contatos

•divtec@iengenharia.org.br
•55 11 3466-9200

•cotta@cottaeng.com.br
•www.cottaeng.com.br
•55 11 9 9903-7936 
•55 11 3373-7471


