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RESUMO
SANTOS, Laís M. Medidas de segurança contra incêndio na UTFPR – Francisco
Beltrão. Trabalho de Conclusão de Curso - Bacharelado em Engenharia Ambiental.
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Francisco Beltrão, 2020.
A segurança contra incêndios é um tema recente no Brasil, sendo iniciada na década
de 1970 após severas perdas nos incêndios dos edifícios Joelma e Andraus, em São
Paulo. Dada a importância do tema, este trabalho surge para contribuir e avaliar o
sistema de combate a incêndio em uma Instituição Pública de Ensino Superior,
verificando se a mesma está em conformidade com o Código de Prevenção de
Incêndio do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Para este estudo foi realizada
uma pesquisa de campo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná que teve
como foco a vistoria em três edificações: Bloco G, Bloco Q e Auditório. Por meio de
checklist, foram verificadas as não conformidades das saídas de emergência, brigada
de incêndio, iluminação de emergência, detecção e alarme de incêndio, sinalização
de emergência e sistema de hidrantes e extintores. Com base no fato de que o sistema
de combate ao incêndio não deve ser um sistema isolado, e sim um sistema conjunto
e interligado com os demais respectivos ao tema, a análise dos dados obtidos
comprovou que o sistema de combate a incêndio da Instituição não está conforme as
normas solicitadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado e apontou a necessidade de
correções e adaptações, como exemplo, a implantação urgente de uma brigada de
incêndio e sinalizações no Auditório.
Palavras chave: Combate a incêndio. Proteção. Vistoria. Corpo de Bombeiros.

ABSTRACT
SANTOS, Laís M. Fire safety measures at UTFPR – Francisco Beltrão. Course
Completion Work - Bachelor’s in environmental engineering. Federal Technological
University of Paraná. Francisco Beltrão, 2020.
Fire safety is a recent issue in Brazil, starting in the 1970s after severe losses in the
fires of the Joelma and Andraus buildings in São Paulo. Given the importance of the
theme, this work appears to contribute and evaluate the fire fighting system in a Public
Institution of Higher Education, verifying if it is in conformity with the Fire Prevention
Code of the Fire Department of the State Military Police of Paraná. For this study, a
field research was carried out at the Federal Technological University of Paraná, which
focused on the inspection of three buildings: Block G, Block Q and Auditorium. Through
a checklist, the non-conformities of the emergency exits, fire brigade, emergency
lighting, fire detection and alarm, emergency signaling and fire hydrants and
extinguishers systems were checked. Based on the fact that the fire fighting system
should not be an isolated system, but a joint system and interconnected with the others
related to the topic, the analysis of the data obtained proved that the institution's fire
fighting system is not according to the rules requested by the State Fire Department
and pointed out the need for corrections and adaptations, for example, the urgent
implementation of a fire brigade and signs in the Auditorium.
Keywords: Firefighting. Protection. Inspection. Fire Department.
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1. INTRODUÇÃO
O fogo pode ter sido a maior descoberta da humanidade, alterando
consideravelmente o rumo da civilização, tornando-se um dos fatores mais
importantes para a sobrevivência humana. Desde os primórdios o homem notou os
diversos benefícios trazidos pela utilização do fogo, para manter-se aquecido,
cozinhar seus alimentos, iluminar ambientes escuros, entre outras finalidades.
Contudo, foi possível também observar que este elemento sempre manteve sua
dualidade de sentido, podendo trazer benefícios quando utilizados de forma adequada
ou malefícios ao fugir do controle (MUSITANO, 2012).
Ao fugir do controle, o fogo torna-se um agente destruidor, podendo atingir
grandes proporções, incendiando florestas, lavouras, casas, matando animais e seres
humanos. Quando isso acontece, ocorre o que chamamos de incêndio, gerando a
destruição de patrimônios e, muitas vezes, afetando a segurança e a saúde do próprio
homem (USP, 2015).
Diversos países têm sofrido severas perdas e aprendido com os grandes
incêndios, com o Brasil não foi diferente. A primeira regulamentação sobre segurança
contra incêndio surgiu somente na década de 1970, após a ocorrência dos incêndios
dos edifícios Joelma e Andraus, em São Paulo. Essas tragédias provocaram
mudanças na legislação, nas corporações de bombeiros, nos institutos de pesquisa e,
principalmente, no processo de formação de técnicos e pesquisadores dessa área de
estudo (SEITO et al., 2008).
Já na década de 1990, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
outorgou uma instrução técnica exigindo que fossem avaliadas a resistência e a
segurança de projetos de estruturas contra incêndios. Sendo assim, a Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT recebeu a atribuição para criar a primeira
normatização nacional para projetos de estruturas metálicas, que em 2004 se
estendeu para estruturas de concreto (USP, 2010)
Atualmente, cada Estado brasileiro possui legislações específicas sobre a
segurança de estruturas em combate ao incêndio, cuja responsabilidade é a de
manter o convênio com os municípios e os serviços de bombeiros, que fazem as
avaliações e inspeções nas edificações. No caso do Estado Paraná, o Código de
Segurança contra Incêndio e Pânico - CSCIP do Corpo de Bombeiros é o que
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regulamenta o combate e proteção contra incêndios. (CORPO DE BOMBEIROS DO
ESTADO DO PARANÁ, 2018)
Novos riscos são gerados diariamente em função de inovações e mudanças
nas empresas e nos edifícios quanto maior a complexidade, maior é o risco. Dessa
forma, torna-se indispensável atentar-se aos cuidados com a inspeção, o projeto, a
construção, o funcionamento e com mudanças de uso. São esses riscos que nos
obrigam a desenvolver uma nova cultura de segurança em que é melhor prevenir do
que remediar. (SEITO et al., 2008).
O combate ao incêndio começa a partir da prevenção do mesmo. Uma boa
edificação deve ter mecanismos de defesas contra o fogo e incêndio, e maneiras de
controlá-lo em caso de ocorrência. Além disso, um bom treinamento a todos os
funcionários é de grande importância, pois sem o conhecimento não é possível utilizar
todos os mecanismos corretamente (USP, 2015).
As principais incidências de incêndios, geralmente são causadas por:
vazamento de gás dos botijões; curto-circuito em instalações elétricas, principalmente
por excesso de carga; manuseio de explosivos e outros produtos perigosos em locais
não adequados; esquecimento de eletrodomésticos ligados. Nesse sentido, é
importante ressaltar que toda tragédia de incêndio surge de forma pequena (SEITO
et al., 2008).
Segundo Serpa Gouveia (2009), a maior ou menor possibilidade de não
permitir o desenvolvimento de um incêndio depende do momento em que o fenômeno
é descoberto, da rapidez com que assume grandes proporções e do tempo decorrido
entre a descoberta do fogo e o início do combate (tempo resposta).
Dessa forma, é possível notar a importância dos estudos relacionados ao
combate e prevenção de incêndios. É fundamental saber como agir e quando agir em
situações de iminente perigo de modo a minimizar os prejuízos causados pelo
incêndio.
O sistema de combate a incêndios é um grande aliado na prevenção de risco
à vida, por isso, esse sistema é indispensável quanto se trata de garantir a segurança
de indivíduos, principalmente em ambientes muito movimentados. Seito et al. (2008)
ressalta que a segurança contra incêndios é complexa, envolve todas as atividades
do homem, todos os fenômenos naturais e toda a produção industrial, portanto deve
estar presente sempre e em todos os lugares.
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A proteção contra incêndios é algo que demanda atenção e cuidado. A
respeito disso Fagundes (2013) diz que a proteção contra incêndio deve ser encarada
como uma obrigação e necessidade de proteger acima de tudo as vidas humanas, e
secundariamente o patrimônio envolvido; independente do seu custo financeiro. A
construção de qualquer tipo de edificação mais segura deve ser um dever indeclinável
e ético do projetista, executor da obra e do empreendedor, independente das
exigências legais.
Diante disso, não há como negligenciar a importância deste estudo, pois é
dever de todos prezar pela sua segurança e pela segurança pelos demais, ainda mais
em ambientes coletivos. Este trabalho de conclusão de curso surge para contribuir
com o tema e tem como objetivo verificar a conformidade legal das instalações e
sistemas de prevenção e combate a incêndios da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná – Câmpus Francisco Beltrão, alertando para as não conformidades a fim
de promover a segurança de todos os indivíduos que transitam pelo Câmpus e
proteger o patrimônio, que é a própria Instituição.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVOS GERAIS
Verificar a conformidade das instalações e sistemas de prevenção e combate
a incêndio no Bloco G, Bloco Q e Auditório da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná - Câmpus Francisco Beltrão, de acordo com o Código de Prevenção de
Incêndio do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Avaliar o cumprimento das exigências nas edificações da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Francisco Beltrão no que diz respeito a:
saídas de emergência e meios de abandono; sinalização de emergência; brigada de
incêndio; iluminação de emergência; sistema de proteção com extintores e hidrantes;
alarme e detecção de incêndio.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 CONCEITO DE INCÊNDIO
As Normas Técnicas Brasileiras (NBR), assim como outras normas, tem como
objetivo padronizar, organizar e qualificar a produção de documentos ou
procedimentos. A padronização, através do cumprimento das normas técnicas facilita
a compreensão, já que toda documentação é constituída por um mesmo padrão
(TUMELERO, 2020).
A

Organização

Internacional

para

Normalização

(International

Organization for Standardization) - ISO, visa promover a normalização a nível
mundial. Neste sentido, traz uma série de normas para empresas de diferentes

seguimentos e tamanhos em conformidade com as leis e regulamentos
aplicáveis. (MARTINS, 2019).
Nesse sentido, a norma ISO 8421 de 1990: Proteção contra incêndio diz que
o incêndio é a combustão rápida disseminando-se de forma descontrolada no tempo
e espaço. Assim, é possível notar a nítida diferença entre fogo e incêndio. O fogo é
fruto de uma reação química exotérmica possível de ser controlada. Já o incêndio é o
fogo em grandes proporções que destrói aquilo que não estava destinado a ser
queimado (SIMIANO, 2013).
Como resultado da queima de combustíveis, o incêndio produz: gases,
chamas, calor e fumaça. Todas essas substâncias são altamente prejudiciais à saúde
humana, podendo provocar queimaduras, irritação nos olhos e lesões ao aparelho
respiratório decorrente dos gases liberados, principalmente monóxido de carbono
(GOMES, 2014).
As causas dos incêndios podem ser de ordem natural, acidental ou criminosa.
A natural ocorre independente da vontade do homem, pode ser causada por raios e
vulcões, por exemplo. A acidental ocorre de formas variadas, por meio de chamas
expostas, balões ou fios elétricos. E, por último, a causa criminal, que é quando há a
intenção de provocar um incêndio, causada por meio de queima de arquivos,
piromania e crimes passionais. (MENDONÇA, 2020)
A respeito disso, Pinheiro (2017) afirma que a principal causa de morte e
necessidade de internação hospitalar de indivíduos expostos a incêndios ocorre
devido às injúrias causadas pela inalação de fumaça. Cerca de 80% dos óbitos são
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por inalação de vapores e produtos químicos, principalmente monóxido de carbônico
e cianeto. Indivíduos assustados, com medo ou com qualquer outro sentimento que
faça com que estes percam a calma, tendem a aumentar sua respiração, inalando
maior quantidade de fumaça.
Ainda segundo o autor, a fumaça originada da combustão pode causar morte
ou graves lesões por três mecanismos básicos: injúria do trato respiratório pelo calor
do ar respirado, asfixia por falta de oxigênio e irritação direta da árvore pulmonar pelas
substâncias químicas inaladas.
Seito et al. (2008) alertam que o incêndio se inicia bem pequeno e seu
crescimento dependerá dos materiais disponíveis e sua distribuição no ambiente.
Nesse sentido, é evidente que as proporções que os incêndios tomam estão
diretamente relacionadas aos fatores externos.
3.2 LEGISLAÇÃO
Um sistema de segurança contra incêndio consiste em um conjunto de meios
ativos: extintores, hidrantes, detecção de calor ou fumaça, brigada contra incêndio,
entre outros; e passivos: resistência ao fogo das estruturas, escadas de segurança,
compartimentação etc. O nível mínimo de segurança contra incêndio, para fins de
segurança à vida ou ao patrimônio, geralmente é estipulado em códigos ou normas
(SILVA, 2011).
O Ministério do Trabalho e Emprego - MTE dispõe sobre normas que
regulamentam e orientam nos procedimentos obrigatórios relacionados à segurança
do trabalho, dentre elas a proteção contra incêndio. Essas normas são conhecidas
como normas regulamentadoras ou simplesmente NR. Sua observância é obrigatória
por todas as empresas brasileiras regidas pela Consolidação das leis de trabalho CLT (CREA-PR, 2017).
As Normas Regulamentadoras - NR consistem em obrigações, direitos e deveres a
serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir
trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
A elaboração/revisão das NR é realizada pelo Ministério do Trabalho adotando o
sistema tripartite paritário por meio de grupos e comissões compostas por
representantes do governo, de empregadores e de empregados. No total, foram
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criadas 37 NRs diferentes, mas atualmente, 35 delas continuam em vigor no território
nacional. A NR 2 e a NR 27 foram revogadas pelo Governo Federal (BRASIL, 2020).
A prevenção contra incêndios e a elaboração de normas específicas
relacionadas ao tema, obtiveram grande expressividade e desenvolvimento pelo
Corpo de Bombeiros durante a década de 90 (SEITO et al., 2008).
A Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho a que se refere a
proteção contra incêndios é a NR23, a qual faz menção a proteção contra incêndios
no ambiente de trabalho e estabelece que todos os empregadores devem adotar
medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as
normas técnicas aplicáveis, conforme estabelecido no artigo 1º da própria NR
(BRASIL, 2011).
O principal objetivo desta norma é manter a segurança individual e coletiva,
por isso é de extrema importância que se tenha conhecimento sobre o assunto. Se
houver um treinamento adequado, será possível utilizar equipamentos de combate a
incêndio de forma correta bem como os procedimentos necessários para uma
evacuação do local com segurança, a fim de se manter a ordem e minimizar o pânico
em um caso de emergência (USP, 2015).
A Lei Federal n° 13.425/2017 traz consigo diretrizes gerais sobre medidas de
prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e
áreas de reunião de público. Entre os pontos a destacar, cabe ressaltar o papel do
Corpo dos Bombeiros em planejar, analisar, avaliar, vistoriar, aprovar e fiscalizar as
medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos,
edificações e áreas de reunião de público, e a corresponsabilidade dos Municípios
através da criação e manutenção de serviços de prevenção e combate a incêndio e
atendimento a emergências, mediante convênio com a respectiva corporação militar
estadual. (BRASIL, 2017)
Compete ao município e ao Estado estabelecer normas para a prevenção e
combate contra incêndios (BRASIL, 2011). Portanto, para análise da NR 23 no Estado
do Paraná, é necessário averiguar o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
- CSCIP vigente do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, o qual determina as
medidas de segurança necessárias para cada tipo de edificação.
As legislações até aqui mencionadas mostram o caminho que deve ser
percorrido até ser possível determinar as medidas de segurança necessárias à cada
edificação. As leis vão se afunilando, desde as federais até as estaduais e municipais
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cabíveis ao tema. O referido Código permite direcionar as legislações que devem ser
seguidas como base, de acordo com a classificação dada à cada edificação contida
no próprio código, para determinar as medidas de segurança mencionadas. A
metodologia para essa determinação está apresentada no item 4 (quatro) deste
trabalho.
O não cumprimento da NR 23 pode acarretar em multas e outras punições
(BRASIL, 2020), além disso, segundo a própria norma regulamentadora, seu
cumprimento é primordial para garantir a segurança das pessoas e dos bens da
empresa em caso de incêndio, pois estabelece padrões e procedimentos que ajudam
na evacuação, combate ao fogo e retirada de possíveis vítimas.
3.3 DESAFIOS DA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
É esperado encontrar desafios quando o tema é proteção contra incêndio,
principalmente pelo fato de a legislação ainda ser muito recente no Brasil. Além disso,
estamos vendo muitos acidentes com essa temática nos últimos anos, como por
exemplo, o ocorrido na Boate Kiss em 2013 no estado do Rio Grande do Sul e o
incêndio no Museu Nacional do Brasil em 2018 no estado do Rio de Janeiro.
SAMPAIO (2020) informou que, segundo o Instituo Sprinkler Brasil, a cada seis dias
um hospital pega fogo no país. Entre janeiro e outubro de 2020 foram 45 unidades de
saúde incendiadas, representando um aumento de 96% comparado ao ano anterior.
Nesse sentido, os dados apresentados permitem concluir que ainda existe uma
grande deficiência quanto a este tema.
Além das características da edificação que potencializam o início de um
incêndio, devem ser consideradas as características do espaço urbano que venham
a contribuir para a sua severidade. Alguns fatores de ordem urbanística também
apresentam forte influência na segurança contra incêndios, a saber: caracterização
das vias de acesso às diferentes áreas urbanas, distância do serviço de bombeiros à
área atingida, disponibilidade de água para combate ao incêndio, entre outros
(COELHO, 1997).
Segundo Seito et al. (2008) as principais dificuldades são:
•

Dados escassos de incêndios e suas consequências, para que seja

possível planejar ações mais eficientes;
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•

Carga horária limitada para segurança do trabalho nos cursos de

engenharia, uma vez que os currículos desses cursos são extremamente extensos
dificultando a absorção de todo o conteúdo;
•

Carência de profissionais formados especificamente na área de

segurança do trabalho, especificamente no combate ao incêndio; laboratórios
completos e em número compatível com as dimensões do Brasil; técnicos,
instaladores e operadores de sistemas de combate ao incêndio qualificados;
•

A falta de uma legislação em nível nacional, estadual e municipal

unificada, clara e detalhada;
•

Importância para engajar toda a população na prevenção contra incêndio

com campanhas e treinamento em escolas e veículos de comunicações. Quanto mais
claros forem os treinamentos, melhores serão a retenção e a automação dos
procedimentos necessários à prevenção de incêndios e à saída das pessoas das
edificações;
•

E por fim, um grande problema que é a enorme burocracia envolvendo

a aprovação e análise do projeto, o que leva um projeto de proteção e combate ao
incêndio a ficar até um ano para finalmente ser aprovado.
Com relação à legislação, segundo Mattedi (2005), as normas de proteção
contra incêndios, atualmente, ainda são conflitantes, sobrepostas e até mesmo
contraditórias com relação à legislação do Corpo de Bombeiros.
A Constituição Federal do Brasil (1988), em conformidade com o artigo 144,
estabelece responsabilidades ao Corpo de Bombeiros dos estados.
Consequentemente, a falta de doutrina a nível nacional contribuiu para que
cada estado brasileiro adotasse uma norma distinta nesta área. Tal situação
contribui para um preocupante óbice no que tange à falta de padronização de
procedimentos relativos aos projetos e execução de sistemas de segurança
contra incêndio nas edificações. (AQUINO, página 29, 2015).

Somado a todos esses fatores, tem-se como desafio também o
comportamento humano perante situações de incêndio. O comportamento humano
em situações de incêndio pode seguir em duas vertentes: a primeira sendo o
comportamento adaptativo e a segunda o não adaptativo. (PRADO, 2013).
Segundo Coelho (1997), o comportamento adaptativo é o mais recorrente
nessas situações, pois ele acontece quando a pessoa pensa de forma racional
conseguindo entender a situação e se distanciar do perigo de modo natural. O
comportamento não adaptativo acontece quando o indivíduo por muitos fatores acaba
estabelecendo um medo exagerado diante da ocorrência do fato, agindo de maneira
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irracional. Este comportamento pode prejudicar tanto ele quanto os demais indivíduos,
visto que suas reações podem interferir negativamente no processo de controle do
incêndio, como por exemplo, atrapalhando as saídas ou dificultando a entrada dos
bombeiros.
Ainda segundo o mesmo autor, a ocorrência do comportamento não
adaptativo tende a aumentar quando as medidas contra incêndios são negligenciadas.
Ao tratar da segurança dos ocupantes em um edifício, é importante entender
e considerar os fatores que podem influenciar a resposta e o comportamento
das pessoas frente a uma ameaça. A presciência do comportamento humano
e a previsão da resposta comportamental é uma das mais complexas áreas
da engenharia de proteção contra incêndios, se comparada a outras áreas
desta ciência, visto que o entendimento do comportamento humano nestas
circunstâncias ainda é limitado (VALENTIN, página 13, 2008).

A segurança de fato se apresenta como um desafio constante e demanda um
esforço conjunto, uma vez que não é possível prever o comportamento das pessoas
diante de uma situação de perigo. Desse modo, a melhor forma de se precaver é se
munir de todos os recursos necessários garantindo não só a proteção contra
incêndios, mas, principalmente, a sua prevenção. Segundo Seito et al. (2008), somos
praticamente obrigados a desenvolver uma cultura onde torna-se melhor prevenir do
que remediar.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1 ÁREA DE ESTUDO
O trabalho foi realizado nas dependências da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná - Câmpus Francisco Beltrão (UTFPR-FB), localizada na Linha
Santa Bárbara s/n, no município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, como mostra
a Figura 1.
Figura 1 - Mapa de localização do município de Francisco Beltrão.

Fonte: Wikimedia, 2006.

A Figura 2 retrata a estrutura do Câmpus, indicando a localização de cada
edificação, objetos de estudo, na Instituição de Ensino. A guarita de entrada é o
acesso para entrar na Universidade, próximo a ela encontram-se o Auditório, mais a
frente estão os Blocos G e Q. As três edificações mencionadas compõem a análise
deste estudo.

21

Figura 2 - UTFPR-FB com as edificações identificadas

Guarita de
entrada
Auditório

Bloco Q

Bloco G

Fonte: Google Earth, 2020. Adaptado.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETOS DE ESTUDO
As edificações apresentadas na Figura 2 representam as edificações de
estudo deste trabalho, são elas: Bloco G, Bloco Q, Auditório. É preciso definir a
ocupação de cada estrutura, bem como ter conhecimento a respeito da data da
construção, área da edificação, altura e características construtivas para definir as
medidas de segurança contra incêndio necessárias para cada edificação.
O Bloco G é o local destinado aos alunos e professores do curso de
Engenharia Ambiental e alunos do curso de Engenharia de Alimentos. Neste Bloco
também estão localizados os laboratórios de águas e efluentes, de biologia, de solos
e de geoprocessamento. Além das salas de aula teórica e a coordenação da
Engenharia Ambiental.
O Bloco Q é destinado aos alunos e professores do curso de Licenciatura em
informática. Possui mini Auditório, três laboratórios de informática, a coordenação do
curso de Licenciatura em Informática e salas de aula teórica.
Foram verificadas também as conformidades do Auditório, localizado próximo
à entrada principal do câmpus. O local é utilizado para realização de eventos como
palestras, apresentações culturais e reuniões da Universidade, recreação,
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apresentação artísticas e de trabalhos científicos. O local também é utilizado pelos
usuários como acesso para as demais áreas do câmpus, ressaltando a passagem de
um alto fluxo de indivíduos.
Para fins de análise e vistoria deste trabalho, os Blocos G e Q foram
considerados com ocupação única e exclusiva de salas de aula, desconsiderando as
demais atividades existentes no local como salas de laboratório e mini Auditórios. O
Auditório, mesmo com a análise no hall de entrada da edificação, foi considerado com
edificação única e como ocupação a reunião de público. Essas considerações foram
feitas a fim de facilitar o estudo com relação às normas vigentes, uma vez que o
objetivo principal deste trabalho é acadêmico, permitindo assim definir a ocupação de
cada edificação, um dos itens necessários para a classificação das edificações, como
apresentado e explicado no item 4.3.1 deste trabalho.
É necessário ressaltar que não foi possível analisar todas as edificações
existentes pelos seguintes motivos: tempo restrito para análise e apresentação do
trabalho; cada edificação possui normas específicas a serem analisadas, o que
acarretaria em um trabalho muito extenso; ensaios e análises laboratoriais
específicos, dependendo da classificação da edificação, e limitados para aplicação na
Instituição.
As edificações escolhidas para análise neste trabalho apresentam grande
fluxo e concentração de indivíduos em um mesmo local e período. Além disso, estão
entre as edificações mais importantes para estudo, cumprindo o principal objetivo da
Universidade.
4.3 LEVANTAMENTO DE DADOS
Para verificação da legislação vigente das medidas de segurança contra
incêndio nas edificações apontadas, foi necessário realizar uma vistoria presencial
com auxílio do instrumento checklist. Os checklists (Anexo A) foram elaborados
seguindo as medidas de segurança mínimas exigidas, conforme NPT 002 e CPI/CB
de 2001. Cada checklist foi elaborado para cada edificação analisada considerando
os seguintes temas: Saídas de emergência e meios de abandono; sinalização de
emergência; brigada de incêndio; iluminação de emergência, sistema de proteção com
extintores e hidrantes; alarme e detecção de incêndio. Através deste instrumento foi
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possível realizar o levantamento de dados durante a vistoria, atestando as
conformidades e não conformidades em cada edificação.
A vistoria foi realizada nos dias 26 e 27 de novembro de 2019. Além da
vistoria, as plantas das edificações (Anexo B) fornecidas pela própria Universidade,
contribuíram significativamente para o preenchimento das informações.
Contudo, antes da vistoria, durante a elaboração dos checklists, foi necessário
classificar as edificações de acordo com a data da construção a fim de determinar
com precisão as exigências que seriam analisadas. Somente após essa classificação
foi possível determinar as legislações para cada edificação e, por fim, encontrar as
exigências específicas necessárias, apresentadas nos checklists.
4.3.1 CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
Para classificar as edificações, foi necessário consultar o CSCIP 2018. Este
Código dispõe sobre as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e
áreas de risco e estabelece as exigências estruturais mínimas para segurança das
edificações (CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ, 2018). Conforme
o artigo 4, cabe ao Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, normatizar, fiscalizar,
analisar, vistoriar e licenciar as medidas de prevenção e combate ao incêndio.
O artigo 28 do Código supracitado dispõe sobre a legislação que foi utilizada
como base para avaliar as exigências específicas das edificações durante a vistoria.
Tal artigo foi mencionado devido ao fato de as edificações analisadas terem sido
construídas anteriormente ao ano de 2019. O Quadro 1 a seguir apresenta a relação
entre período de construção e legislação base a ser utilizada:
Quadro 1 - Exigências para edificações antigas ou existentes.

Tipo
Antiga
Existente tipo 1
Existente tipo 2

Período
Até 1975
De 1976 até 7 de janeiro de 2012
De 8 de janeiro de 2012 até 31 de
dezembro de 2018

Legislação
NPT 002 e CPI/CB de
2001
NPT 002 e CSCIP
vigente à época

Fonte: CSCIP, 2018.

Conforme o Quadro 1, caso seja comprovada a construção da edificação até 7
de janeiro de 2012, será necessário utilizar a NPT 002 e CPI/CB de 2001 como
legislação base para determinação das exigências específicas. Contudo, caso a
comprovação da construção compreenda o período entre 8 de janeiro de 2012 e 31
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de dezembro de 2018, será necessário consultar a NPT 002 e CSCIP vigente na data
da construção para determinar as exigências específicas a serem utilizadas.
Para comprovar o período de construção de cada edificação, foram extraídas
imagens de satélite, por meio do Software Google Earth, desde a criação da UTFPRFB em 2006, conforme Portaria Ministerial nº 1863 de 30 de novembro de 2006. A
seguir estão as imagens de satélite extraídas:
Figura 3 - UTFPR-FB vista por satélite em 06/09/2008

Auditório

Fonte: Google Earth, 2020. Adaptado

Bloco G

Auditório
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Figura 4 - UTFPR-FB vista por satélite em 06/06/2010

Bloco G

Auditório

Fonte: Google Earth, 2020. Adaptado

Figura 5 - UTFPR-FB vista por satélite em 05/01/2012

Bloco Q
Bloco G

Auditório

Fonte: Google Earth, 2020. Adaptado.

Bloco Q
Bloco G
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Figura 6 - UTFPR-FB vista por satélite em 01/07/2016
Bloco Q
Bloco G

Auditório

Fonte: Google Earth, 2020. Adaptado.

As Figuras de 3 a 6 comprovam a existência das três edificações analisadas
até 5 de janeiro de 2012. É possível notar que o Auditório foi construído anteriormente
ao ano de 2008, uma vez que já aparece construído na imagem aérea de 2008. Além
disso, é possível concluir que o Bloco G foi construído entre os anos de 2008 e 2010,
e o Bloco Q entre o ano de 2010 e 5 de janeiro de 2012.
Dada a comprovação da construção das edificações até 7 de janeiro de 2012,
conforme o Quadro 1, foi necessário seguir as exigências específicas contidas na NPT
002 e CPI/CB de 2001 para elaboração dos checklists e verificação das
conformidades e não conformidades.
A Norma de Procedimento Técnico (NPT) é definida como um documento
técnico elaborado pelo CB/PR que regulamenta os procedimentos técnicos referentes
à segurança contra incêndio e pânico das edificações e áreas de risco no Estado do
Paraná (CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ, 2014).
A NPT 002 tem por objetivo estabelecer parâmetros para a exigência de
medidas de prevenção para as edificações antigas e existentes, atendendo aos
objetivos do Código de Segurança Contra Incêndios e Pânico - CSCIP do Corpo de
Bombeiros do Estado do Paraná (CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO
PARANÁ, 2019).
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O artigo 8.1 da NPT 002 define quais são as exigências para cada edificação:
iluminação de emergência, conforme NPT 018; sinalização de emergência, conforme
NPT 020; brigada de incêndio, conforme NPT 017, quando exigível; controle de
materiais de acabamento e revestimento, conforme NPT 010, quando exigível;
sistema de proteção por extintores de incêndio, conforme NPT 021, quando não
houver a referida medida de prevenção instalada; sistema de hidrantes e extintores
para combate a incêndio, quando exigível.
O CPI/CB acaba por complementar a NPT 002, exigindo medidas de
segurança relacionadas às saídas de emergência e meios de abandono; sistema de
combate a incêndio por hidrantes, extintores e mangueiras; alarmes e sistema de
detecção de incêndio.
Terminada esta classificação, foi possível determinar as exigências
específicas de segurança contra incêndio necessárias em cada estrutura, conforme
apresentado no item 4.3.2.
4.3.2 EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS
Para um melhor entendimento, as exigências específicas foram separadas por
medidas de segurança, baseadas nas legislações já mencionadas, conforme
apresentado no Quadro 2. Cada medida de segurança possui suas exigências
específicas relacionadas, descritas nos checklists em anexo.
Por haver limitações, principalmente com relação às análises laboratoriais
específicas exigidas pelas normas vigentes, não foi possível analisar todas as
medidas de segurança contra incêndio mencionadas no item 4.3.1 deste trabalho.
Logo, foram analisadas as medidas que se apresentaram mais relevantes e possíveis
de se aplicar para este caso, conforme mostra o Quadro 2 a seguir:
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Quadro 2 - Medidas de segurança escolhidas para análise

Medida de segurança
Saídas de emergência e meios
de abandono

Norma analisada
CPI/CB 2001

Brigada de Incêndio

NPT 017

Iluminação de emergência

NPT 018

Sistema de combate ao
incêndio por meio de hidrates e

Edificação
Bloco G, Bloco Q e
Auditório
Bloco G, Bloco Q e
Auditório
Bloco G, Bloco Q e
Auditório
Bloco G, Bloco Q e

CPI/CB 2001

Auditório

extintores
Sinalização de emergência
Alarme e sistema de detecção
de incêndio

NPT 020
CPI/CB 2001

Bloco G, Bloco Q e
Auditório
Bloco G, Bloco Q e
Auditório

Fonte: Própria.

Devido a Brigada de incêndio ser uma legislação que envolve toda a
Instituição, foi necessário elaborar apenas um checklist, pois atende a todas a
edificações analisadas neste trabalho. Ao todo foram elaborados 16 checklists.
Vale ressaltar que para cada tema apresentado como medida de segurança,
foram definidas e dimensionadas as exigências específicas para cada edificação, pois
cada uma possui classificação e dimensões diferentes. Isto posto, justifica o fato de
os checklists serem diferentes para cada edificação, mesmo quando analisado o
mesmo tema/medida de segurança.
No total, foram analisadas seis medidas de segurança, que compõe cada
tema apresentado no Quadro 2. Tais medidas estão descritas a seguir:
•

Saídas de emergência e meios de abandono - tem como objetivo

estabelecer os requisitos mínimos necessários para o dimensionamento das saídas
de emergência, para que a população possa abandonar a edificação, em caso de
incêndio ou pânico (CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ, 2001);
•

Brigada de incêndio - tem por finalidade estabelecer as condições

mínimas para a composição, formação, implantação, treinamento e reciclagem da
brigada de incêndio para atuação em edificações e áreas de risco, na prevenção e no
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combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, visando,
em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio até a chegada do socorro
especializado (CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ, 2017);
•

Iluminação de emergência – dispõe a respeito das condições

necessárias para o projeto e instalação do sistema de iluminação de emergência em
edificações e áreas de risco (CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ,
2014);
•

Sistema de proteção por extintores e hidrantes – possui como finalidade

estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco
por meio de equipamentos fixos e móveis, para o combate a princípios de incêndios
(CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ, 2001);
•

Sinalização de emergência – tem como objetivo fixar as condições

exigíveis que devem satisfazer o sistema de sinalização de emergência em
edificações e áreas de risco (CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ,
2014);
•

Alarme e Sistema de detecção de incêndio – tem por objetivo perceber,

captar, sinalizar e evitar a propagação do incêndio no ambiente (CORPO DE
BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ, 2001).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados levantados a respeito das conformidades legais que as edificações
da UTFPR-FB apresentam com relação às medidas de segurança contra incêndio,
estão mostradas no Gráfico 01 abaixo:
Gráfico 1 - Resultados das conformidades nas edificações analisadas
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

0,00%
Iluminação de
emergência

Extintores de
incêndio

Detecção e alarme
de incêndio

Auditório e Hall de entrada

Bloco G

Saída de
emergência

Sinalização de
emergência

Bloco Q

Fonte: Própria, 2020.

Como mencionado no item 4.3.2 deste trabalho, ao todo foram analisadas seis
medidas de segurança contra incêndio. Contudo, somente cinco medidas de
segurança contra incêndio aparecem no Gráfico 1. O motivo pelo qual isso ocorre se
dá pelo fato da medida de segurança: Brigada de incêndio, englobar todas as
edificações analisadas e apresentar nenhuma conformidade com a legislação vigente,
conforme explicado no item 5.1.2 deste trabalho.
Conforme o Gráfico 1, o Auditório é a edificação que menos atende às
exigências mínimas necessárias. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do
Espírito Santo (2017), os prédios antigos não estão tão seguros quanto os mais
modernos. As leis passaram a ser mais criteriosas a partir dos anos 2000, antes disso
não haviam as exigências atuais, o que mostra a vulnerabilidade nessas edificações.
Isso não significa que a edificação esteja totalmente insegura, mas que é comum não
encontrar todas as medidas de segurança disponíveis em construções mais antigas.
Ainda com base na análise do Gráfico 1, é possível notar que as edificações
Bloco G e Q são as que apresentaram maior êxito durante a análise das
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conformidades, principalmente com relação à iluminação de emergência e saídas de
emergência, cumprindo 100% do exigido. As edificações são mais novas quando
comparadas ao período de construção do Auditório, o que, segundo o Corpo de
Bombeiros do Estado do Espírito Santo (2017), justifica o fato de apresentarem um
maior cumprimento das exigências.
O ideal seria que todas as edificações atingissem 100% das exigências
necessárias, uma vez que é o mínimo solicitado para assegurar a saúde e segurança
nestes locais. Uma possível explicação para tantas falhas é a complexidade da
legislação ser um fator que dificulta o entendimento do que precisa ser aplicado e a
forma como deve ser aplicado, além do fato de as legislações e pesquisas que
envolvem o assunto serem recentes e a falta de fiscalização.
Com base nos checklists, foi possível constatar os seguintes problemas que
comprometem o cumprimento das exigências na Instituição: o projeto desatualizado,
a falta de equipamentos de segurança, a manutenção dos equipamentos existentes e
a falta de indivíduos preparados em caso de incêndio. A falta de equipamentos e sua
manutenção, bem com a inexistência de uma brigada de incêndio, são os mais
preocupantes, pois, além das edificações analisadas, toda a Instituição fica
comprometida em caso de incêndio.
Com relação aos projetos, segundo o engenheiro responsável pelo
departamento de projetos e obras do câmpus, estes estão sendo refeitos para futura
adequação das normas de segurança.
Ao analisarmos individualmente cada edificação, é possível perceber algumas
fragilidades especificas em cada uma. O Auditório, por exemplo, é um local pouco
ventilado, com pouca incidência de luz natural, necessitando de atenção
principalmente aos quesitos de sinalização e saídas de emergência, uma vez que por
conta do ambiente ser fechado, pouco ventilado e das portas de acesso não serem
do tipo corta fogo. Com relação à pouca ventilação e, consequente, menor dispersão
do ar, a fumaça acumulada pode ser uma grande inimiga, tanto para o maior
obscurecimento das sinalizações de emergência quanto por afetar diretamente a
saúde dos indivíduos.
Segundo Pinheiro (2020), a principal causa de morte e necessidade de
internação hospitalar de indivíduos expostos a incêndios ocorre devido às injúrias
causadas pela inalação de fumaça. Cerca de 80% dos óbitos são por inalação de
vapores e produtos químicos.
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O sistema de combate prevenção ao incêndio é um sistema que funciona em
conjunto, ou seja, caso partes do sistema não estejam de acordo com a legislação, o
sistema como um todo poderá falhar.
Os resultados encontrados estão explanados conforme as medidas de
segurança analisadas e descritas nos itens 5.1 a 5.6 deste trabalho. Já o item 5.7
apresenta um breve resumo das não conformidades encontradas.

5.1 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E MEIOS DE ABANDONO
Todos os estabelecimentos são obrigados a contar com saídas de emergência
junto com as saídas regulares para facilitar a evacuação em caso de incêndio. Portas
corta fogo, acesos especiais, rampas, escadas de emergência, rotas de saída são
importantes elementos que compõe as saídas de emergência (NOVVA APRIMATIC,
2020). É importante saber que as portas de saídas de emergência não são como
outras quaisquer, pois contam com medidas, estruturas e sinalizações específicas de
acordo com o local onde serão instaladas.
A importância da saída de emergência se dá pelos seguintes motivos:
•

É através das saídas de emergência que ocorre toda e qualquer

evacuação da área;
•

É o acesso para o primeiro combate pela brigada de incêndio ou pelo

corpo de bombeiros;
•

É o local onde ocorre a retirada de vítimas, caso haja.

A UTFPR-FB apresentou grande êxito neste quesito nas edificações vistoriadas.
De um modo geral, as saídas possuem iluminação adequada, distância a ser percorrida
dentro do exigido, sinalização adequada e dimensões apropriadas para o fluxo de
indivíduos que circulam nos locais, principalmente com relação aos Blocos G e Q, como
mostram as Figuras 7 a 9 a seguir:
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Figura 7 - Acesso/Saída de emergência do Auditório

Saída
de
emergência

Saída
de
emergência

Fonte: Própria, 2019.

Figura 8 - Acesso livre e desobstruído ao Bloco G

Saída
de
emergência

Fonte: UTFPR-FB, 2018.
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Figura 9 - Acesso livre e desobstruído ao Bloco Q.

Saída
de
emergência

Fonte: UTFPR-FB, 2019.

Em contrapartida, a não conformidade constatada pode vir a comprometer
significativamente o Auditório quanto à segurança relacionada às saídas de
emergência. A existência da possibilidade de fogo bloquear o acesso às saídas de
emergência devido ao fato de as portas de acesso ao Auditório não serem do tipo corta
fogo (figura 10) e as portas e paredes de acesso ao hall de entrada serem de vidro
(figura 11), justificam a preocupação com essa medida de segurança.
Caso as saídas estejam obstruídas, o tempo de permanência no local incendiado
é maior, o que contribui para maior inalação de fumaça e maior risco de queima e outros
acidentes por desabamento da estrutura. Com relação à estrutura metálica com vidros
na lateral do hall de entrada, o superaquecimento devido ao incêndio pode ser um fator
que fará com que os vidros estilhassem, ferindo quem estiver por perto e, ainda, obstruir
a passagem.
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Figura 10 - Saída de emergência / Acesso do Auditório

Fonte: Própria, 2019.
Figura 11 - Estruturas metálicas com vidro em toda a extensão lateral do Hall de
entrada do auditório.

Fonte: Própria, 2019.
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Outro fator preocupante é a dimensão das saídas de emergência no Auditório.
Mesmo não sendo um item exigido de forma detalhada nas normas analisadas, é
possível perceber que as saídas são pequenas caso a edificação esteja com sua
capacidade máxima de pessoas atingida, o que acaba por dificultar a evacuação,
aumentando o tempo de permanência no local, pânico e a inalação de fumaça.
5.2 BRIGADA DE INCÊNDIO
A brigada de incêndio possui extrema importância no combate e prevenção
de incêndios, sendo uma das mais importantes exigências da legislação. É ela que
age diante de situações de princípio de incêndio, dificultando que o fogo se espalhe,
e na prestação de socorro quando ocorrem desmaios ou outras situações que
envolvam a necessidade de atendimento em primeiros socorros. (PREVINSA, 2017).
Além disso, o treinamento técnico de um brigadista permite que ele tenha os
recursos necessários para lidar com situações emergenciais. Além do controle
emocional para agir em situações críticas, em que o fogo pode causar ferimentos
graves, danos maiores ao patrimônio da empresa ou até mortes (PROJETTART
ENGENHARIA, 2020).
Na UTFPR-FB, o departamento responsável pela brigada de incêndio é o
DESEG (Departamento de Serviços Gerais). Conforme vistoria realizada nos dias 26
e 27 de novembro de 2019, não existe a implantação efetiva de uma brigada de
incêndio no câmpus, fato que justifica o checklist desta norma estar inteiramente
marcado com a cor vermelha, ou seja, o câmpus está em total desconformidade com
a legislação vigente com relação à esta medida de segurança. O que existe, segundo
o responsável pelo departamento de projetos e obras da Instituição, é um projeto já
aprovado para implementação da brigada, que futuramente irá passar pela vistoria do
Corpo de Bombeiros para então ser implantada.
Conforme a NPT 017, em caso de não existir brigada de incêndio, recomendase a permanência de pessoas capacitadas a operar os equipamentos de combate ao
incêndio existentes na edificação. Em se tratando da UTFPR-FB, segundo o
engenheiro responsável pelo departamento de projetos e obras, não se sabe ao certo
quantos e quais indivíduos sabem manusear esses equipamentos, pois ainda não há
um planejamento no caso de ausência da brigada.
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5.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Histórias de incêndios em edificações de um modo geral apontam que parte
das vítimas não conseguiram escapar das chamas devido à dificuldade de visibilidade.
Por isso, é muito importante manter o sistema de iluminação de emergência dentro do
recomendado, com manutenção em dia, tendo a preferência pela instalação das
luminárias próximas ao piso, o que faz com que elas não sejam encobertas pela
fumaça com facilidade (ELETRICAL LAZZ27, 2017).
A iluminação nas rotas de fugas se torna essencial para que as pessoas
consigam escapar em segurança. O sistema evita a aglomeração de pessoas em um
mesmo local e minimiza o estresse e o pânico da situação, já que essas pessoas não
ficarão perdidas e saberão o que fazer (BRASIL,1999).
A UTFPR-FB apresenta bons resultados, conforme vistoria, quanto à
iluminação de emergência nos Blocos G e Q, porém, no Auditório o cenário não é o
mesmo. Não há iluminação de emergência presente nesse local, assim como não há
sinalização por meio de placas fotoluminescentes nas saídas de emergência (figura
12), o que acaba por dificultar o escape dos indivíduos em meio ao incêndio.
Figura 22 - Ausência de sinalização e iluminação nas saídas de emergência.

Fonte: Própria, 2019.
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O ideal seria que as saídas possuíssem iluminação por fotoluminescência nas placas
de sinalização, assim como mostra a figura 13.

Figura 13 - Exemplo de sinalização por meio de placa fotoluminescente

Fonte: PGBsecurity, 2017.

Outro fator importante com relação à sinalização de emergência é o
equipamento de luz de emergência. Foi possível encontrar esses equipamentos por
toda a extensão dos Blocos G e Q (figura 14), não ultrapassando a distância máxima
permitida como exige a lei. Além da informação recebida pelo responsável da
manutenção dos equipamentos no Câmpus, foi verificado que todos estes
equipamentos estão em bom estado de funcionamento.
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Figura 14 - Equipamento de luz de emergência no Bloco G

Fonte: Própria, 2019.

5.4 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
O sistema de alarme de incêndio é um conjunto de equipamentos
indispensável em edificações que reúnem um grande número de pessoas, pois atua
nos instantes iniciais do foco de incêndio sinalizando aos ocupantes da ocorrência.
(INTELBRAS, 2018)
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (2013), a
importância de um sistema de alarme e detecção de incêndio se dá pelos seguintes
motivos: detecção precoce do incêndio; rápida ação da brigada; evacuação do local;
tempo hábil para acionamento de outros sistemas de segurança; detectar e alertar o
local exato do foco do incêndio; minimizar os danos causados pelo fogo e salvar vidas.
A inexistência de uma central de detecção de incêndio e sistema de alarme
de incêndio não são os únicos fatores que impedem a segurança contra incêndio. A
manutenção dos equipamentos, além de obrigatória, é essencial e decisiva para
proteção da vida e patrimônio. O Instituto Sprinkler Brasil (2020) divulgou dados que
apontam um aumento de 33% no número de ocorrências de incêndio estrutural e que
as principais causas desses incêndios estão ligadas à falta de manutenção preventiva
dos sistemas, à falta de qualidade dos equipamentos e dos materiais utilizados na
obra e projetos mal elaborados e executados.
Nesse sentido, é possível concluir que a manutenção preventiva não deve ser
encarada apenas como uma obrigação legal, sendo necessário que os responsáveis
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sejam sensibilizados para manter os equipamentos contra incêndio em boas
condições e evitar enormes prejuízos à vida.
A UTFPR-FB apresenta um sistema de detecção e alarme de incêndio
incompleto.

Não

foram

encontrados

equipamentos

de

detecção,

somente

equipamentos manuais de alarme para incêndio (figura 15). Com ressalva para o
Auditório, onde não foi encontrado nenhum sistema desse tipo. Outro problema
encontrado é a ausência de uma central de controle para esse sistema.
Figura 15 - Alarme de incêndio no Bloco G

Fonte: Própria, 2019.

5.5 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
É natural que as pessoas entrem em pânico durante um incêndio, e as
sinalização das rotas de fuga serve justamente para minimizar os riscos de que esses
indivíduos sigam para a direção mais perigosa e se coloquem em risco ainda maior.
Além disso, a sinalização contra incêndio agiliza o trabalho do Corpo de Bombeiros
ou da Brigada de Incêndio. (TUIUTI, 2020).
Desta forma, é fundamental que empresas, condomínios e organizações de
uso público, como escolas, creches e hospitais contratem um profissional
especializado na elaboração do projeto para obter o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros, que especifica, entre várias medidas, a sinalização contra incêndio.
(TUIUTI, 2020).
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Outro fato importante creditado à sinalização de emergência, é o
obscurecimento causado pela fumaça, que dificulta a visualização das sinalizações
de emergência, desorientado os indivíduos afetados durante o incêndio e
comprometendo assim, a saúde dos usuários. Por isso, as sinalizações devem
obedecer à risca as normas vigentes. A figura 16 exemplifica o obscurecimento
causado pela fumaça. Quanto maior a fumaça, maior será o obscurecimento.
Figura 36 - Obscurecimento causado pela fumaça

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, 2013.

Nas edificações analisadas, somente alguns tipos de sinalização de
emergência foram encontrados, são eles: sinalização básica de equipamentos e
orientação, porém não em todos os equipamentos, onde há pouca sinalização
complementar e imediata.
O fato de haver poucos indícios de sinalização de emergências nas
edificações é preocupante, pois é uma medida de segurança indispensável. Em
emergências, é mais fácil conduzir a evacuação de um prédio e localizar os
equipamentos de combate ao fogo, como hidrantes, mangueiras e extintores, quando
a edificação possui sinalização de incêndio. (TUIUTI, 2020).
Contudo, em outras regiões dos Blocos G e Q foram encontradas sinalizações
de emergência no que se refere à extintores de incêndio (figura 17). Outro local bem
sinalizado neste quesito é o Auditório, como mostra a figura 18.
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Figura 17 - Sinalização de extintores no Bloco Q.

Fonte: Própria, 2019.
Figura 184 - Sinalização de extintores no Auditório.

Fonte: Própria, 2019.

5.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES E HIDRANTES DE INCÊNDIO
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Existem ações simples que podem melhorar muito a segurança. Uma delas é
a inspeção em extintores de incêndio que, conforme a NBR 12962, que regulamenta
a inspeção, manutenção e recarga dos extintores de incêndio, estes devem ser
inspecionados anualmente, exceto os com carga de gás carbônico e cilindros para o
gás expelente, que devem ser inspecionados semestralmente (BRASIL, 1998)
De acordo com o CPI/CB (2001), a exigência do prazo de validade da carga
e garantia de funcionamento é somente para efeito da vistoria do Corpo de Bombeiros.
Mesmo que a inspeção ocorra anualmente ou quando houver risco iminente que afete
a segurança, torna-se extremamente necessário manter o prazo de validade e
funcionamento do dispositivo sempre em dia, pois é uma forma de garantir a
segurança.
Uma notícia do site G1 em 2012 sobre o incêndio na Boate Kiss, mostra que
foi feito uma análise nos cinco extintores de incêndio presentes no local e o resultado
foi que o equipamento utilizado para combater o início do fogo não funcionou. Os
peritos concluíram que os extintores estavam sem carga e outro com a data de
validade vencida, por esse motivo ocorreu a falha de combate ao incêndio. Fato esse,
que poderia minimizar os efeitos causados no acidente mencionado.
Os extintores da UTFPR-FB estão de acordo com a legislação vigente,
inclusive com relação ao prazo de validade e pressão do equipamento. A Figura 19
mostra o extintor do bloco G (tido como exemplo) com pressão adequada, visto que o
ponteiro de seu medidor está na cor verde. O prazo de validade da carga de todos os
extintores da Universidade foi renovado em 2019, com validade até 2023,
assegurando dessa forma que o equipamento não falhe em uma emergência.
O sistema de proteção por extintores e hidrantes tem como principal objetivo
combater ou conter o incêndio até a chegada do corpo de bombeiros (FLORES, 2016).
Com relação aos hidrantes e mangueiras, o sistema é ineficaz, pois a vazão
presente nas mangueiras dos Blocos G e Q é muito baixa, não alcançando o segundo
andar da edificação. Fato este que dificulta o controle de incêndios, principalmente de
incêndios maiores até a chegada do Corpo de Bombeiros. Além disso, não foi
constatado a existência desses equipamentos no Auditório.
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Figura 19 - Extintor com pressão adequada.

Fonte: Própria, 2019.

A exigência para edificações de mais de um pavimento, segundo o CPI/CB é
que o jato de água do primeiro andar possa atingir o pavimento acima. Uma possível
explicação seria no caso do segundo pavimento estar em chamas, o que dificultaria o
acesso às mangueiras, tornando possível o controle somente através do primeiro
pavimento.
Prevenir incêndios é tão importante quanto conseguir apagá-los. O mais
correto seria que todos os trabalhadores e usuários da edificação colocassem em
prática as normas estabelecidas sobre os cuidados preventivos e o comportamento
diante do incidente. Porém, para efetuar essa operação é necessário um fator
indispensável: a existência, em perfeito estado de uso e conservação, de
equipamentos destinados a combater incêndios. (FIOCRUZ, 2019).

5.7 SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS
O Quadro 3 a seguir apresenta um breve resumo de todos os resultados obtidos
durante a vistoria para verificação das conformidades legais da Instituição. Nele estão
apresentadas as adequações necessárias a serem implementadas.
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Quadro 3 - Apontamentos a respeito das necessidades de adequação encontradas para cada edificação
analisada

Medidas de
segurança

Edificação

Necessidade de adequação
Sinalização e iluminação adequadas nas

Saídas de emergência

Auditório

saídas; implantação de portas do tipo corta
fogo; Análise das estruturas metálicas e de
vidro nas laterais de acesso à área externa

Saídas de emergência

Bloco G

-

Saídas de emergência

Bloco Q

Implantação de equipamentos adequados

Iluminação de
emergência

e certificados para geração de luz em caso
Auditório

de emergência; implantação de placas
fotoluminescentes nas saídas de
emergência,

Iluminação de
emergência
Iluminação de
emergência

Bloco G
Bloco Q

Manutenção dos equipamentos de
iluminação de emergência
Manutenção dos equipamentos de
iluminação de emergência
Manter os extintores fixos à parede;
sinalizar adequadamente todos os

Extintores e Hidrantes

Auditório

equipamentos faltantes referentes à essa
medida; estar atento à pressão e validade
de cada extintor; Implantação de hidrante e
mangotinho
Sinalizar adequadamente todos os
equipamentos faltantes referentes à essa

Extintores e Hidrantes

Bloco G

medida; estar atento à pressão e validade
de cada extintor; ajustar a vazão de saída
do jato vertical dos magotinhos
Sinalizar adequadamente todos os

Extintores e Hidrantes

Bloco Q

equipamentos faltantes referentes à essa
medida; estar atento à pressão e validade
de cada extintor; ajustar a vazão de saída
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do jato vertical dos magotinhos; diminuir a
distância para 10 metros entre recalque e
acesso à viatura na edificação
Sinalização de
emergência

Sinalizar adequadamente as saídas de
Auditório

emergência; implantação de sinalização de
rotas para saídas de emergência
Sinalizar todos os equipamentos de

Sinalização de
emergência

Bloco G

emergência adequadamente; implantação
de sinalização de rotas para saídas de
emergência
Sinalizar todos os equipamentos de

Sinalização de
emergência

Bloco Q

emergência adequadamente; implantação
de sinalização de rotas para saídas de
emergência
Implantação de uma central de detecção

Alarme e detecção de
incêndio

Auditório

de incêndio; implantação de alarmes de
incêndio, desde acionadores manuais a
indicadores acústicos e luminosos
Implantação de uma central de detecção

Alarme e detecção de
incêndio

Bloco G

de incêndio; implantação de indicadores
acústicos audíveis em toda a edificação;
implantação de indicadores luminosos
Implantação de uma central de detecção

Alarme e detecção de
incêndio

Bloco Q

de incêndio; implantação de indicadores
acústicos audíveis em toda a edificação;
implantação de indicadores luminosos
Implantação de brigada de incêndio ou

Brigada de incêndio

Todas

treinamento e permanência de pessoas
capacitadas utilizar os equipamentos de
segurança em cada edificação

Fonte: Própria, 2020.
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6. CONCLUSÕES
O presente estudo mostrou que as medidas de prevenção contra incêndio
da UTFPR-FB se apresentaram de forma ineficaz para caso de sinistro por causa das
não conformidades com a legislação vigente encontradas durante a vistoria. É preciso
entender que o sistema de combate prevenção ao incêndio é um sistema que funciona
em conjunto. Caso partes do sistema não estejam de acordo com a legislação, o
sistema como um todo poderá falhar, comprometendo a segurança de todos os
indivíduos no local.
Isto posto, a UTFPR-FB precisa se adequar à todas as exigências requeridas.
O Quadro 3 apresentado no item 5.7 mostrou quais necessidades a Instituição precisa
atender no momento, conforme a legislação vigente.
A partir do levantamento de dados foi possível identificar que a edificação que
precisa de mais adequações é o Auditório, seguido pelos Blocos G e Q. Além disso,
a implantação de uma brigada de incêndio é primordial e urgente para que todo o
sistema de proteção contra incêndio opere adequadamente.
A necessidade de mudança de mentalidade no que se refere a processos de
prevenção de incêndio e, consequente, respeito às normatizações, é de extrema
importância, pois são esses procedimentos que garantem a proteção. Tudo isso
funcionando conforme as recomendações poupariam muitas vidas e causariam
menos danos estruturais e materiais.
A segurança sempre será um desafio constante e demandará um esforço
conjunto. A melhor forma de se prevenir é se munir de todos os recursos necessários
garantindo não só a proteção, mas, visando, principalmente, a prevenção.
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ANEXOS
ANEXO A: CHECKLISTS
Quadro 4 - Checklist NPT 017 – Brigada de incêndio.

MEDIDA DE SEGURANÇA

SIM

NÃO

Quantidade mínima adequada de brigadistas

x

Organograma da brigada de incêndio

x

Recapacitação bianual para brigadistas formados

x

EPIs adequados disponibilizados aos brigadistas

x

Formação adequada aos brigadistas responsáveis pela
formação e recapacitação
Atestados

e

habilitação

específica

para

brigadistas

responsáveis pela formação e recapacitação

OBSERVAÇÕES
Quantidade específica para cada pavimento,
conforme o item 5 e Quadro A da NPT 017

x
x

Simulação de incêndio periódica

x

Sistema eficiente de comunicação entre os brigadistas

x

Etapas para implantação da brigada de incêndio

x

Treinamentos práticos segundo a NBR 14277

x

Mínimo de seis meses

Fonte: Própria, 2019
Quadro 5 - Checklist NPT 018 – iluminação de emergência – Auditório

MEDIDA DE SEGURANÇA

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES

55

Acesso controlado e desobstruído desde a área externa da edificação até

X

o grupo motogerador
Garantir a intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os níveis

Não há luz de emergência no local

X

mínimos de iluminamento
Autonomia mínima de funcionamento de 1 hora

X

Tubulação e caixas de passagem devem ser metálicos ou em PVC rígido

X

antichama
Distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência igual a

X

15 metros
Distância máxima entre o ponto de iluminação e a parede igual a 7,5

X

metros
Nível mínimo de iluminamento

Muita luz natural no Hall de entrada

x

Equipamentos certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificação

X

Fonte: Própria, 2019
Quadro 6 - Checklist NPT 018 – iluminação de emergência – Bloco G.

MEDIDA DE SEGURANÇA
Acesso controlado e desobstruído desde a área externa da edificação até
o grupo motogerador
Garantir a intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os níveis
mínimos de iluminamento
Autonomia mínima de funcionamento de 1 hora

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES

x
x
x

Informação recebida

56

Tubulação e caixas de passagem devem ser metálicos ou em PVC rígido
antichama
Distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência igual a
15 metros
Distância máxima entre o ponto de iluminação e a parede igual a 7,5
metros

x
x
x

Nível mínimo de iluminamento

x

Equipamentos certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificação

x

No aparelho

Fonte: Própria, 2019
Quadro 7 - Checklist NPT 018 – iluminação de emergência – Bloco Q.

MEDIDA DE SEGURANÇA
Acesso controlado e desobstruído desde a área externa da edificação até
o grupo motogerador.
Garantir a intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os níveis
mínimos de iluminamento.
Autonomia mínima de funcionamento de 1 hora.
Tubulação e caixas de passagem devem ser metálicos ou em PVC rígido
antichama.
Distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência igual a
15 metros.

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES

x
x
x
x
x

Informação recebida

57

Distância máxima entre o ponto de iluminação e a parede igual a 7,5

x

metros.
Nível mínimo de iluminamento.

x

Equipamentos certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificação.

x

No próprio aparelho

Fonte: Própria, 2019
Quadro 8 - Checklist – Sistema de detecção e alarme de incêndio – Auditório

MEDIDA DE SEGURANÇA

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES
Todas as medidas de segurança referente à

Existe uma central de detecção de incêndio?

x

central de detecção de incêndio apresentarão
não conformidade em todas as edificações.

Sistema com duas fontes de alimentação (rede e auxiliar).

x

Indicadores luminosos e acústicos testes.

x

Sistema audível em toda a edificação.

x

Central de detecção e painel repetidor visível e com
constante vigilância humana.
Espaço mínimo livre de 1 m² em frente a central para
manuseio.
Distância máxima percorrida de 30 metros para acionadores
manuais.
Instalados a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso
acabado.

x
x
x
x

Não há alarme de incêndio e detecção

58

Instalados na cor vermelho segurança.

x

Um acionador manual por pavimento.

x

Acionador manual junto aos hidrantes.

x

Instalação de avisadores visuais no Auditório.

x

Acionadores manuais instalados devem conter a indicação

x

de funcionamento (cor verde) e alarme (cor vermelha).
Os eletrodutos e a fiação devem atender à NBR 17240.

x

Painel/esquema ilustrativo com a localização e identificação

x

dos acionadores manuais ou detectores nas centrais.
Fonte: Própria, 2019

Quadro 9 - Checklist – Sistema de detecção e alarme de incêndio – Bloco G.

MEDIDA DE SEGURANÇA

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES
Todas as medidas de segurança referente à

Existe uma central de detecção de incêndio?

x

central de detecção de incêndio apresentarão
não conformidade em todas as edificações.

Sistema com duas fontes de alimentação (rede e auxiliar).

x

Indicadores luminosos e acústicos testes.
Sistema audível em toda a edificação.
Central de detecção e painel repetidor visível e com
constante vigilância humana.

x
x
x

Não há detectores.

59

Espaço mínimo livre de 1 m² em frente a central para
manuseio.
Distância máxima percorrida de 30 metros para acionadores
manuais.
Instalados a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso
acabado.

x
x
x

Instalados na cor vermelho segurança.

x

Um acionador manual por pavimento.

x

Acionador manual junto aos hidrantes.

x

Acionadores manuais instalados devem conter a indicação

x

de funcionamento (cor verde) e alarme (cor vermelha).
Os eletrodutos e a fiação devem atender à NBR 17240.

x

Painel/esquema ilustrativo com a localização e identificação
dos acionadores manuais ou detectores nas centrais.

x

Fonte: Própria, 2019
Quadro 10 - Checklist – Sistema de detecção e alarme de incêndio – Bloco Q.

MEDIDA DE SEGURANÇA

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES
Todas as medidas de segurança

Existe uma central de detecção de incêndio?

x

referente à central de detecção de
incêndio

apresentarão

não

60

conformidade

em

todas

edificações.
Sistema com duas fontes de alimentação (rede e auxiliar).

x

Indicadores luminosos e acústicos testes.

x

Sistema audível em toda a edificação.

x

Central de detecção e painel repetidor visível e com constante vigilância

x

humana.
Espaço mínimo livre de 1 m² em frente a central para manuseio.

x

Distância máxima percorrida de 30 metros para acionadores manuais.

x

Instalados a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso acabado.

x

Instalados na cor vermelho segurança.

x

Um acionador manual por pavimento.

x

Acionador manual junto aos hidrantes.
Acionadores

manuais

instalados

Não há detectores

x
devem

conter

a

indicação

de

x

funcionamento (cor verde) e alarme (cor vermelha).
Os eletrodutos e a fiação devem atender à NBR 17240.

x

Painel/esquema ilustrativo com a localização e identificação dos

x

acionadores manuais ou detectores nas centrais.

Não há central

Fonte: Própria, 2019
Quadro 11 - Checklist – Saídas de emergência e meios de abandono – Bloco G.

MEDIDA DE SEGURANÇA

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES

as

61

Revestimento de piso de degraus e patamares, bem como paredes em
material incombustível ou com índice de propagação superficial de chama

x

classe A.
Revestimento do piso antiderrapante.
Nas escadas de uso comum, não é permitido estruturas de formas circulares
ou com degraus em “leque”.
Escadas desobstruídas, sem instalação de fechaduras nas portas de forma
a isolar o(s) pavimento(s) da edificação no sentido da saída.
Distância máxima a ser percorrida até uma saída de emergência deve ser
menor que 40 m.

x
x
x

x

Toda saída de emergência deve ser protegida de ambos os lados por
paredes ou guardas (guarda-corpos) contínuas, sempre que houver

x

qualquer desnível maior de 19 cm.
A altura das guardas, internamente, deve ser, no mínimo, de 1,05 m ao
longo dos patamares, corredores, mezaninos e outros, podendo ser

x

reduzida para até 92 cm nas escadas internas.
Os corrimãos devem estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nível do
piso.
Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados fácil
e confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo

x
x

62

de toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou
soluções de continuidade.
Os corrimãos devem estar afastados 40 mm, no mínimo, das paredes ou
guardas às quais forem fixados.
Todos os pavimentos da edificação deverão, obrigatoriamente, ter acesso
às saídas de emergência e/ou meios de abandono.

x
x

As rotas de saída devem ter iluminação natural e/ou artificial, mesmo nos
casos de edificações destinadas a uso unicamente durante o dia, é

x

indispensável a iluminação artificial noturna.
Os textos e símbolos de sinalização devem ter, de preferência, cor branca
sobre fundo verde-amarelado.
Para locais de reunião de público, o ambiente deve dispor de ventilação
natural ou forçada, a fim de garantir condições de permanência.
Inexistência da possibilidade do fogo bloquear o acesso às saídas de
emergência.
Possuir sinalização que indique as saídas, de forma a sempre estarem
iluminadas, mesmo na falta de energia da rede pública.
Escadas obedecendo às condições de fluxo de pessoas.

x
x
x
x
x

Fonte: Própria, 2019
Quadro 12 - Checklist – Saídas de emergência e meios de abandono – Bloco Q.

MEDIDA DE SEGURANÇA

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES

63

Revestimento de piso de degraus e patamares, bem como paredes em
material incombustível ou com índice de propagação superficial de chama

x

classe A.
Revestimento do piso antiderrapante.
Nas escadas de uso comum, não é permitido estruturas de formas circulares
ou com degraus em “leque”.
Escadas desobstruídas, sem instalação de fechaduras nas portas de forma
a isolar o(s) pavimento(s) da edificação no sentido da saída.
Distância máxima a ser percorrida até uma saída de emergência deve ser
menor que 40 m.

x
x
x

x

Toda saída de emergência deve ser protegida de ambos os lados por
paredes ou guardas (guarda-corpos) contínuas, sempre que houver

x

qualquer desnível maior de 19 cm.
A altura das guardas, internamente, deve ser, no mínimo, de 1,05 m ao
longo dos patamares, corredores, mezaninos e outros, podendo ser

x

reduzida para até 92 cm nas escadas internas.
Os corrimãos devem estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nível do
piso.
Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados fácil
e confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo

x
x

64

de toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou
soluções de continuidade.
Os corrimãos devem estar afastados 40 mm, no mínimo, das paredes ou
guardas às quais forem fixados.
Todos os pavimentos da edificação deverão, obrigatoriamente, ter acesso
às saídas de emergência e/ou meios de abandono.

x
x

As rotas de saída devem ter iluminação natural e/ou artificial, mesmo nos
casos de edificações destinadas a uso unicamente durante o dia, é

x

indispensável a iluminação artificial noturna.
Os textos e símbolos de sinalização devem ter, de preferência, cor branca
sobre fundo verde-amarelado.
Para locais de reunião de público, o ambiente deve dispor de ventilação
natural ou forçada, a fim de garantir condições de permanência.
Inexistência da possibilidade do fogo bloquear o acesso às saídas de
emergência.
Possuir sinalização que indique as saídas, de forma a sempre estarem
iluminadas, mesmo na falta de energia da rede pública.
Escadas obedecendo às condições de fluxo de pessoas.

x
x
x
x
x

Fonte: Própria, 2019
Quadro 1 - Checklist – Saídas de emergência e meios de abandono – Auditório.

MEDIDA DE SEGURANÇA

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES

65

Revestimento de piso de degraus e patamares, bem como paredes em
material incombustível ou com índice de propagação superficial de chama

x

classe A.
Revestimento do piso antiderrapante.

x

Distância máxima a ser percorrida até uma saída de emergência deve ser
menor que 30 m.
As rotas de saída devem ter iluminação natural e/ou artificial, mesmo nos
casos de edificações destinadas a uso unicamente durante o dia, é

x

indispensável a iluminação artificial noturna.
Os textos e símbolos de sinalização devem ter, de preferência, cor branca
sobre fundo verde-amarelado.
Para locais de reunião de público, o ambiente deve dispor de ventilação
natural ou forçada, a fim de garantir condições de permanência.

x
x
Vidros nos acessos ao hall de

Inexistência da possibilidade do fogo bloquear o acesso às saídas de

x

emergência.

entrada e porta que não são do
tipo corta fogo para acesso ao
Auditório.

Possuir sinalização que indique as saídas, de forma a sempre estarem
iluminadas, mesmo na falta de energia da rede pública.

x

66

Fonte: Própria, 2019
Quadro 14 - Checklist – Sistema de proteção por extintores e hidrantes – Bloco G.

MEDIDA DE SEGURANÇA

SIM

x

deve ser inferior ao pé direito do local onde está instalado o hidrante.

não percorra distância maior que 25 m.
Os extintores portáteis devem ser distribuídos de forma que o operador
não percorra distância maior que 37.5 m.
Extintores portáteis instalados na parede ou divisória devem apresentar
altura entre 0.1 m e 1.6 m do piso
Deve haver no mínimo um extintor portátil a não mais de 5 m da entrada
principal da edificação e escadas
Cada pavimento deve possuir, no mínimo duas unidades extintoras:
classe A e classe BC ou duas de pó ABC
Toda tubulação aparente deverá ser pintada na cor vermelha.
As canalizações do sistema de hidrantes, devem ser executadas em
material resistente ao fogo, como: cobre, ferro fundido ou galvanizado
Não é permitida a proteção da edificação somente com extintores
sobrerrodas.

OBSERVAÇÕES
O jato foi testado e o alcance

Em qualquer situação, o alcance vertical do jato de qualquer hidrante não

Os extintores portáteis devem ser distribuídos de forma que o operador

NÃO
vertical

suficiente.
x
x
x
x
x
x
x
x

não

atingiu

altura

67

Os extintores devem estar lacrados, com a pressão adequada e possuir
selo de conformidade concedida por órgão credenciado pelo Inmetro

x

Todos os extintores deverão possuir selos do INMETRO; nele devem
conter a data de fabricação e a cada 5 anos os mesmos deverão ser

x

submetidos a teste hidrostático para garantia do casco do aparelho.
Não houve nenhum treinamento,
O manuseio do sistema deve ser feito por pessoal devidamente habilitado

X

e treinado de com a NPT 017 – brigada de incêndio

além disso há poucos que sabem
manusear os equipamentos e nem
sempre estarão presentes.

O dispositivo de recalque deve ser preferencialmente do tipo coluna

x

A junta de união tipo engate deve ser soldada

x

As mangueiras de incêndio semirrígidas devem ser acondicionadas de
modo que permita sua utilização com facilidade e rapidez

x

Fica proibida a alimentação de outros sistemas de proteção contra
incêndio ou de utilização d’água’, sob comando ou automáticos, através,

x

da interligação das tubulações.
Os esguichos devem ser metálicos não sujeitos à corrosão no ambiente
de guarda ou de trabalho, possuindo resistência igual ou superior à da

x

tubulação.
Os lances de mangueiras deverão conter, em suas extremidades, próximo
das juntas de engate rápido, inscrição que indique seu comprimento, tipo,

x

68

data de fabricação, logomarca ou marca do fabricante, conformidade da
norma brasileira específica.
As mangueiras devem ser acondicionadas dentro dos abrigos de forma a
permitir sua rápida utilização, podendo ser em zig-zag, em forma de oito,

x

enroladas ou aduchadas.
A localização do dispositivo de recalque na edificação não deve ser

x

superior a 10 m do local de estacionamento das viaturas
Deve ser instalada uma mangueira a cada hidrante

x
A

Na parte central da porta do abrigo, deverá ser pintada, com tinta
fosforescente, a palavra “HIDRANTE’’, em letras vermelhas sobre fundo

x

branco.

x

especial de encosto, desprovias de chave.
A porta do abrigo deverá ser chapa metálica, pintada na cor vermelha ou
em vidro temperado.

x

Os hidrantes devem ser localizados em locais visíveis, de fácil acesso e
permanentemente desobstruídos a uma altura de no mínimo 1,20m e no
máximo 1,50m em relação ao piso acabado.

obedece

a

x

para

NPT

021.

hidrante
Existe

sinalização, mas em conformidade
com outra norma.

As portas dos abrigos deverão abrir com dobradiças, sendo seu
fechamento com trinco de pressão, fecho magnético ou dobradiça

sinalização

69

Os hidrantes não poderão ser instalados nos corpos das escadas,
vestíbulos, antecâmaras ou patamares intermediários dos pavimentos.
Os hidrantes deverão ser localizados nas proximidades dos pontos de
acesso, internos ou externos à área que se pretende proteger

x
x

Os hidrantes deverão ser providos de união tipo” engate rápido” (Storz),
iguais às adotadas pelo corpo de bombeiros, apara acoplamento das

x

mangueiras
O número mínimo de hidrantes instalados deve ser suficiente para
possibilitar que qualquer ponto da área protegida seja alcançado

x

simultaneamente por dois jatos de água.
Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um círculo
vermelho ou seta larga, com bordas amarelas.

x

Os extintores serão colocados onde: houver menor probabilidade de o
fogo bloquear o seu acesso, sejam visíveis, para todos saibam sua
localização, conservem-se protegidos contra golpes, não fiquem

x

encobertos fiquem encobertos por pilhas de mercadorias, matérias-primas
ou qualquer material.
Fonte: Própria, 2019
Quadro 2 - Checklist – Sistema de proteção por extintores e hidrantes – Bloco Q.

MEDIDA DE SEGURANÇA

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES

70

O jato foi testado e o alcance
Em qualquer situação, o alcance vertical do jato de qualquer hidrante não

x

deve ser inferior ao pé direito do local onde está instalado o hidrante.

vertical

não

atingiu

suficiente, embora maior que o
alcance do Bloco G.

Os extintores portáteis devem ser distribuídos de forma que o operador
não percorra distância maior que 25 m.
Os extintores portáteis devem ser distribuídos de forma que o operador
não percorra distância maior que 37.5 m.
Extintores portáteis instalados na parede ou divisória devem apresentar
altura entre 0.1 m e 1.6 m do piso
Deve haver no mínimo um extintor portátil a não mais de 5 m da entrada
principal da edificação e escadas
Cada pavimento deve possuir, no mínimo duas unidades extintoras: classe
A e classe BC ou duas de pó ABC
Toda tubulação aparente deverá ser pintada na cor vermelha.
As canalizações do sistema de hidrantes, devem ser executadas em
material resistente ao fogo, como: cobre, ferro fundido ou galvanizado
Não é permitida a proteção da edificação somente com extintores
sobrerrodas.
Os extintores devem estar lacrados, com a pressão adequada e possuir
selo de conformidade concedida por órgão credenciado pelo Inmetro

x
x
x
x
x
x
x
x
x

altura

71

Todos os extintores deverão possuir selos do INMETRO; nele devem
conter a data de fabricação e a cada 5 anos os mesmos deverão ser

x

submetidos a teste hidrostático para garantia do casco do aparelho.
Não houve nenhum treinamento,
O manuseio do sistema deve ser feito por pessoal devidamente habilitado

X

e treinado de com a NPT 017 – brigada de incêndio

além disso há poucos que sabem
manusear os equipamentos e nem
sempre estarão presentes.

O dispositivo de recalque deve ser preferencialmente do tipo coluna

x

A junta de união tipo engate deve ser soldada

x

A localização do dispositivo de recalque na edificação não deve ser

x

superior a 10 m do local de estacionamento das viaturas
É vedada a instalação do dispositivo de recalque em local que tenha
circulação ou passagem de veículos
As mangueiras de incêndio semirrígidas devem ser acondicionadas de
modo que permita sua utilização com facilidade e rapidez

x
x

Fica proibida a alimentação de outros sistemas de proteção contra
incêndio ou de utilização d’água’, sob comando ou automáticos, através,

x

da interligação das tubulações.
Os esguichos devem ser metálicos não sujeitos à corrosão no ambiente
de guarda ou de trabalho, possuindo resistência igual ou superior à da
tubulação.

x

72

Os lances de mangueiras deverão conter, em suas extremidades, próximo
das juntas de engate rápido, inscrição que indique seu comprimento, tipo,
data de fabricação, logomarca ou marca do fabricante, conformidade da

x

norma brasileira específica.
As mangueiras devem ser acondicionadas dentro dos abrigos de forma a
permitir sua rápida utilização, podendo ser em zig-zag, em forma de oito,

x

enroladas ou aduchadas.
Deve ser instalada uma mangueira a cada hidrante

x
A

Na parte central da porta do abrigo, deverá ser pintada, com tinta
fosforescente, a palavra “HIDRANTE’’, em letras vermelhas sobre fundo

x

branco.

x

de encosto, desprovias de chave.
A porta do abrigo deverá ser chapa metálica, pintada na cor vermelha ou
em vidro temperado.

x

Os hidrantes devem ser localizados em locais visíveis, de fácil acesso e
permanentemente desobstruídos a uma altura de no mínimo 1,20m e no
máximo 1,50m em relação ao piso acabado.

obedece

a

x

para

NPT

021.

hidrante
Existe

sinalização, mas em conformidade
com outra norma.

As portas dos abrigos deverão abrir com dobradiças, sendo seu
fechamento com trinco de pressão, fecho magnético ou dobradiça especial

sinalização

73

Os hidrantes não poderão ser instalados nos corpos das escadas,
vestíbulos, antecâmaras ou patamares intermediários dos pavimentos.
Os hidrantes deverão ser localizados nas proximidades dos pontos de
acesso, internos ou externos à área que se pretende proteger

x
x

Os hidrantes deverão ser providos de união tipo ”engate rápido” (Storz),
iguais às adotadas pelo corpo de bombeiros, apara acoplamento das

x

mangueiras
O número mínimo de hidrantes instalados deve ser suficiente para
possibilitar que qualquer ponto da área protegida seja alcançado

x

simultaneamente por dois jatos de água.
Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um círculo
vermelho ou seta larga, com bordas amarelas.

x

Os extintores serão colocados onde: houver menor probabilidade de o fogo
bloquear o seu acesso, sejam visíveis, para todos saibam sua localização,
conservem-se protegidos contra golpes, não fiquem encobertos fiquem

x

encobertos por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer
material.
Fonte: Própria, 2019
Quadro 3 - Checklist – Sistema de proteção por extintores e hidrantes – Auditório.

MEDIDA DE SEGURANÇA

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES

74

Os extintores portáteis devem ser distribuídos de forma que o operador
não percorra distância maior que 25 m.
Os extintores portáteis devem ser distribuídos de forma que o operador
não percorra distância maior que 37.5 m.
Extintores portáteis instalados na parede ou divisória devem apresentar
altura entre 0.1 m e 1.6 m do piso
Deve haver no mínimo um extintor portátil a não mais de 5 m da entrada
principal da edificação e escadas
Cada pavimento deve possuir, no mínimo duas unidades extintoras: classe
A e classe BC ou duas de pó ABC
Toda tubulação aparente deverá ser pintada na cor vermelha.
As canalizações do sistema de hidrantes, devem ser executadas em
material resistente ao fogo, como: cobre, ferro fundido ou galvanizado
Não é permitida a proteção da edificação somente com extintores
sobrerrodas.
Os extintores devem estar lacrados, com a pressão adequada e possuir
selo de conformidade concedida por órgão credenciado pelo Inmetro

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Todos os extintores deverão possuir selos do INMETRO; nele devem
conter a data de fabricação e a cada 5 anos os mesmos deverão ser
submetidos a teste hidrostático para garantia do casco do aparelho.

x

75

Não houve nenhum treinamento,
O manuseio do sistema deve ser feito por pessoal devidamente habilitado

X

e treinado de com a NPT 017 – brigada de incêndio

além disso há poucos que sabem
manusear os equipamentos e nem
sempre estarão presentes.

O dispositivo de recalque tipo coluna deve ser instalado dentro de um
abrigo embutido no muro. Caso seja instalado na guarita e havendo

x

vigilância constante dispensa-se o uso do abrigo
A junta de união tipo engate deve ser soldada

x

A localização do dispositivo de recalque na edificação não deve ser

x

superior a 10 m do local de estacionamento das viaturas
Fica proibida a alimentação de outros sistemas de proteção contra
incêndio ou de utilização d’água’, sob comando ou automáticos, através,

x

da interligação das tubulações.
O número mínimo de hidrantes instalados deve ser suficiente para
possibilitar que qualquer ponto da área protegida seja alcançado

x

simultaneamente por dois jatos de água.
Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um círculo
vermelho ou seta larga, com bordas amarelas.

x

Os extintores serão colocados onde: houver menor probabilidade de o fogo
bloquear o seu acesso, sejam visíveis, para todos saibam sua localização,
conservem-se protegidos contra golpes, não fiquem encobertos fiquem

x

76

encobertos por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer
material.
Fonte: Própria, 2019
Quadro 17 - Checklist NPT 020 – Sinalização de emergência – Auditório.

MEDIDA DE SEGURANÇA
A sinalização de proibição e de alerta devem ser instaladas em local visível
e a uma altura de 1.8 m do piso acabado
Distância máxima de 15 m entre as sinalizações de proibição dentro de uma
mesma área
Distância máxima de 15 m entre as sinalizações de alerta dentro de uma
mesma área
A sinalização de saída de emergência deve assinalar todas as mudanças
de direção, saídas, escadas etc
A sinalização de portas de saída de emergência deve estar em cima das
portas, no máximo a 0.1 m da verga

SIM

NÃO
x

x
x
x

x

sinalização seja de, no máximo, 15 m
A sinalização deve ser instalada de modo que sua base esteja a 1.8 m do
piso acabado

Não há sinalização de proibição

x

A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo
que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a

OBSERVAÇÕES

x

Não há sinalização de alerta
Não há sinalização de saída de
emergência

77

As mensagens escritas específicas devem estar sempre em português.
Caso exista a necessidade da utilização de outras línguas estrangeiras,

x

devem ser aplicados textos adicionais
A sinalização complementar de indicação de obstáculos ou de riscos das
circulações das rotas de saída deve ser implantada quando houver desnível
de piso, rebaixo de teto, outras saliências resultantes de elementos

x

construtivos ou equipamentos que reduzam a largura das rotas de saída,
elementos translúcidos e transparentes
A sinalização complementar de indicação de obstáculos e riscos na

x

circulação deve atender ao item 6.2.2.1 da NPT 020
As mensagens que indicam circunstâncias específicas devem ser utilizadas

x

em placas e instaladas no acesso principal da edificação ou área de risco
No acesso principal da edificação, as mensagens devem informar os
sistemas de proteção contra incêndio (ativo e passivo), a característica
estrutural da edificação (metálica, concreto armado, madeira etc) e o

x

número de telefone de emergência do Corpo de Bombeiros e da Polícia
Militar
No acesso principal dos recintos destinados a reunião de público, as

x

mensagens devem informar a lotação máxima admitida
A sinalização destinada à demarcação de áreas deve ser implantada
através de faixas na cor branca ou amarela de largura entre 0.05 m e 0.2 m

x

78

para estacionamento de veículos em garagens ou locais de carga e
descarga
As sinalizações destinadas à identificação de sistemas hidráulicos fixos a
combate a incêndios devem seguir o item 6.2.6 da NPT 020
A sinalização de emergência deve se destacar em relação à comunicação
visual adotada para outros fins
A sinalização não deve ser neutralizada pelas cores de parede e
acabamentos, dificultando sua visualização
A sinalização deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de
circulação de pessoas e veículos, permitindo fácil visualização

x
x
x
x

As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e
salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio

x

devem possuir efeito fotoluminescente
Os equipamentos de origem estrangeira, instalados na edificação e
utilizados na segurança contra incêndios, devem possuir orientações

x

necessárias à sua operação na língua portuguesa
Os materiais utilizados para a confecção das sinalizações de emergência
devem possuir resistência mecânica, resistência à chama, resistência à
água, resistência ao intemperismo e agentes químicos e limpeza, ser
atóxicos e não radiativos

Falta sinalizações
x

79

A sinalização de emergência deve ser objeto de inspeção periódica para
efeito de manutenção, desde a simples limpeza até a substituição por outra

As poucas que tem estão em bom
x

estado de conservação

nova, quando necessário
Fonte: Própria, 2019
Quadro 18 - Checklist – Sinalização de emergência – Bloco Q.

MEDIDA DE SEGURANÇA
A sinalização de proibição e de alerta devem ser instaladas em local visível
e a uma altura de 1.8 m do piso acabado

SIM

mesma área
A sinalização de saída de emergência deve assinalar todas as mudanças
de direção, saídas, escadas etc
A sinalização de portas de saída de emergência deve estar em cima das
portas, no máximo a 0.1 m da verga

x
x
x

A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo
que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a

x

sinalização seja de, no máximo, 15 m
A sinalização deve ser instalada de modo que sua base esteja a 1.8 m do
piso acabado

equipamentos existe
x

mesma área

x

OBSERVAÇÕES
Somente a sinalização de

x

Distância máxima de 15 m entre as sinalizações de proibição dentro de uma
Distância máxima de 15 m entre as sinalizações de alerta dentro de uma

NÃO

Não há sinalização de proibição

80

As mensagens escritas específicas devem estar sempre em português.
Caso exista a necessidade da utilização de outras línguas estrangeiras,

x

devem ser aplicados textos adicionais
A abertura das portas em escadas não deve obstruir a visualização de
qualquer sinalização
A sinalização complementar de indicação de obstáculos e riscos na
circulação deve atender ao item 6.2.2.1 da NPT 020
As mensagens que indicam circunstâncias específicas devem ser utilizadas
em placas e instaladas no acesso principal da edificação ou área de risco

x
x
x

No acesso principal da edificação, as mensagens devem informar os
sistemas de proteção contra incêndio (ativo e passivo), a característica
estrutural da edificação (metálica, concreto armado, madeira etc) e o

x

número de telefone de emergência do Corpo de Bombeiros e da Polícia
Militar
No acesso principal dos recintos destinados a reunião de público, as
mensagens devem informar a lotação máxima admitida

x

A sinalização destinada à demarcação de áreas deve ser implantada
através de faixas na cor branca ou amarela de largura entre 0.05 m e 0.2 m
para estacionamento de veículos em garagens ou locais de carga e
descarga

x

81

As sinalizações destinadas à identificação de sistemas hidráulicos fixos a
combate a incêndios devem seguir o item 6.2.6 da NPT 020
A sinalização de emergência deve se destacar em relação à comunicação
visual adotada para outros fins
A sinalização não deve ser neutralizada pelas cores de parede e
acabamentos, dificultando sua visualização
A sinalização deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de
circulação de pessoas e veículos, permitindo fácil visualização

x
x
x
x

As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e
salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio

x

devem possuir efeito fotoluminescente
Os equipamentos de origem estrangeira, instalados na edificação e
utilizados na segurança contra incêndios, devem possuir orientações

x

necessárias à sua operação na língua portuguesa
Os materiais utilizados para a confecção das sinalizações de emergência
devem possuir resistência mecânica, resistência à chama, resistência à
água, resistência ao intemperismo e agentes químicos e limpeza, ser

x

atóxicos e não radiativos
A sinalização de emergência deve ser objeto de inspeção periódica para
efeito de manutenção, desde a simples limpeza até a substituição por outra
nova, quando necessário
Fonte: Própria, 2019

x

82

Quadro 49 - Checklist – Sinalização de emergência – Bloco G.

MEDIDA DE SEGURANÇA
A sinalização de proibição e de alerta devem ser instaladas em local visível
e a uma altura de 1.8 m do piso acabado

SIM

mesma área
A sinalização de saída de emergência deve assinalar todas as mudanças
de direção, saídas, escadas etc
A sinalização de portas de saída de emergência deve estar em cima das
portas, no máximo a 0.1 m da verga

x
x
x

A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo
que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a

x

sinalização seja de, no máximo, 15 m
A sinalização deve ser instalada de modo que sua base esteja a 1.8 m do
piso acabado

x

As mensagens escritas específicas devem estar sempre em português.
Caso exista a necessidade da utilização de outras línguas estrangeiras,
devem ser aplicados textos adicionais

equipamentos existe
x

mesma área

x

OBSERVAÇÕES
Somente a sinalização de

x

Distância máxima de 15 m entre as sinalizações de proibição dentro de uma
Distância máxima de 15 m entre as sinalizações de alerta dentro de uma

NÃO

Não há sinalização de proibição

83

A abertura das portas em escadas não deve obstruir a visualização de
qualquer sinalização
A sinalização complementar de indicação de obstáculos e riscos na
circulação deve atender ao item 6.2.2.1 da NPT 020

x
x

As mensagens que indicam circunstâncias específicas devem ser utilizadas

x

em placas e instaladas no acesso principal da edificação ou área de risco
No acesso principal da edificação, as mensagens devem informar os
sistemas de proteção contra incêndio (ativo e passivo), a característica
estrutural da edificação (metálica, concreto armado, madeira etc) e o

x

número de telefone de emergência do Corpo de Bombeiros e da Polícia
Militar
No acesso principal dos recintos destinados a reunião de público, as

x

mensagens devem informar a lotação máxima admitida
A sinalização destinada à demarcação de áreas deve ser implantada
através de faixas na cor branca ou amarela de largura entre 0.05 m e 0.2 m

x

para estacionamento de veículos em garagens ou locais de carga e
descarga
As sinalizações destinadas à identificação de sistemas hidráulicos fixos a
combate a incêndios devem seguir o item 6.2.6 da NPT 020
A sinalização de emergência deve se destacar em relação à comunicação
visual adotada para outros fins

x
x
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A sinalização não deve ser neutralizada pelas cores de parede e
acabamentos, dificultando sua visualização
A sinalização deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de
circulação de pessoas e veículos, permitindo fácil visualização

x
x

As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e
salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio

x

devem possuir efeito fotoluminescente
Os equipamentos de origem estrangeira, instalados na edificação e
utilizados na segurança contra incêndios, devem possuir orientações

x

necessárias à sua operação na língua portuguesa
Os materiais utilizados para a confecção das sinalizações de emergência
devem possuir resistência mecânica, resistência à chama, resistência à
água, resistência ao intemperismo e agentes químicos e limpeza, ser

x

atóxicos e não radiativos
A sinalização de emergência deve ser objeto de inspeção periódica para
efeito de manutenção, desde a simples limpeza até a substituição por outra
nova, quando necessário
Fonte: Própria, 2019

x

ANEXO B: PLANTAS DAS EDIFICAÇÕES

6821.5230

6945.0161
6997.9417

599.8236

ÁREA CONSTRUÍDA DO PAVTO.= 870.5m²
ÁREA TOTAL DO BLOCO =1.961,14m²

Area construida do pav. A=1.090,64

ÁREA CONSTRUÍDA DO PAVTO.= 1.090,64m²
ÁREA TOTAL DO BLOCO = 1.961,14m²

280

280

Palco
Á: 30,00m²

0,37

Salão de
Conferências
( 158 pessoas )
Á: 160,09m²

Centro de Convivência
Á: 196,00 m²

0,20

90

90

Bloco Administrativo

SECRETARIA ESCOLAR

280

0,00
SALA DO DIRGRAD

BWC Masculino
Á: 11,84m²

Planta Baixa Térreo - Salão de Convivência e Auditório - Esc: 1/50 - 383,17m²

BWC Feminino
Á: 11,84m²

0,71

0,37
0,54

1,05
0,88

1,22

