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Albert Einstein

•Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, 
mas nada pode ser modificado até que seja 
enfrentado.

http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/


Desenvolvimento

• Principais problemas a serem enfrentados pela Engenharia e 
pela Gestão da Segurança Contra Incêndio no Brasil



INTRODUÇÃO

•Mais de 80% de mortes por conta da fumaça do 
incêndio e o atual nível de toxicidade da fumaça, por 
conta dos diversos tipos novos de matéria prima 
incorporada aos bens de consumo, matam mais 
rápido. Tal preocupação faz parte de estudos de 
grandes entidades representativas mundiais, tais 
como: NFPA, NIST, UL, BRE etc. 









BOATE KISS
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Segundo bombeiros de 

Brasília o trabalho foi 

dificultado pela grande 

quantidade de fumaça, 

pelas condições 

construtivas do prédio, que 

tem corredores estreitos e 

pela ausência de hidrantes 

nas proximidades do 

shopping.

12/08/2013, por volta das 

07h57 o Top Mall, shopping 

localizado na Avenida 

Comercial Norte, em 

Taguatinga, região do 

Distrito Federal a 20 

quilômentros do centro de 

Brasília.

MUDANÇAS CONSTRUTIVAS



Acessibilidade? 

Inclusão?

ILUSÃO !



Incêndio Edifício Andorinhas/RJ está na ordem de 
Bilhão em processos no judiciário.

Quanto já custou e custará ao país o incêndio em 
Alemoa/Santos ?

SEM PESQUISA E SEM ESTATÍSTICA – COMO VALORIZAR ?
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Quando se leva a sério...



Gestão da Segurança contra Incêndio
•Não existe gestão em segurança contra incêndio sem :

• Capacitação profissional;

• Certificação de produtos e dispositivos;

• Credenciamento de empresas instaladoras;

• Comissionamento de obras;

• Testes de performance;

• Manutenção dos sistemas instalados com relatórios permanentes, e

• Divulgação de estatística.

• Todos estes conceitos acima são aceitos no mundo e fazem parte da “Engenharia Anticorrupção” estabelecida do 
“Manifesto do CONFEA”



Responsável Técnico ?
• Atualmente o Engenheiro de Segurança do Trabalho é a referência de 

profissional capacitado;
• Com somente cerca de 60 horas voltadas para um tema tão importante, podemos 

concluir que não se trata de prioridade da Engenharia;

• Exemplos de alguns cursos que demandariam cada um deles MAIS DE 60 
horas:

• Cálculo de pressurização de escadas;

• Controle de fumaça (conhecimentos não avançados);

• Chuveiros automáticos com base na NBR, sem a parte de cálculo de 
dimensionamento do sistema ou com base na NFPA.



•Corpo de Bombeiros realiza vistoria.

•- Vistoriar é ver e não avaliar e medir !

•- Quem fará isto ?



Resultados da
• falta de profissionais capacitados;

• falta de produtos certificados;

• falta de empresas credenciadas para instalação;

• falta de comissionamento de obras - AUDITORIA;

• falta de testes de performance;

• falta de manutenção;

• Vistorias atuais não garantem nível técnico de engenharia.



Sistema de alarme descumprindo NBR



Sistema de detecção de incêndio 
descumprindo NBR-17240



Falta de comissionamento de obras resultando em erros 
na instalação e descumprimento da NBR-17240



Sistema de detecção e alarme endereçável deve identificar a 
retirada de qualquer dispositivo. Mas, como a maioria dos sistemas 
atualmente são construídos e programados para enganar o 
Vistoriante, somente um Comissionamento com base em “Check-
list” e dispositivos Certificados podem corrigir tais desvios.



Falta de capacidade técnica
Fiação 110VCA para 
blocos autônomos de 
iluminação de 
emergência na mesma 
tubulação onde passa 
o sistema de alarme 
com 24VCC. Erro 
primário ainda aceito, 
inclusive para 
botoeiras da bomba de 
incêndio.



• Falta de exigência de aplicação de 
alarmes sonoros e visuais (com flashes 
de alto brilho) em indústrias, 
depósitos, locais de reunião de 
público, shopping centers;

• Grande parte de funcionários, 
atualmente, possuem algum tipo de 
deficiência e muitos são idosos.



Projeto 
aprovado 
errado

Falta de 
capacidade 
técnica do 
Órgão público

SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO



Falta de conhecimento de Órgãos Públicos



Utilização de produtos e instalações inadequadas

Vistorias visuais podem certamente identificar 
tais absurdos !



Mesmo a vistoria sendo visual, 
deixar de VER que o sistema não 
possui os afastamentos máximos 
do teto ?



Mais de 50% dos sistemas de chuveiros automáticos não 
possuem certificação ou não atendem aos requisitos 
estabelecidos em NBR

Empresas realizam qualquer 
marcação nos bicos de spk, 
inclusive de Laboratórios 
reconhecidos como a UL.
Sem mudança de gestão do 
CB não há como garantir 
qualquer sistema 
atualmente.



COMPARTIMENTAÇÃO DE ÁREAS



Alterações após fiscalização

Rotas de fuga 

obstruídas e 

mal sinalizadas

ROTAS DE FUGA



Erros na especificação e instalação
MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO



Plume de fumaça

CONTROLE DE FUMAÇA



LojaLoja

Atualmente é aceito controle de fumaça 
através do sistema de ar condicionado

Mall



Este é um projeto de 
Controle de Fumaça 
aprovado em análise 
no Corpo de 
Bombeiros.
Algum especialista 
consegue executar tal 
instalação com base 
neste projeto pobre 
em Engenharia ?



Um detalhe melhor 
para refletirmos a 
respeito da qualidade 
das aprovações de 
projetos complexos.





Ventilador alimentado com fiação 
resistente ao fogo para 90ºC.
Temperatura da camada de fumaça 
calculada foi de 300ºC.
Como isto foi aceito e aprovado em 
projeto?
Como foi aprovado em vistoria ?



Dutos flexíveis instalados. 
O Vistoriante não teria a menor chance de 
identificar tal irregular instalação, já que a Vistoria 
é visual.

Ventiladores comuns, dutos e flexíveis, 
todos sem resistência ao fogo. Como 
afirmar que se trata de “Controle de 
fumaça e calor”

Exaustão de fumaça do Decreto atual.
Dutos e ventiladores sem resistência ao fogo



Falta de comissionamento da obra e falhas nas vistorias



Descumprimento 
de Norma, falta de 
comissionamento e 
manutenção



Falta de capacidade técnica, comissionamento e manutenção
CHUVEIROS AUTOMÁTICOS



Falha na 
gestão da 
Legislação e 
da 
fiscalização



A PRESSÃO INTERNA DA ESCADA PRESSURIZADA 
DEVE ESTAR ENTRE 45Pa. e 60Pa. de acordo com NBR-14880 e IT-13.

PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS



Nesta edificação 
encontrei pressões no 
interior da escada 
pressurizada de  menos 
de 10 Pascals.

Ventiladores V1 e V2 
preparados para 
enganar o vistoriante.

PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS



Duto de pressurização de escadas em gesso 
acartonado (sem definição clara de 

resistência ao fogo), sendo atravessado por 
tubulações de GLP, spk, esgoto etc

PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS



Erros em projetos e instalação

PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS



PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS



Erro em projeto, utilização de produtos não certificados, 
erros na instalação, falta de comissionamento, falha na 
vistoria e na manutenção

PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS



Erro em projeto, aprovação, falta de 
comissionamento, falha manutenção. Parte da 
pressurização da escada sai pelos quadros elétricos.



Erro em projeto, aprovação, falta de 
comissionamento, falha manutenção



Temos que acabar com esta frase que ouvimos 
constantemente nas obras : 

- Ah...é somente para o Bombeiro ver !



É possível ..!



É possível ..!



Novo Código Estadual
• Apresenta inovações, sendo, a principal, a exigência de manutenção 

dos sistemas de segurança contra incêndio instalados;

• Necessidade, ainda, da criação da IT de “Procedimentos de 
manutenção” com:

Testes de performance;
Relatórios técnicos padrão;
Programação de manutenção;
Rotina de supervisão, e
Periodicidade dos relatórios técnicos.



Proposta de acréscimo no Decreto

•Com base no Artigo 23 do Código - O proprietário do 
imóvel ou o responsável pelo uso é obrigado a manter as 
medidas de segurança contra incêndio em condições de 
utilização, providenciando sua adequada manutenção, 
estando sujeito às penalidades da legislação em vigor, sem 
prejuízo das responsabilidades civis e penais cabíveis.



CONTATOS
•cotta@cottaeng.com.br

•www.cottaeng.com.br

•55 11 3373-7471

•55 11 9 9903-7936
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