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Editorial
Aprimorar sempre
Caríssimos leitores, saudações!
Com foco em nosso objetivo de promover e difundir a produção do conhecimento
cultural e científico na área de emergências, retomamos um novo período da Revista Fundabom, em formato eletrônico, procurando manter a qualidade em termos
de conteúdo técnico, de modo a contribuir com o aprimoramento do conhecimento de todos aqueles que de alguma forma operam os assuntos relativos à segurança
contra incêndio, prevenção de acidentes e Defesa Civil.
O formato eletrônico, a exemplo da navegação na internet, permite uma ampliação de horizontes, também possibilitando navegar em links que nos transportam para outro universo de informações complementares sobre determinado assunto, equipamento ou produto, além de viabilizar a consulta/leitura em vários meios, como o computador, tablet ou smartphone.
O assunto de destaque nesta edição diz respeito às novas Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, fruto de intensivo trabalho e discussões técnicas com a sociedade civil, que
traz, além de aprimoramento e atualização das instruções já existentes, também uma nova IT, de número 45, que
trata da “Segurança contra incêndio para sistemas de transporte sobre trilhos”, inspirada na norma NFPA 130
(Standard for fixed guide way transit and passenger rail systems) e NBR 16.484 (Segurança contra incêndio para
sistemas de transporte sobre trilhos – Requisitos), dentre outras normas. É extremamente difícil o avanço das normas em função das novas tecnologias e soluções que acabam surgindo no setor da construção civil e em outros setores do mundo moderno, a exemplo dos transportes de massa, que envolvem estações com grandes concentrações
de pessoas e túneis de longo percurso e extensão. Porém, o Corpo de Bombeiros tem procurado, ao longo de sua trajetória, esse aprimoramento contínuo.
A presente edição também traz importantes artigos relacionados à proteção passiva das edificações, que aliás é um
assunto palpitante, haja vista a ocorrência de grandes incêndios em prédios altos nos últimos meses, a exemplo do
incêndio no Grenfell Tower, em Londres, em junho do ano passado, e do Torch Tower, em Dubai, dois meses depois.
No início deste mês de maio, tivemos também o incêndio do edifício Wilton Paes de Almeida, em São Paulo, que
acabou desabando em meio ao combate que era realizado pelo Corpo de Bombeiros. Esse incêndio, seguido de desabamento, provocou vítimas e uma grande discussão a respeito dos prédios que são invadidos de forma totalmente
irregular, sem qualquer preocupação com medidas de proteção contra incêndio. Esperamos que as discussões desse
grave problema, que aflige não só São Paulo, mas também outras cidades com grande concentração urbana, tragam soluções ou apontem caminhos para que outras tragédias dessa natureza sejam evitadas.
Ficam aqui nossas homenagens aos audazes bombeiros de São Paulo, que mais uma vez demonstraram todo
seu preparo técnico operacional e profissionalismo diante da catastrófica ocorrência envolvendo incêndio seguido
de desabamento desse prédio de 24 andares, muito próximo ao Centro da Cidade, colocando suas vidas em risco, na busca incessante de salvar vidas de terceiros. Nossos respeitos aos homens e mulheres, integrantes do Corpo
de Bombeiros, que, diuturnamente, não medem esforços nessa nobre missão, de fazer o bem não importa a quem.
Boa leitura a todos!
Rogério Bernardes Duarte
diretor-presidente da Fundabom
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Proteção passiva

Segurança contra incêndio
com selagem corta-fogo
O TEMA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO TEM
SIDO CADA VEZ MAIS DISCUTIDO EM GRUPOS
TÉCNICOS, UNIVERSIDADES E ASSOCIAÇÕES.
DIANTE DE TANTAS MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO,
COMO A LEI FEDERAL 13.425/17, A CONHECIDA
LEI KISS, E AS RECOMENDAÇÕES DA NORMA
DE DESEMPENHO, É DE SUMA IMPORTÂNCIA
QUE OS PROFISSIONAIS ESTEJAM PREPARADOS
PARA CONHECER O QUE DEVE SER FEITO PARA
ATENDER AS NOVAS EXIGÊNCIAS DO MERCADO.

A

o abordar o tema selagem corta-fogo,
uma questão que vale a pena ser levada em consideração é que a segurança contra incêndio só faz sentido
se pensada como um todo. Todos
os elementos que compõem um projeto devem
cumprir rigorosamente as normativas, leis e instruções técnicas. Dessa forma, as proteções passivas e ativas devem trabalhar em conjunto para
garantir a segurança da edificação. Além disso, a
fiscalização pelos órgãos responsáveis tem de ser
rígida para que não passe despercebida nenhuma
falha que possa pôr em risco a vida dos usuários.
Quando se discute quais seriam os sistemas apropriados, cumprindo devidamente seu papel, a dúvida se instaura. Na proteção passiva isso não é diferente. E um dos itens que levantam mais questões
entre os profissionais da área é a compartimentação através de selos corta-fogo, tanto em shafts
(dutos) quanto em fachadas. O que deve ser usado? Como o material deve se comportar? Como
identificar patologias?
4

REVISTA FUNDABOM MAIO 2018

A compartimentação, vertical ou horizontal, é
necessária e obrigatória para garantir que o incêndio, quando ocorra, fique enclausurado no ambiente onde foi gerado, impedindo que a fumaça invada
outros andares, permitindo a fuga em segurança
dos ocupantes e a ação do Corpo de Bombeiros. O
selo corta-fogo é o responsável por vedar as aberturas onde haveria comunicação entre as áreas,
constituindo elemento essencial para que a compartimentação ocorra.
Importante salientar que tanto a especificação
quanto a fiscalização do selo corta-fogo são muito
mais fáceis do que se imagina. A Instrução Técnica
09 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
e as Normas Técnicas dos Estados que as possuem
são muito claras quando exigem que os selos, tanto em shafts quanto em fachadas, devam garantir
a vedação total corta-fogo e atender a NBR 6479.
Suscintamente, o método de ensaio estipulado pela NBR 6479 determina que o selo corta-fogo tenha três características para ser considerado
eficiente. Ele tem de ser isolante, não permitindo a
passagem de calor; deve ser estanque, impedindo a
passagem de fumaça; e, por último, deve ser íntegro,
resistindo sem ceder numa situação de incêndio.
Dessa forma, se um selo apresentar trincas ou
fissuras, ele não é estanque. Portanto, está em desacordo com a legislação. A fumaça irá passar por
essas trincas, prejudicando a desocupação dos
usuários com segurança e a ação de combate do
corpo de bombeiros.
Caso o selo esteja apoiado em algum suporte metálico que não tenha sido testado, numa situação de
incêndio esse suporte irá se deformar e o selo virá
abaixo, não atendendo a exigência de integridade.

Fotos: Arquivo Hilti do Brasil

Trincas e fissuras no selo deixam passar a fumaça

Selos eficientes têm de ser autoportantes

O selo não pode estar apoiado em suporte metálico não testado

O selo corta-fogo, para ser eficiente, deve ser totalmente isento de trincas ou fissuras e ter característica autoportante, permanecendo no vão sem
depender de suportes.
Infelizmente, muitos sistemas inadequados oferecidos ao mercado brasileiro apresentam tais patologias, comprovando sua ineficiência e, acima de
tudo, a irresponsabilidade de quem os fornece, na
medida que põe em risco vidas humanas.
Mas o mercado mudou e está muito mais exigente com relação ao que é instalado nas edificações, seja para atender a Norma de Desempenho nas edificações residenciais ou as instruções
técnicas. A atenção para com o tema se ampliou
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também em função das discussões sobre a Lei Federal 13.425/17. Embora não seja específica sobre
compartimentação, a Lei traz à tona questões sobre como a segurança contra incêndio deve ser
tratada de maneira abrangente, exigindo desde a
mudança curricular nos cursos de Arquitetura e
Engenharia do País, bem como em cursos específicos de segurança contra incêndio para oficiais e
praças integrantes dos setores técnicos e de fiscalização dos Corpos de Bombeiros Militares e técnicos de segurança do trabalho, além da exigência da criação de normas específicas em segurança
contra incêndio pelos municípios, sob pena de improbidade administrativa.
Uma maior conscientização e informação são
essenciais para que tenhamos edificações cada
vez mais seguras.
Camila Guello é arquiteta e urbanista, especialista em Firestop na
Hilti do Brasil.

Tânia Galluzzi

Legislação

Novo conjunto de
ITs para segurança
contra incêndios
em edificações e áreas
de risco começa a vigorar
UMA DAS NOVIDADES É A INSTRUÇÃO
TÉCNICA SOBRE SEGURANÇA PARA SISTEMAS
DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS.
PACOTE DE MUDANÇAS É FRUTO DE
CONSENSO ENTRE O CORPO DE BOMBEIROS
E AS ENTIDADES DO SETOR.

N

o dia 13 de junho entra em vigor
a atualização das Instruções Técnicas (ITs) do Decreto Estadual
56.819/11, que institui o regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de
São Paulo. Instrumentos de trabalho de arquitetos,
engenheiros, técnicos de segurança e do próprio
Corpo de Bombeiros, sendo usadas para nortear
a elaboração de projetos, instalação de dispositivos de segurança e fiscalização, as ITs estão agora
alinhadas com os novos textos das normas brasileiras sobre o assunto. Elas contemplam também
algumas das demandas que já vinham sendo aplicadas pelo Corpo de Bombeiros ao longo dos últimos anos no sentido de melhorar o entendimento sobre cada assunto.
6
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As ITs são fundamentais por determinar como
devem ser projetados e instalados os equipamentos e sistemas contra incêndio. “O decreto diz o
que fazer e as ITs como fazer”, simplifica o coronel Cassio Roberto Armani. Ele esteve à frente
do processo de revisão das ITs e determinou a publicação das novas instruções como seu último
ato administrativo antes de deixar o comando do
CBPMESP em fevereiro de 2018. E por isso devem
acompanhar a evolução tecnológica tanto da área
de segurança contra incêndio quanto da arquitetura e engenharia civil.
De acordo com o major Oscar Samuel Crespo,
chefe interino do Departamento de Prevenção
do Corpo de Bombeiros e integrante do grupo de
bombeiros responsável pela revisão final do texto, as principais mudanças aconteceram em seis
Instruções Técnicas. A nova versão da IT 25 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis adotou os parâmetros da Norma Brasileira de Líquidos Inflamáveis NBR 17505, também revisada e atualizada
a partir das lições aprendidas com a ocorrência
em Alemoa, em abril de 2015. A IT 01 – Procedimentos Administrativos, que estabelece os critérios para apresentação de processo de segurança
contra incêndio, das edificações e áreas de risco,

Trabalho contínuo

A revisão das Instruções Técnicas é um processo continuado que visa aprimorar o serviço de segurança contra
incêndio, mantendo a legislação em vigor atualizada. A primeira regulamentação nessa área no Estado de São Paulo surgiu em 1983, com o Decreto 20.811, atualizado 10
anos depois com a publicação do Decreto 38.069. Como
conta coronel Armani, ambos eram sucintos, porém adotavam uma linguagem mais jurídica do que técnica. Em
2001, aconteceu uma verdadeira revolução na segurança contra incêndio em São Paulo, com a entrada em vigor
do Decreto 46.076. A novidade estava na adoção de tabelas que simplificavam a visualização e o entendimento
das exigências das medidas de segurança contra incêndio e, principalmente, na determinação, por meio de Instruções Técnicas, de como esses requisitos teriam de ser
aplicados. E para a elaboração das ITs, o Corpo de Bombeiros de São Paulo tomou como base as normas da ABNT.
Três anos depois, as ITs foram revisadas, acompanhando o desenvolvimento tecnológico, e de forma mais
profunda em 2011, com a consolidação e atualização das
normas de segurança contra incêndio por meio do Decreto Estadual 56.819, que serviu de modelo para muitos
Estados brasileiros.
Em 2015, a edição do Código Estadual de Proteção
Contra Incêndios e Emergências ( Lei Complementar
nº 1.257) previu a edição de três decretos: um regulamentando o Sistema de Atendimento de Emergências no Estado de São Paulo, o Decreto 63.058, que entrou em vigor em dezembro de 2017; outro autorizando a criação do
Fundo Estadual de Segurança contra Incêndios e Emergências, Fesie (Decreto 63.276, de março de 2018); e o terceiro atualizando o Decreto Estadual 56.819 (o que ainda
não aconteceu). Amplamente debatido por todos os organismos e segmentos envolvidos, tendo passado por três
consultas públicas, esse novo decreto se propõe a fazer
duas mudanças decisivas: dar aos bombeiros o poder de
polícia para que possam exercer efetivamente a fiscalização nas edificações em São Paulo, e incorporar a exigência gradativa de certificação dos equipamentos e sistemas
de proteção contra incêndio, coibindo o uso de produtos de
procedência e eficácia duvidosas. Atualmente, apenas os
extintores de incêndio têm obrigatoriamente de ser certificados. “Como esse último decreto não saiu e era preciso
atualizar as ITs, já defasadas em relação às normas brasileiras, decidimos encaminhar para publicação o conjunto de novas instruções técnicas”, finaliza coronel Armani.

incorporou as rotinas de análise e vistoria digital
de projetos. E as ITs 13 – Pressurização de escadas, 19 – Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio, 22 - Sistema de Hidrantes e 23 – Sistema de Chuveiros Automáticos, passam a incluir
os relatórios de comissionamentos dos sistemas
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instalados. Além das alterações, uma nova IT foi
estabelecida, a 45 – Segurança Contra Incêndio
para Sistemas de Transporte sobre Trilhos, baseada na norma ABNT sobre o tema, publicada
em dezembro de 2017. A IT 45 estabelece medidas de proteção contra incêndios em edificações
e vias destinadas ao sistema de transporte de passageiros sobre trilhos para que, em caso de incêndio ou pânico, a população possa abandonar o local completamente protegida, e permitir o acesso
dos bombeiros para o combate ao fogo ou retirada
de pessoas. “Essas alterações facilitarão o entendimento das normas por parte dos responsáveis técnicos que trabalham na área de prevenção”, afirma
o major Crespo. “E para os integrantes do Corpo
de Bombeiros de São Paulo, as edificações ficarão
mais seguras e com melhores equipamentos para
atuação durante um sinistro.”
As ITs estão disponíveis no site do CBPMESP

LEI KISS, NORMA DE DESEMPENHO
você está preparado?

A Hilti preparou um ciclo de Webinars gratuitos para que você e sua
equipe conheçam em detalhe todas as exigências do mercado e
soluções de firestop para compartimentação. Veja a programação:

15/03 Conheça as aprovações para sistemas de Firestop
15/05 Firestop em indústria – aplicações em subestações
26/06 Conheça a legislação em Firestop
16/10 Firestop para shafts de elétrica e hidráulica
27/11 Firestop para fachadas-cortina e pele-de-vidro
*As apresentações serão sempre às 8:30h com duração de 1 hora.

Inscreva-se:
www.hilti.com.br > Engenharia > Webinars
Telefone: (11) 4134-9050
E-mail: br-engenharia@hilti.com
Assista às gravações de
Webinars anteriores no nosso site
www.hilti.com.br > Engenharia > Ask Hilti

Tânia Galluzzi

Fotos: Alberto Takaoka e Cabo PM Douglas Arrais Alencar

Tragédia
no Paissandu
DEGRADAÇÃO, OCUPAÇÃO,
DESESPERO, ABANDONO.
UMA COMBINAÇÃO DE
FATORES PROVOCOU O
INCÊNDIO SEGUIDO DE
DESABAMENTO NO DIA
1º DE MAIO NO CENTRO
DA CAPITAL PAULISTA.
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N

o feriado de 1º de maio a cidade de São Paulo foi acordada por uma tragédia. Por volta
da 1h30 da manhã de terça um incêndio começou no 5º andar do edifício Wilton Paes
de Almeida, na Rua Antônio de Godói, Largo do Paissandu, no Centro da cidade, possivelmente ocasionado por um curto-circuito em uma tomada sobrecarregada. Em pouco tempo, as chamas se alastraram pelos outros
pavimentos, atingindo todo o prédio, que desabou às 2h50.

Inaugurado em 1968 para abrigar a Cia Comercial de Vidros, o prédio de 24 andares e 12 mil metros de área construída em concreto e estrutura
metálica foi por 23 anos sede da Polícia Federal
em São Paulo. Tombado em 1992 e esvaziado em
2001 (uma agência do INSS ainda permaneceu no
térreo até 2009), a partir de 2012 começou a ser invadido por sem-teto depois de o projeto da instalação de um polo cultural não sair do papel. O edifício, de propriedade da União, chegou a ir a leilão
em 2015, porém não houve interessados.
Antes de cair, o prédio era ocupado pelo MSLM
(Movimento Social de Luta por Moradia). De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, 455
pessoas de 171 famílias moravam no local. As condições eram bastante precárias e alimentaram a tragédia. Como descreveu o jornal Folha de S. Paulo em reportagem do dia 3 de maio, os pavimentos
eram galpões sem paredes de alvenaria que pudessem segurar as chamas. Os barracos de madeirite
montados pelas famílias, aliados às roupas e móveis, serviram como combustível. Além disso, a
propagação do incêndio foi facilitada pelo fato de
os elevadores terem sido desativados e os fossos
usados como depósito de lixo, transformando-os
em verdadeiras chaminés.
Na mesma reportagem a Folha assinala que os
riscos eram conhecidos. Mais de um laudo já havia apontado a situação precária do imóvel e uma
vistoria do Corpo de Bombeiros no final de 2016
constatou que o prédio não possuía medidas de segurança contra incêndio. Em janeiro de 2017, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
9
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também indicou que não havia extintores ou hidrantes e que existiam instalações elétricas improvisadas e rotas de fuga bloqueadas, descreve
a matéria do jornal.
O fato de não haver vias de acesso foi outro ponto decisivo na ocorrência, como afirma o coronel
Max Mena, comandante do Comando de Bombeiros Metropolitano. No momento do desabamento, trabalhavam no local 84 bombeiros, sendo que
nenhum estava no interior do edifício, pois o único acesso, aberto pela própria liderança da invasão,
era pequeno e estava tomado pelo fogo. “Tentávamos acesso pelo prédio vizinho, quando houve a
tentativa de salvamento do Ricardo, a única vítima que conseguimos visualizar, quando aconteceu o colapso da estrutura”, conta o coronel Max
Mena. No momento mais crítico da ocorrência, a
preocupação era não só com a vida dos moradores como também dos próprios bombeiros. Os restos mortais de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro
foram os primeiros a serem encontrados, no dia
3. Até quinta-feira, 10, ossos de mais três vítimas
haviam sido achados, possivelmente de um adulto e duas crianças.
TRABALHO NOS ESCOMBROS
Desde o início da ocorrência, o Corpo de Bombeiros seguiu trabalhando initerruptamente no local. Num primeiro momento apagando os focos de
incêndio, depois resfriando as estruturas, para então iniciar o trabalho de buscas das vítimas. Passaram pelo local por volta de 350 bombeiros, divididos em turnos de 12 horas, com média de 70

Cinco cães-farejadores ajudaram na localização das vítimas

bombeiros por turno. Auxílio fundamental tem
sido prestado pelos cinco cães farejadores do CB,
três pastores belgas malinois e dois labradores retriever. Foi a cadela Vasty que, no terceiro dia de
buscas, apontou o local no qual foi encontrado o
corpo de Ricardo Pinheiro.
Em entrevista no dia 10, quinta-feira, o coronel Max Mena falou à Revista Fundabom sobre o
trabalho do Corpo de Bombeiros. “Toda vez que
nos deparamos com alguma possibilidade de encontrarmos restos mortais, paramos a escavação
com as máquinas e passamos ao trabalho manual.”
As equipes estavam a procura de cinco possíveis
vítimas. A maior preocupação dos bombeiros era
a retirada dos escombros para a localização dos
desaparecidos. Mas a possibilidade de encontrá-los com vida já era pequena no início das buscas
em razão da temperatura atingida durante o incêndio. “Encontramos algumas células de sobrevivência, pequenos espaços nos quais uma pessoa
poderia permanecer viva mesmo soterrada, porém
a temperatura nos escombros, que chegou a girar
entre 300 e 400°C, praticamente anula essa possibilidade. Uma coisa é um desabamento, outra é
um incêndio seguido de desabamento”, afirmou
coronel Max Mena.

A temperatura nos
escombros chegou a girar
entre 300 e 400 °C
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As buscas foram encerradas no domingo, após
13 dias de trabalho. Afora Ricardo Pinheiro, outras
seis vítimas foram identificadas: os gêmeos Wendel e Wener da Silva Saldanha, de 10 anos, Francisco Lemos Dantas, de 56, Selma Almeida da Silva e Alexandre de Menezes, ambos de 40 anos, e
Walmir Sousa Santos, de 47. Duas pessoas ainda permaneciam desaparecidas até o fechamento desta edição.
Além do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, vários organismos atuaram na ocorrência, a
exemplo da Guarda Civil, com ação prioritária no
isolamento do local e no suporte às famílias que
perderam seus abrigos, a Comgás, que esteve no
local para eliminar a possibilidade de vazamentos,

a Eletropaulo, responsável pela desenergização dos
escombros, viabilizando a atuação segura dos bombeiros, sem contar as diversas ONGs, prestando assistência e levando alimentos e gêneros de primeira
necessidade aos desabrigados. A Sabesp também
teve papel importante no início da ocorrência para
lidar com o problema da baixa pressão da água nos
poucos hidrantes da região, com caminhões-pipa
e manobras nas válvulas vizinhas.
Questionado sobre o saldo dessa tragédia para
a cidade e, sobretudo, para a população, o coronel
Max Mena comentou que momentos como este fazem com que o Poder Público volte seus olhos para
situações de alto risco como a do Edifício Wilton
Paes de Almeida. “Mas aqui não se trata apenas de
uma edificação em situação irregular e sim de uma
invasão, um problema social gravíssimo, de difícil
solução.” O que tem de ser feito num cenário como
esse, segundo o comandante, é tentar minimizar os
riscos para que as pessoas tenham condições mínimas de moradia, tarefa também muito complexa.
Na quarta-feira pós-feriado, o Corpo de Bombeiros participou de uma reunião com o Ministério Público e as lideranças sociais para discutir os
próximos passos. Estão em curso vistoriais em 72
edificações verticais invadidas e que são prioritárias na gestão de risco.
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A Igreja Evangélica Luterana, vizinha ao prédio,
teve boa parte de sua estrutura destruída

DESDE 1965

ASSESSORAMENTO NO BRASIL E EXTERIOR EM:
• Registro de Marca
• Proteção de Patente
• Registro de Desenho
Industrial
• Registro de Software
• Registro de Topografia
de Circuitos Integrados
• Registro de Indicação
Geográfica
• Informação Tecnológica,
Mercadológica e
Concorrencial

• Proteçao ao Nome
Empresarial
• Registro de Domínio
• Averbação de Contratos,
Licenciamento
e Transferência de
Tecnologia
• Repressão a
Concorrência Desleal,
Aproveitamento
Parasitário e Pirataria
• Direito Desportivo
(Marcas, Licenciamento,
“Naming rights”, Direito
de Arena e Imagem)

Telefone: +55 (11) 3060-3500
e-mail: dgi@britaniamarcas.com.br
www.britaniamarcas.com.br

Proteção passiva

Controle de materiais de
acabamento e revestimento.
Como atender aos requisitos
de segurança?
O CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
EM TODOS OS SETORES TEM SIDO MAIS CURTO
A CADA ANO, ACELERANDO O LANÇAMENTO DE
SOLUÇÕES E PRODUTOS INOVADORES TAMBÉM
NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ALGUNS
EXEMPLOS SÃO OS ELEMENTOS COMPÓSITOS,
PAINÉIS ACÚSTICOS, ACM (PLACAS DE ALUMÍNIO
COMPOSTO), ESTRUTURAS ALVEOLARES, PAINÉIS
CIMENTÍCIOS E DIVERSAS OUTRAS SOLUÇÕES.

Q

uando buscamos o emprego desses
materiais inovadores, devemos levar em consideração o seu desempenho dentro de uma construção,
sendo que a segurança contra o
fogo é um dos principais critérios para determinar
o seu desempenho. Não basta ser esbelto, térmico,
acústico e estanque se não for seguro.

Placas de alumínio composto (ACM)
12
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Estruturas Alveolares

Podemos nos aprofundar em produtos utili-

zados como revestimento e acabamento de uma
construção, que devem possuir um bom desempenho de reação ao fogo em situação de incêndio.
Esse requisito não é uma novidade e sim uma exigência para quase todas as construções desde 2001
em São Paulo, quando foi publicada a primeira IT10 do Corpo de Bombeiros e, mais recentemente,
por meio da norma ABNT NBR 16.626 (Classificação da reação ao fogo de produtos de construção),
que deverá ser referenciada na famosa Norma de
Desempenho ABNT NBR 15.575 (Desempenho
de edificações habitacionais).
Porém, o que você deve estar se perguntando é se
em seu projeto há esse requisito de desempenho. A
resposta é provavelmente sim, tendo em vista que
até as edificações residenciais acima de 12 metros
de altura e as edificações comerciais térreas devem
possuir o controle de materiais de acabamento e
revestimento (CMAR).

REQUISITOS
Os revestimentos e acabamentos devem possuir
uma boa reação ao fogo, com base em dois critérios de avaliação: propagação de chamas e emissão de fumaça.
A propagação de chamas muito elevada contribui para que o incêndio tome outras proporções, acelerando o processo de incêndio generalizado e atingindo com maior velocidade os
outros ambientes.
Um caso real foi o Museu da Língua Portuguesa, onde os elementos têxteis no forro da exposição temporária geraram gotículas f lamejantes
que caíram sobre o carpete no piso, propagando
o fogo para os demais elementos de madeira da
edificação. Em poucos minutos grande parte dos
ambientes do museu já estavam em chamas, mesmo com o combate no princípio do incêndio pelo
bombeiro civil, que infelizmente se tornou uma
vítima. Na data do incidente o museu não estava
aberto ao público.
A emissão de fumaça é decorrente da combustão
dos materiais. Quanto maior a geração e concentração dessa fumaça, pior para a evacuação da edificação. A visibilidade da rota de fuga é fundamental
para aumentar as chances de sobrevivência, tendo
em vista que é o caminho projetado com segurança para o escape. Porém, caso os materiais de acabamento e revestimento gerem alta quantidade de fumaça densa, as pessoas podem acabar correndo para
os locais errados, perdendo tempo e podendo não
mais encontrar a rota de fuga, o que pode ser fatal.
Um exemplo da emissão de fumaça em situação
de incêndio foi o da Boate Kiss, onde o revestimento acústico utilizado no forro era de altíssima propagação de chamas. Em menos de dois minutos a
fumaça de alta densidade já atingia mais de 60%
do pé direito. Muitas vítimas que estavam mais
afastadas da saída foram para outros ambientes,
pois havia dificuldade em localizar a rota de fuga.
13
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AÇÃO DOS RETARDANTES
Para garantir uma boa reação ao fogo nos critérios
descritos acima e atender à IT-10 do Corpo de Bombeiros e ABNT NBR 16.6262, existem duas formas:
1. Aplicação de retardantes de chamas
no material já acabado / instalado

Trata-se da aplicação de soluções retardantes de
chamas, vernizes retardantes e tintas intumescentes na face dos materiais exposta ao fogo, melhorando o desempenho de reação ao fogo e podendo atingir a melhor classe (II-A).
Materiais como madeira, tecidos, lonas plásticas, carpetes, espumas acústicas e fibras de vidros
podem ser tratados com os respectivos retardantes. É importante ressaltar que a comprovação da
eficiência deve ser feita por meio de laudos de ensaios sobre o material em que será aplicado, e realizado por laboratório devidamente acreditado.
Os laudos devem ser apresentados acompanhados
da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica),

Aplicação de Verniz retardante sobre madeira

Aplicação de retardante em carpete

comprovando a aplicação adequada conforme
os parâmetros informados pelo fabricante do
retardante.
Exemplos de resultados da reação dos materiais
antes e após tratamento:
Materiais
Convencionais

Classe
original

Classe após
tratamento

Madeira MDF

IV-B

II-A

Tecido misto

IV-A

II-A

Lona Plástica

IV-B

II-A

2. Uso de aditivos retardantes de chamas
durante o processo produtivo do material

Trata-se de aditivos retardantes de chamas específicos para a composição de cada material, como o
trióxido de antimônio, fosforados com grafite, óxido de decabromodifenila e diversos outros possíveis aditivos retardantes que são misturados durante o processo de produção, geralmente para os
materiais à base plástica. Além do uso de aditivos
retardantes, muitas vezes é necessário também a

Espuma acústica
14
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utilização de supressores de fumaça, garantindo
um menor nível de emissão de fumaça decorrente da queima para atender aos requisitos de emissão de fumaça.
Cadeiras plásticas, ACM, eletrodomésticos, espumas acústicas e estofamentos, por exemplo, podem
atender à classe II-A dependendo do retardante utilizado e sua respectiva concentração no material.
Para aprovação do projeto, o fabricante do material que utiliza os retardantes em seu processo
produtivo deve apresentar os laudos de ensaio assim como no processo de aplicação em materiais
já acabados, comprovando a respectiva classe com
base na IT-10.
Ambos os processos de proteção contra o fogo
podem ser altamente eficientes, atendendo aos requisitos de segurança. Se os materiais de acabamento e revestimento já estiverem instalados no
ambiente, o menos oneroso e mais prático é a aplicação dos retardantes de chamas no próprio local.
Caso ainda se esteja na fase de projeto, pode-se buscar materiais que já possuam a classe requerida de
reação ao fogo, seja ela decorrente dos aditivos retardantes ou da característica natural do material.
O mais importante é termos um ambiente seguro
em situação de incêndio.
Jeffery Lin é especialista em proteção passiva contra o fogo, membro ativo do CB 24/SP (Comissão de Segurança Contra Incêndios
organizada pela ABNT), do Green Building Council Brasil para certificação de obras LEED, associado ao CBCA (Centro Brasileiro da
Construção em Aço), membro da NFPA e diretor na CKC do Brasil.

o
fogo
propaga-se
o fogo
o fogopropaga-se
propaga-se
s
Pouco
Minutos
…
em
s
em
Pouco s Minutos
Minutos…
emPouco

...a...a
fumaça
mata
em
fumaçamata
mataem
...a
fumaça

Poucos Segundos
Segundos
!! !
Poucos
Segundos
Poucos

indispensável para
indispensável
parae património!
indispensável
para
proteger vidas

protegervidas
vidaseepatrimónio!
património!
proteger

Certificações:

Certificações:
Certificações:

Solicite especificações
detalhadas através do e-mail:
Soliciteespecificações
especificações
exuvent@exuvent.com.br
Solicite
Ligue:
11-99992.0805
detalhadas
atravésdodoe-mail:
e-mail:
detalhadas
através

exuvent@exuvent.com.br
exuvent@exuvent.com.br

Administração

Gestão centralizada
da vistoria técnica das
medidas de segurança contra
incêndios em edificações e
áreas de risco em São Paulo
O OBJETIVO DESTE ARTIGO É A ELABORAÇÃO DE
UMA PROPOSTA DE METODOLOGIA DE GESTÃO
ESTRATÉGICA PARA MELHORAR O DESEMPENHO
OPERACIONAL DA VISTORIA TÉCNICA DO CORPO
DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO POR MEIO DA SUA CENTRALIZAÇÃO,
ALINHADA COM O DESDOBRAMENTO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ÁREA
TÉCNICA, UTILIZANDO FERRAMENTAS DE
CONTROLE GERENCIAL COMO O MODELO DE
EXCELÊNCIA DE GESTÃO DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DA QUALIDADE (MEG/FNQ) E O SISTEMA VIA
FÁCIL BOMBEIROS (VFB) DO CBPMESP.

A

prevenção e combate aos incêndios,
bem como operações de salvamento e resgate, são missões precípuas de
todas as corporações de bombeiros
do mundo. Essas atividades requerem
o emprego conjunto de guarnição e equipamento, aliado à prática de doutrinas preestabelecidas.
A competência das atividades de prevenção e
combate a incêndios, de resgate, de busca e salvamento de pessoas e bens e a Defesa Civil, no Estado de São Paulo, é exercida pela força de trabalho
do Corpo de Bombeiros e está prevista e preconizada na Constituição Federal de 1988 (art. 144,
16
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parágrafo 5º), na Constituição Estadual de São
Paulo de 1989 (art. 142) e no Decreto Estadual nº
616 de 1974 (inciso V do art. 2º).
No Estado de São Paulo, a demanda de todas as
atividades técnicas de prevenção contra incêndio
atendidas pelo Corpo de Bombeiros tem aumentado ao longo dos anos. Entretanto, sem o proporcional crescimento de efetivo especializado, há o risco
do surgimento de não conformidades que podem
acarretar tragédias de grandes proporções, a exemplo da ocorrida na boate Kiss, em janeiro de 2013,
na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Desde a sua criação, a forma de gestão da vistoria técnica (descentralizada) permitiu ao Corpo de
Bombeiros de São Paulo desenvolver as atividades de
prevenção de forma eficiente e eficaz no atendimento a população. Porém, a evolução de alguns fatores
sociais e econômicos está perturbando o equilíbrio
desse contexto. Se por um lado houve crescimento
da demanda de atividades da organização devido
ao aumento da população paulista (conforme Tabela 1), juntamente com o lançamento de legislações
preventivas mais modernas e exigentes (adicione a
isso a expansão do número de análises e vistorias),
por outro lado não houve o aumento proporcional
de efetivo de bombeiros como era de se esperar. Trata-se de um fator de suma importância, uma vez que
impacta diretamente na qualidade do serviço prestado (padronização e prazos de vistorias).

Crescimento Populacional do Estado de São Paulo

Taxa de crescimento populacional do Estado de São Paulo segundo censo do IBGE/2017.

Esse desequilíbrio de forças tende a aumentar, principalmente, considerando o recente lançamento das
regulamentações do Código Estadual de Proteção
Contra Incêndios e Emergências do Estado de São
Paulo (Lei Complementar nº 1257, de 06/01/2015)
que, além das demandas de análise e vistoria, vai incrementar a fiscalização ativa contra incêndios.
O problema gera uma pergunta fundamental:
como será possível manter a qualidade e transparência dos serviços prestados de vistorias técnicas
considerando a demanda crescente, inclusive com
a futura fiscalização contra incêndios, sem aumentar o efetivo existente para essas atividades?
Após intensa pesquisa verifica-se que a gestão
centralizada é tema inédito no Estado de São Paulo, porém viável e factível, considerando as recentes
experiências de Centralização da Análise Técnica
e da aplicação do MEG (Modelo de Excelência de
Gestão) na gestão do Departamento de Prevenção (DepPrev) do CBPMESP.
A sugestão proposta para a melhoria do serviço prestado de vistoria seria a criação de um órgão
de gestão centralizada, ligado diretamente ao Comandante do CBPMESP (ser for locado no Departamento de Prevenção) ou nos grandes Comandos
do Corpo de Bombeiros (Região Metropolitana e
Interior), dividido em quatro núcleos, com as seguintes responsabilidades:
• Atendimento técnico ao público
• Treinamento e credenciamento
• Fiscalização
• Controle de indicadores operacionais
de vistoria técnica
17
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO
A Divisão de Atendimento Técnico ao Público
atenderá a demanda de todo o Estado. Funcionará diuturnamente, nos moldes do nosso Centro
de Operações do Corpo de Bombeiros (COBOM)
e o serviço será do tipo call center (por telefone,
e-mail, chat on-line e Skype). Os atendentes utilizarão um roteiro com padrões de resposta e terão
um oficial capitão supervisionando as respostas.
A divisão será responsável pela resposta de todas as
demandas de dúvidas técnicas (telefone, e-mails e
sistema Via Fácil Bombeiros) e Comissões Técnicas (CT). Os casos mais complexos serão atendidos pessoalmente, mediante agendamento.
TREINAMENTO
A Divisão de Treinamento e Credenciamento fará
todo o controle do treinamento da força de trabalho por meio de cursos técnicos presenciais regulares, organizados por tema técnico e/ou ensino
e avaliação à distância. Toda vez que surgir uma
nova norma ou lei, todos os cursos terão inserção
de temas de compliance corporativo. O credenciamento da força de trabalho será feito por meio do
controle periódico da evolução patrimonial dos
membros da força de trabalho e dos indicadores
de reclamações dos serviços prestados.
FISCALIZAÇÃO
A Divisão de Fiscalização terá dois focos. No primeiro, com uma equipe própria e especializada
em compliance, fará a auditoria interna de todos
os serviços de atividade técnica prestados no Estado, verificando o cumprimento dos procedimentos operacionais padrão e os eventuais desvios
de conduta ética, gerando lisura e transparência
aos processos. No segundo, será feita a fiscalização das edificações irregulares e a orientação de
seus proprietários. A combinação de tais ações
permitirá a redução do número de reclamações

e denúncias por não-conformidades e a maior
regularização de edificações em funcionamento. Ainda com relação à fiscalização, será de fundamental importância o emprego sistemático de
tecnologia para atender a demanda, principalmente, por meios de aplicativos de celulares, associados ao Via Fácil Bombeiros (VFB).
CONTROLE
A Divisão de Controle de Vistoria Técnica fará a
coordenação da execução das atividades de vistoria por meio da padronização da distribuição das
vistorias, controle de prazos, controle de porcentagem de aprovação e avaliação da pesquisa de satisfação dos clientes.
Sistematizando, a coordenação da gestão proposta seguirá algumas regras a fim de proporcionar agilidade ao trabalho. Assim, a montagem do
serviço de vistoria e atendimento ao público irá
se basear na demanda existente e não na distribuição geográfica dos Grupamentos de Bombeiros, permitindo que a mão de obra trabalhe de forma equitativa.
O controle dos indicadores utilizará sistematicamente painéis de bordo diários (semanais, mensais ou anuais, conforme o processo controlado).
As metas serão atualizadas nas Reuniões de Análise Crítica específicas para cada parte dos processos. E a redução de prazos irá agilizar a regularização das edificações, meta governamental para
melhoria da economia paulista.
O efetivo poderá ser próprio do órgão central ou das Organizações Policiais Militares/
Corpo de Bombeiros territoriais, a critério do
Comando do CBPMESP. O controle da padronização dos procedimentos técnicos vai garantir que todos os bombeiros militares credenciados, mesmo que atuando em outras atividades,
possam fazer vistorias de forma uniforme por
meio de mecanismos de pagamento similares à
18
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Diária Especial por Jornada Extraordinária de
Trabalho Policial Militar (DEJEM), permitindo a redução do efetivo fixado nessa atividade,
mantendo apenas os mais especializados e liberando os demais vistoriadores para outras áreas,
após a realização das vistorias.
E finalmente, para manutenção da agilidade de
resposta à população, será desenvolvido, por meio
de um seminário anual, um sistema de pesquisa
e estudo para incorporação de novas tecnologias
existentes no mercado nas instruções técnicas da
legislação estadual de segurança contra incêndio
e emergências.
Conclui-se que para realizar a gestão das vistorias técnicas no Estado de São Paulo, com melhoria contínua, direcionado pelo Planejamento
Estratégico do CBPMESP, é possível criar uma
estrutura mínima, com efetivo reduzido, mas
com forte viés tecnológico, para conduzir a gestão das vistorias técnicas e a regularização das
edificações, fazendo o atendimento técnico ao
público, presencial e on-line. Tal modelo envolve também a padronização da instrução, o credenciamento dos agentes vistoriadores, as auditorias internas, a migração das edificações em
funcionamento para a regularização por meio
da fiscalização, a elaboração e acompanhamento dos indicadores da vistoria técnica, com controle das metas, sempre visando a maior regularização das edificações, reduzindo o tempo do
processo de regularização e aumentando a eficiência e a eficácia dos sistemas de proteção, diminuindo as consequências materiais e humanas em casos de sinistros.
Frank Itinoce é tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
servindo atualmente como Chefe do Departamento de Prevenção do Corpo
de Bombeiros. Possui bacharelado em Administração, Direito e Engenharia
Civil e está inscrito no Programa de Doutorado em Ciências Policiais de
Segurança e Ordem Pública - Academia de Polícia Militar do Barro Branco
(APMBB) – 2018.

Acontece

Seminário de Engenharia
Nos dias 26 e 27 de abril a Fundabom, em parceria com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a
Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi
das Cruzes, AEAMC , realizou o 1º Seminário de Engenharia de
Segurança Contra Incêndio de Mogi das Cruzes. O evento aconteceu na sede da AEAMC .

23ª Corrida do Bombeiro
No dia 1º de julho, o Parque da Independência, no Ipiranga, será
tomado pelos corredores. No domingo será realizada a 23ª Corrida do Bombeiro em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro
(2 de julho). Além da corrida em si, há festividades da corporação com solenidade, entrega de medalhas, exposição dos principais equipamentos e viaturas utilizadas pelos bombeiros com
demonstrações técnicas, entre outras atrações aos paulistanos.
A prova terá o famoso percurso de 10 km e também o de 4 km,
ideal para corredores iniciantes que queiram participar desta
competição histórica.
#23CorridaDoBombeiro

Simpósio de Gerenciamento em Catástrofes
A Fundabom apoiou institucionalmente o IV Simpósio Internacional de Gerenciamento da Resposta em Catástrofes. O encontro foi
promovido pelo Hospital Israelita Albert Einstein entre os dias 10 e
12 de maio, em seu próprio auditório, no Morumbi, em São Paulo.

Exposec
No período de 22 a 24 de maio foi realizada a Exposec, Feira Internacional de Segurança, principal evento e vitrine tecnológica da América Latina para o setor de segurança. Esta 21ª edição trouxe atualizações de produtos e serviços nos segmentos
de segurança eletrônica, privada, pessoal, pública, patrimonial
e empresarial. Organizada pela Cipa Fiera Milano, em parceria
com a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, Abese, a Exposec reuniu mais de 800 marcas.
Além de marcar presença com estande, a Fundabom realizou
três palestras gratuitas, abertas ao público, com acesso por
ordem de chegada:
Dia 22 – Fundamentos da Inspeção Predial dos Sistemas de Proteção Contra Incêndios - Cel PM Cassio Roberto Armani
Dia 23 – Noções para o desenvolvimento de Projetos de Chuveiros Automáticos (Sprinklers) - Cel PM Nilton Miranda
Dia 24 – Noções para o desenvolvimento de Projetos de Controle de Fumaça - Cel PM Marcos Monteiro de Faria
As palestras aconteceram das 18h às 19h e integraram a programação do Exposhow.
A feira foi realizada no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Funda - São Paulo/SP.
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Bombeiro na Escola
Entre os meses de junho e setembro, a Fundabom promoverá,
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba, no Litoral Norte Paulista, o programa de educação
pública Bombeiro na Escola.
O projeto envolve alunos dos nonos anos, do Ensino Fundamental II
das escolas municipais e estaduais, que serão visitadas semanalmente por instrutores do Corpo de Bombeiros para a realização de exercícios práticos e palestras sobre primeiros socorros,
prevenção de acidentes domésticos, noções de salvamento, cidadania e ética e preservação do meio ambiente.
No último dia de aula, os estudantes desenvolverão e aplicarão um plano de abandono da escola, simulando um cenário de
emergência e a saída controlada de todos os alunos do local.
A iniciativa começou em 2017 em Guaratinguetá com a finalidade
de gerar mudança de comportamento nos jovens, ajudando a formar cidadãos capazes de exercer suas responsabilidades sociais.

Fiscalizar para prevenir
O incêndio seguido de desabamento, ocorrido no dia 1º de maio,
no Largo do Paissandu, região central de São Paulo, reacendeu
as discussões sobre a situação irregular de inúmeros prédios na
capital paulista. Coincidentemente, o coronel da reserva Rogério Bernardes Duarte, ex-comandante do Corpo de Bombeiros
de São Paulo e presidente da Fundabom, discutiu o tema em artigo publicado na edição 127 da revista Direito Militar. Intitulado
Os Corpos de Bombeiros Militares, a legislação militar e o poder
de fiscalização nas edificações e área de risco, o texto detalha
como a atribuição do poder de polícia aos bombeiros pode contribuir para que novas tragédias não ocorram.

Calendário de cursos Fundabom
Líquidos Inflamáveis
Previsão: junho			
Objetivo: Capacitar o participante a projetar corretamente os sistemas de proteção especial para depósitos que armazenem líquidos combustíveis ou inflamáveis em recipientes menores que
3.000 litros; conhecer as exigências construtivas para a edificação, para a contenção do líquido em caso de derrame e, principalmente, os sistemas de espuma e resfriamento de acordo
com as mudanças ocorridas na Legislação em 2018 que alterou
significativamente as exigências da Instrução Técnica 25.
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Chuveiros Automáticos
Data: 13 a 17 de agosto
Objetivo: Atualizar engenheiros, arquitetos, projetistas e instaladores que trabalham com sistemas de chuveiros automáticos. O
conteúdo do curso abrange o estudo de todos os tipos de sistema, seus componentes e o cálculo hidráulico para sistemas em
ramais abertos ou em gride.

PRÊMIO PETROBRAS
DE JORNALISMO 2016

Atualização das Instruç
ões
Técnicas do Corpo de
Bombeiros de São Paulo
Conheça a proposta
de gestão centralizada
da vistoria técnica
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Incêndio e
desabamento
no Paissandu

Atualização das Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros
Previsão: julho
Objetivo: Esclarecer e realizar um comentário geral sobre as alterações nas Instruções Técnicas (ITs) do Corpo de Bombeiros.
Serão comentadas as principais alterações e suas repercussões
no processo de aprovação e vistoria para obtenção da Licença
do Corpo de Bombeiros.
							
Controle de Fumaça
Data: 9 a 13 de julho
Objetivo: Capacitar profissionais a instalar sistemas de controle de fumaça, reconhecendo medidas básicas e avançadas de
combate a incêndio, bem como medidas de alerta e compartimentação, a fim de evitar riscos relacionados à livre circulação
de fumaça em casos de incêndio.
						
Vistoria em Edificações
Data: 16 a 27 de julho
Objetivo: Preparar profissionais de engenharia, arquitetura e urbanismo, técnicos de segurança do trabalho, zeladores e síndicos
para fazerem o acompanhamento da Vistoria Técnica, atendendo às normas vigentes do Sistema Estadual de Proteção Contra
Incêndios e Emergências.					
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