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PERFORMANT PROTECTION

ESCOLHA PELA 
CONFIANÇA 

Vetrotech Saint-Gobain é a líder mundial em vidros 
resistentes ao fogo testados e certificados com as 
maiores dimensões e em conjunto com a mais ampla 
gama de caixilhos. 

Contate os especialistas da Vetrotech Saint-Gobain e 
saiba mais sobre nossas soluções inovadoras: 
Tel: +55 11 3434 9471

 vetrotech.com

http://www.vetrotech.com


    Editorial

Esta 10ª edição da Revista Fundabom traz vários destaques, 
a começar pela Corrida do Bombeiro, tradicional prova 
pedestre realizada em comemoração ao Dia do Bombei-

ro Brasileiro. Iniciamos agora uma série de comentários das Instru-
ções Técnicas do Corpo de Bombeiros, inaugurando a seção com a 

IT-01 – Procedimentos Administrativos, ressaltando recentes mudanças 
ocorridas, em especial a análise eletrônica de projetos. Estamos abordando 

também assuntos voltados à prevenção contra incêndios, com destaque para a ques-
tão da compartimentação das edificações e da manutenção das medidas de segurança contra in-
cêndio, por meio de softwares que permitem o controle das instalações de Firestop. Na questão do 
combate ao fogo propriamente dito, a revista traz um interessante artigo a respeito do sistema de 
água nebulizada – water mist – e sua grande gama de possibilidade de aplicações.

Ainda com relação à proteção passiva, trazemos uma resenha do que foi discutido no Seminário 
Internacional de Proteção Passiva, evento promovido pela ABPP e IPT/SP, com apoio da Fundabom.

Outro grande destaque desta edição é a entrevista com o novo comandante do Corpo de Bom-
beiros, na qual são comentados os principais desafios a serem enfrentados, as metas estabelecidas, 
e como estão sendo implementadas as inovações advindas do Código Estadual de Proteção Con-
tra Incêndios e Emergências e de sua regulamentação, no tocante à expansão dos serviços, ao Fun-
do Estadual de Segurança Contra Incêndios e à fiscalização das edificações.

O Núcleo de Memória nos brinda com mais um assunto intrigante na história do Corpo de 
Bombeiros, com os comentários a respeito da série de incêndios ocorridos nas emissoras de TV, em 
São Paulo, entre os anos 60 e 80 do século passado.

A ocorrência do resgate dos meninos na caverna da Tailândia, que atraiu a atenção do mun-
do inteiro, também é abordada no artigo a respeito do espeleorresgate. O artigo apresenta o trei-
namento realizado pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo para o enfrentamento desse tipo de si-
tuação, ressaltando a importância do atendimento integrado com outros órgãos para que ações 
dessa natureza tenham sucesso.

E em novembro contamos com a presença de nossos leitores em mais um importante evento 
promovido pela Fundabom, o Seminário para Estudo de Novas Tecnologias na Segurança Con-
tra Incêndio, oportunidade para ampla discussão a respeito de soluções inovadoras na prevenção 
contra incêndios, analisando-se a possibilidade da adoção de tais medidas na legislação vigente. 
Complementando o tema, abordamos as novas tecnologias que estão sendo implementadas pelo 
Corpo de Bombeiros de São Paulo, por meio de aplicativos de uso público.

Rogério Bernardes Duarte
diretor-presidente da Fundabom

Prevenção e  
novas tecnologias

3 REVISTA FUNDABOM AGOSTO 2018



Tânia Galluzzi

Com o objetivo de incentivar o au-
mento na oferta de produtos e solu-
ções inovadoras para o mercado de 
prevenção e combate a incêndios, a 
Fundabom vai promover o Seminá-

rio para Estudo de Novas Tecnologias na Seguran-
ça Contra Incêndio. O evento será realizado nos 
dias 26, 27 e 28 de novembro, na Associação BGSI 

  A tecnologia  
      como agente 
facilitador

ENTRE 26 E 28 DE NOVEMBRO, A 
FUNDABOM REALIZARÁ O SEMINÁRIO 
PARA ESTUDO DE INCORPORAÇÃO DE 
NOVAS TECNOLOGIAS NA SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO. A META É PRIORIZAR A 
ANÁLISE DAS SOLUÇÕES APRESENTADAS, 
AGILIZANDO A SUA APLICABILIDADE NA 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. 

Soka Gakai Internacional, em São Paulo. As pales-
tras se concentrarão nos dois primeiros dias, divi-
didas em quatro módulos (proteção ativa e passi-
va, novos produtos e sinalização paralela, alarme 
e outros), sendo o terceiro dia reservado para a de-
monstração de produtos no pátio da estação Jaba-
quara do Metrô.

Durante o seminário, os fornecedores do setor 
da construção civil e de segurança contra incêndios 
terão a oportunidade de apresentar suas novida-
des em equipamentos e sistemas para um público 
formado por engenheiros, arquitetos, tecnólogos, 
bombeiros militares e civis, bem como membros 
de associações, entidades de classe e órgãos públi-
cos. A ideia é promover uma ampla discussão so-
bre as novas tecnologias. Ao longo do evento, os 
participantes indicarão, por meio de pesquisa de 
opinião, as melhores soluções. As escolhidas se-
rão objeto de estudo por uma comissão formada 
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Aplicativos agilizam atendimento

Assim como pretende incentivar a adoção de soluções  
tecnologicamente avançadas na construção civil, o 

Corpo de Bombeiros de São Paulo vem incorporando 
inovações a sua rotina visando acelerar o atendimento 
à população. Dois aplicativos seguem nessa linha. Em 
parceria com a Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo, Prodesp, o CB desenvolveu um 
app de pesquisa de edificações com relação às licenças 
emitidas pelo Corpo de Bombeiros (AVCB e CLCB). No 
Bombeiros SP, o usuário precisa apenas inserir o endereço 
do imóvel e a pesquisa retorna com a situação da 
edificação. O segundo aplicativo disponibiliza a legislação 
vigente e as anteriores referentes à segurança contra 
incêndio em edificações, denominado Bombeiros IT – 
Instruções Técnicas. Ambos estão disponíveis tanto para 
dispositivos Android quanto IOS.

Já está pronto também um aplicativo que facilitará a 
solução de dúvidas relativas à fiscalização dos imóveis 
por parte do Corpo de Bombeiros, o chamado poder de 
polícia. “Quando o decreto que permite aos bombeiros 
exercerem efetivamente a fiscalização nas edificações em 
São Paulo entrar em vigor, acreditamos que a quantidade 
de denúncias aumentará muito. Porém, nem todas as 
questões exigirão a presença física de um bombeiro. 
Acessando o aplicativo, a pessoa informará o problema e 
será direcionada ao órgão ou departamento competente”, 
afirma o coronel Itinoce. O aplicativo será liberado assim 
que o decreto entrar em vigor.

por membros do Corpo de Bombeiros e especia-
listas do setor. Eles elaborarão pareceres técnicos 
sobre cada sistema, indicando quais poderão ter 
sua aplicabilidade na segurança contra incêndio.

O tenente-coronel Frank Itinoce, chefe do De-
partamento de Prevenção do CB e um dos coor-
denadores do seminário, dá um exemplo prático.  
“A legislação atual admite paredes de alvenaria para 
efeito de compartimentação. Mas sabemos que já 
existem estruturas mais leves que podem servir 
para o mesmo fim. O que queremos com o even-
to é justamente discutir e analisar as novas tecno-
logias, para que possamos acompanhar a evolução 
do setor”, afirma o coronel Itinoce.

A Fundabom e o Corpo de Bombeiros estão tra-
balhando para que o processo seja o mais transpa-
rente possível. Está marcado para o dia 17 de de-
zembro a finalização da tabulação das pesquisas e 
para 20 de fevereiro de 2019 a publicação dos pro-
dutos e respectivos pareceres técnicos no site da 
Fundabom e do Corpo de Bombeiros, assim como 
aqui na Revista Fundabom. Antes disso, a edição 
de novembro trará o catálogo dos produtos que 
serão apresentados no seminário. Todo esse ma-
terial será disponibilizado gratuitamente aos ofi-
ciais do Corpo de Bombeiros e profissionais da 
área técnica.
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     Transparência,   
honestidade de propósitos e  

eficiênciaNO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO 
PAULO DESDE 1990, O CORONEL 
EDUARDO RODRIGUES ROCHA ASSUMIU 
O COMANDO DA CORPORAÇÃO EM 
MAIO DE 2018, SUCEDENDO O CORONEL 
WAGNER BERTOLINI JÚNIOR. FORMADO 
EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E ENGENHARIA 
CIVIL, INICIOU SUA TRAJETÓRIA 
NO 1º GRUPAMENTO DE BUSCA E 
SALVAMENTO, TENDO PERCORRIDO 
VÁRIAS UNIDADES, ENTE ELAS A 
ESCOLA SUPERIOR DE BOMBEIROS, 
DA QUAL FOI COMANDANTE.

Entrevista
Tânia Galluzzi

Ao assumir o comando do CB, quais são os maiores 
desafios no desempenho dessa atribuição?
Decorridos os primeiros cem dias no comando do Cor-
po de Bombeiros, tenho a convicção de que o maior 
desafio seja manter a confiabilidade da sociedade na 
instituição, com a prestação de serviços com excelên-
cia operacional, honrando o legado recebido de gran-
des comandantes que me antecederam e a confiança 
em mim depositada. Todas as ações de comando se-

rão pautadas pelo trinômio transparência, hones-
tidade de propósitos e eficiência. A maior pre-

tensão é a de legar um Corpo de Bombeiros 
melhor às futuras gerações.

Quais suas metas para o  
Corpo de Bombeiros? 
Em qualquer organização, a atividade de 

planejamento somente se justifica por re-
cursos finitos, sejam eles humanos ou ma-
teriais, diante de necessidades muitos supe-

riores. O Corpo de Bombeiros, em respeito 
ao princípio da eficiência e com o objetivo de 

melhorar sua resposta operacional, está 
reescrevendo critérios técnicos para 

distribuição de recursos huma-
nos e materiais, fixando matri-

zes organizacionais exequíveis 
e dimensionadas às demandas 
operacionais, reduzindo o su-
porte administrativo ao estri-
tamente necessário. 

NESTA ENTREVISTA, 
CORONEL EDUARDO ABORDA 
OS ATUAIS DESAFIOS 
DA CORPORAÇÃO, SEUS 
OBJETIVOS NO CONTROLE 
DA INSTITUIÇÃO E O FUTURO 
DO CORPO DE BOMBEIROS 
DE SÃO PAULO. 
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A busca permanente por novas tecnologias, a 
atualização de procedimentos operacionais pa-
drão, também em curso, e a atenção diferenciada 
que temos na capacitação dos nossos profissio-
nais, por meio da Escola Superior de Bombeiros, 
potencializa a capacidade de atuação da institui-
ção e proporciona maior nível de segurança duran-
te a atuação diuturna dos bombeiros e bombeiras 
no Estado de São Paulo.

Também é desejado dar vida 
ao Código Estadual de Emer-
gências (Lei Complementar nº 
1.257/15), notadamente ao Sis-
tema de Atendimento de Emer-
gências no Estado de São Paulo 
(Decreto nº 63.058/17), apri-
morando nossa força de res-
posta emergencial, e operacio-
nalizar o Fundo Estadual de 
Segurança contra Incêndios e 
Emergências – Fesie (Decre-
to nº 63.276/18), assegurando 
meios para o reequipamento, 
modernização e aperfeiçoamen-
to dos serviços de bombeiros, 
bem como a universalização dos 
conhecimentos do ensino e da 
pesquisa na área de segurança 
contra incêndios e emergências.

No âmbito do Sistema de Atendimento, como o 
senhor vê a possibilidade de outros órgãos atua-
rem em conjunto com o Corpo de Bombeiros 
em grandes emergências? 
Um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. 
Um sonho sonhado por muitos é realidade. A in-
tegração das forças vivas da sociedade é uma solu-
ção quando as emergências excedem a capacida-
de de resposta do Estado. Dentre as forças vivas da 
sociedade, em especial os bombeiros municipais 
(assim como os bombeiros civis) são realidade em 
nosso País e podem, perfeitamente, ser integrados 
ao Sistema de Atendimento de Emergências no Es-
tado de São Paulo, observada a legislação vigente. 

Cabe ao Corpo de Bombeiros a coordenação do 
sistema e os participantes devem ser previamente 
credenciados atendendo a critérios tangíveis, que 
estão sendo elaborados e em breve serão publica-
dos. Além dessas duas premissas, não pode haver 
usurpação de função pública, vez que há compe-
tências que são privativas da instituição. 

Entendo que os interessados em integrar o sis-
tema devam ser voluntários, tecnicamente capaci-

tados, possuidores de higidez fí-
sica adequada e honestidade de 
propósitos, convergindo sua par-
ticipação ao bem comum e a uma 
sociedade mais justa.

Como se pretende implemen-
tar a instalação do serviço de 
bombeiros em todos os muni-
cípios do Estado de São Paulo, 
dentro dos critérios estabeleci-
dos nesse decreto?
Não há soluções simples para 
problemas complexos. Atual-
mente, o Corpo de Bombeiros 
possui instalações físicas em 173 
municípios, onde se concentram, 
aproximadamente, 82% da popu-
lação bandeirante. Nos últimos 
30 anos, o efetivo do Corpo de 
Bombeiros manteve-se pratica-

mente inalterado, o que limita planos de expansão 
e impõe o estabelecimento de prioridades, calca-
das em critérios técnicos de demanda operacio-
nal e união de esforços com o poder público mu-
nicipal local.

A solução para a questão está na mudança e atua-
lização do modelo de negócios, que deve ser revisto 
com a participação da sociedade organizada, mas 
sob a égide e coordenação da instituição. É exata-
mente nessa direção que caminhamos.

Como o Fesie será implementado?
Os recursos do Fundo Estadual de Segurança contra 
Incêndios e Emergências, somados aos existentes, 

[O poder de 
polícia] Não 
se trata de 
uma solução 
para todos 
os problemas 
de segurança 
contra 
incêndios no 
Estado de 
São Paulo
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proporcionarão a melhoria das condições de tra-
balho do Corpo de Bombeiros, com a reforma de 
instalações físicas e com a aquisição de novos equi-
pamentos e viaturas. Cabe registrar que o Fesie, isola-
damente, não resolverá todas as questões. Ampliar a 
participação do Corpo de Bombeiros no orçamento 
do Estado e a colaboração dos municípios convenia-
dos são indispensáveis para garantir suporte mate-
rial para despesas correntes e in-
vestimentos, visando a prestação 
de serviços de qualidade.

No presente exercício estamos 
adotando as providências admi-
nistrativas e legais para operacio-
nalizar o Fesie. A arrecadação das 
taxas de segurança contra incên-
dio a ele destinadas, sua princi-
pal fonte de receitas, somente terá 
início em 1º de janeiro de 2019, 
ano em que será elaborado o pla-
no de aplicação de recursos que, 
após validado e aprovado, será 
executado a partir de 2020, ma-
terializando o atendimento das 
demandas institucionais.

Dentro da regulamentação pre-
vista para a vigência integral do 
Código Estadual de Proteção 
Contra Incêndios e Emergências ainda falta um 
decreto, que além de substituir o atual Regula-
mento de Segurança Contra Incêndio, também 
implementará o poder de polícia para o Corpo 
de Bombeiros fiscalizar as edificações e áreas de 
risco no tocante às medidas de segurança con-
tra incêndio. O senhor entende que ainda existe 
possibilidade desse decreto sair em breve?
Inicialmente cabe consignar que a segurança con-
tra incêndio das edificações e áreas de risco do Es-
tado de São Paulo é regulamentada pelo Decreto 
nº 56.819/11 e, assim sendo, o assunto possui re-
gramento vigente. O que remanesce com relação 
à Lei Complementar nº 1.257/15 é, basicamente, 
o exercício do poder de fiscalização. 

Respondendo objetivamente, acredito que o 
novo decreto poderá sim ser promulgado a qual-
quer tempo. 

Como o senhor vê a atribuição desse poder ao 
Corpo de Bombeiros de São Paulo? 
Causa-me certa apreensão a forma como vem sen-
do anunciado o poder de polícia para o Corpo 

de Bombeiros. Não se trata de 
uma solução para todos os pro-
blemas de segurança contra in-
cêndios no Estado de São Paulo. 
Ele é uma importante ferramen-
ta de trabalho que irá sustentar 
decisões técnicas, exclusivamen-
te em homenagem à segurança 
das pessoas. Mas não podemos 
supor, com razoabilidade e dian-
te das necessidades impostas por 
um Estado com 645 municípios 
e uma população de mais de 44 
milhões de habitantes, que o 
Corpo de Bombeiros, exclusi-
vamente por dispor dessa ferra-
menta, irá solucionar todos os 
problemas de forma imediata e 
desprovido de consciência de ou-
tros atores. 

A segurança contra incêndio 
é um problema complexo, multidisciplinar e in-
terdependente. Sua solução passa pela educação 
pública, por bons projetos, pela conscientização e 
responsabilidade da indústria e do comércio, pela 
ocupação racional das edificações e pelo envolvi-
mento do poder público, dos profissionais e da so-
ciedade. O poder de polícia, isoladamente, não re-
solverá a questão.

As medidas mais extremas no exercício do po-
der fiscalizatório são a possibilidade de imposição 
de multas, que não terá caráter arrecadatório, e, por 
fim, a interdição emergencial, pois busca-se nela, 
prioritariamente, a preservação de vidas. Ambas 
visam despertar a consciência necessária para se-
gurança das pessoas e das edificações.

A integração 
das forças 
vivas da 
sociedade é 
uma solução 
quando as 
emergências 
excedem a 
capacidade 
de resposta 
do Estado
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Quais medidas estão sendo adotadas internamen-
te para que o CB esteja preparado para o desem-
penho dessa atribuição, caso venha a ocorrer? 
O Corpo de Bombeiros possui limitações e as ati-
vidades hoje desenvolvidas não poderão ser negli-
genciadas. Posto isso, estamos elaborando um pla-
no de ação, calcado em dados estatísticos e análise 
potencial de riscos, que irá indicar o exercício da 
fiscalização. Esse plano de ação estará disponível 
em nossas mídias sociais. Será público e transpa-
rente para que atuemos organizadamente sob a ob-
servância do Ministério Público e da sociedade.

Qual o papel das novas tecnologias, incluindo 
aplicativos para dispositivos móveis, na preven-
ção e no combate a incêndios atualmente?
A tecnologia nos surpreende a cada dia, trazendo 
inovações que sequer podemos imaginar. Os dis-
positivos móveis são verdadeiros computadores 
com seus aplicativos. Acompanhando a evolução, 
os processos de segurança contra incêndio no Es-
tado de São Paulo estão passando por profundas 
modificações. Praticamente tudo foi informatiza-
do, desde a análise até a vistoria. Atualmente, o so-
licitante pratica todos os atos eletronicamente, faz 
o upload de arquivos, gera boletos, esclarece dúvi-
das, solicita vistoria, imprime o Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros, etc. 

No que tange ao combate a incêndios, a tecno-
logia embarcada em nossas viaturas e na evolução 
de nossos equipamentos de uso diário são exem-
plos de modernizações que evidenciam melhores 
respostas operacionais diante de novos riscos 
e de novas emergências. Tudo isso refor-
ça o interesse do Corpo de Bombei-
ros em buscar novas práticas em 
seus diversos processos, admi-
nistrativos ou operacionais. 
Não por acaso, estaremos 
no próximo mês de no-
vembro, promoven-
do em conjunto 
com a própria 
F u nd abom , 

um seminário para estudo de novas tecnologias 
na segurança contra incêndio, com o objetivo de 
justamente estar atento e receptivos às novas pos-
sibilidades e soluções apresentadas por empresas 
e profissionais atuantes nessa área. Não podemos 
fechar os olhos para a evolução.

Como gostaria de ver o  
Corpo de Bombeiros no futuro?
Ser bombeiro é um sacerdócio. Nossa razão de 
existir é responder às emergências causadas, em 
especial, pelo próprio homem. Se estamos atuan-
do, alguém está em risco ou sofrendo. Consciência 
e responsabilidade podem melhorar a vida de to-
dos nós. Precisamos construir um futuro melhor 
e, nesse processo de construção, naturalmente, te-
remos um Corpo de Bombeiros pujante. 

Parafraseando um grande amigo e eterno coman-
dante do Corpo de Bombeiros, torcemos sempre 
pelo melhor, mas que estejamos real e suficiente-
mente preparados para o pior, com recursos hu-
manos capacitados e com viaturas e equipamen-
tos modernos, distribuídos em todo o Estado de 
São Paulo, e quem sabe, aptos e preparados para 
atuar, inclusive, nas grandes emergências, além de 
nossas fronteiras, consolidando o almejado reco-
nhecimento internacional.

Foto: Acervo Setor 
de Mìdia do CB
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ITs comentadas

A 
primeira Instrução Técnica a ser co-
mentada, coincidentemente, é a de nº 
01 – Procedimentos Administrati-
vos. Seu intuito é estabelecer os crité-

rios para a apresentação de proces-
sos de Segurança Contra Incêndio das edificações 
e áreas de risco, atendendo ao previsto no regula-
mento vigente.

Foi utilizado como referência normativa, além 
da bibliografia empregada na IT 01 de 2011, a Lei 
Complementar 1.257 de 2015 – Código Estadual 
de Proteção contra Incêndios e Emergências.

A nova redação deixou mais claro as situações 
em que o proprietário ou responsável técnico deve 
apresentar seu processo por meio de projeto técnico.

ANÁLISE ELETRÔNICA
Uma mudança significativa foi a inclusão da apre-
sentação obrigatória de projetos em formato eletrô-
nico a partir de 2 de julho de 2018. Há algum tem-
po iniciou-se a implementação dessa dinâmica de 

maneira paulatina, assunto disciplinado por meio 
da Portaria CCB Nº 024/810/18, observado no 
item 5.1.4.2. da IT 01.

Foi mantido o prazo de 30 dias para a análise de 
projeto, porém com acréscimo de um subitem que 
possibilita a análise em prazo superior a depender 
da complexidade da edificação ou medidas de se-
gurança contra incêndio. Foi adicionado também a 
possibilidade de aprovação de projetos com orien-
tações, desde que não comprometam a conferên-
cia das medidas de segurança contra incêndio em 
vistoria técnica.

Foram também acrescidas exigências que devem 
constar em projeto técnico, como por exemplo:

Saídas de emergência – Passou a ser exigida 
a indicação da lotação do ambiente para escolas 
(Divisões E1, E2, E4, E5 e E6) e Call Center (Di-
visão D-1).

Túnel rodoviário – Houve alteração nas exigên-
cias de segurança contra incêndio de acordo com 
a extensão do túnel.

IT 01 incorpora  
análise eletrônica  
e traz novo texto  
para vistoria parcial

NO COMEÇO DESTE ANO, CONSIDERANDO A CONSTANTE NECESSIDADE 
DE MELHORIA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, O 
CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO PAULO ATUALIZOU AS INSTRUÇÕES 
TÉCNICAS, ITS. APÓS EDIÇÃO PRELIMINAR, ELAS PASSARAM A 
TER VIGÊNCIA NO DIA 13 DE JUNHO. O OBJETIVO DESTA SEÇÃO 
PERIÓDICA É COMENTAR OS PRINCIPAIS ASPECTOS ABORDADOS, 
EM ESPECIAL AS ALTERAÇÕES RECENTES, EM CADA UMA DAS 45 
ITS ANEXAS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
NÃO NECESSARIAMENTE EM SUA ORDEM SEQUENCIAL. 

Matheus Von Gal de Almeida Stamato
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ITs comentadas

Projeto Técnico Temporário de Instalação e Ocupa-
ção Temporária – Não é necessária a elaboração de 
projeto técnico para instalação e ocupação tem-
porária em área aberta e sem controle de acesso.

VISTORIA
Outro ponto importante foi a mudança no texto 
que disciplina os critérios para vistoria parcial, 
sendo que o item 6.1.11 da Instrução Técnica 01 
de 2018 refere-se apenas a áreas parcialmente 
construídas e não abre margens para interpre-
tações de equivalência para termos assemelha-
dos, como, por exemplo, reformas, áreas deso-
cupadas etc.

Para evitar interpretações incorretas, vale des-
tacar que área parcialmente construída não pode 
ser confundida com reforma ou área desocupada.

RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO 
E INSPEÇÃO PERIÓDICA
A lteração significativa foi promovida também 
nos procedimentos administrativos com a exi-
gência de Relatórios de Comissionamento e 
Inspeção Periódica para os processos de visto-
ria em que houver sistemas de: alarme, detec-
ção de incêndio, hidrantes, chuveiros automá-
ticos e pressurização de escada.

O Relatório de Comissionamento das medidas de 
segurança contra incêndio previstas no item 6.2.7 da 
IT 01 deve ser apresentado nas seguintes situações:

• Primeira vistoria de edificação
• Primeira vistoria de projeto substituído, inde-

pendente da data da aprovação do projeto técnico, 
sempre que houver adição de algum sistema que 
conste no item 6.2.7 da IT 01.

O Relatório de Inspeção Periódica das medi-
das de segurança contra incêndio previstas no 
item 6.2.7 da IT 01 deve ser apresentado na se-
guinte situação:

• Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB), independente da data da apro-
vação do projeto técnico.

Todos os relatórios deverão ser assinados pelo 
proprietário ou responsável pelo uso e, a partir de 
2019, devem possuir a certificação digital do res-
ponsável técnico, bem como ser acompanhados de 
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou 
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) que 
descreva a responsabilidade sobre a instalação ou 
manutenção de cada sistema comissionado ou ins-
pecionado, com o objetivo de atestar e vincular o 
conteúdo dos relatórios.

PRAZO DO AVCB
A validade do AVCB pode ser prorrogada por até 
um ano sem a necessidade do pagamento de emo-
lumentos se a edificação atender aos termos da Ins-
trução Técnica de Proteção ao meio ambiente ou 
comprovar a participação no programa “Atuação 
Responsável” da Associação Brasileira das Indús-
trias Químicas (Abiquim), no caso de indústrias 
químicas, e das empresas integrantes de Planos 
de Auxílio Mútuo (PA M) ou Redes Integradas de 
Emergência (Rinem), conforme regulamentação 
do Corpo de Bombeiros, desde que apresentada a 
documentação prevista no item 6.2 da IT 01.     

CTAA
A Autorização para Adequação e implementação 
das medidas de segurança contra incêndio nas edi-
ficações e áreas de risco do Estado de São Paulo foi 
instituída pela Portaria CCB Nº 002/600/11. Hoje, 
o rito da Comissão Técnica de Autorização para 
Adequação, CTA A, está disciplinado pela Portaria 
nº CCB 22/810/18, matéria que também foi con-
templada pela IT 01.

O capitão Matheus Von Gal de Almeida Stamato é administrador do Serviço de 
Segurança Contra Incêndio do CBPMESP.
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Memória

Em meados dos anos de 1920, a trans-
missão de imagens surgiu como ob-
jeto de pesquisas e já na década se-
guinte podia ser assistida em 22 salas 
públicas na Alemanha. Mas é após o 

fim da 2ª Grande Guerra que os Estados Unidos 
promovem a fabricação em série dos televisores, 
barateando os preços e popularizando o que se-
ria considerado o maior fenômeno de comunica-
ção do século X X.

No Brasil, a TV apareceu pelas mãos do empresá-
rio Assis Chateaubriand. Ele já controlava os meios 
de comunicação com os Diários Associados, con-
gregando uma série de emissoras de rádio, jornais 
e revistas, dominando o eixo São Paulo – Rio de 
Janeiro, a então capital federal.

Investindo na televisão, Chateaubriand impor-
tou equipamentos de geração e transmissão de 
imagens, instalados em espaços improvisados, e 
fez sua primeira transmissão oficial no dia 18 de se-
tembro de 1950, através da PRF3, TV Tupi, em São 

Nilton Divino D’Addio

PODERIA SER O NOME DE UMA NOVA SÉRIE 
OU NOVELA, MAS ESTAMOS NOS REFERINDO 
A UM FATO QUE, NO MÍNIMO, PODE SER 
DESCRITO COMO INTRIGANTE. ELE ACONTECEU 
ESPECIALMENTE NA PRIMEIRA METADE DO 
ANO DE 1969, OCASIÃO EM QUE DIVERSOS 
INCÊNDIOS VIOLENTOS ATINGIRAM AS 
INSTALAÇÕES DE VÁRIAS EMISSORAS DE TV EM 
SÃO PAULO, ESPECIALMENTE DA TV RECORD.

Paulo. Como não havia público, ele mesmo encar-
regou-se de importar os primeiros 200 televisores.

O passo seguinte foi a inauguração da TV-Rio, 
em 20 de janeiro de 1951, o que mostra a rapidez 
com que a televisão entrou no Brasil. A febre da 
TV tomou conta do País. Numa época em que to-
dos os programas e comerciais eram feitos ao vivo, 
a improvisação era a regra e a falta de segurança a 
consequência mais óbvia. Essa é certamente uma 
das causas da sequência de incêndios que trata-
remos aqui, num período em que se desconhecia 
as mais elementares técnicas de prevenção de in-
cêndios; mas certamente essa não deve ter sido a 
única causa.

No início dos anos 1960 já existiam outras emis-
soras de TV além da Tupi. Uma das que mais crescia 
era a TV Record, com estúdios na Avenida Miru-
na, no Aeroporto, e foi lá que aconteceu o primei-
ro incêndio de vulto, em maio de 1960, que se re-
petiria em julho de 1966, ocasião em que muito 
pouco pôde ser salvo, apesar do empenho de todos.

Um fato observado nesse incêndio, e que se re-
petiria em praticamente todos os outros incêndios 
em emissoras de TV, foi o enorme empenho de ar-
tistas e funcionários em salvar equipamentos e es-
pecialmente o acervo das emissoras.

Praticamente todas elas, ao longo dos anos, so-
freram incêndios, muitos deles de grandes propor-
ções, tanto em São Paulo e no Rio de Janeiro quan-
to em outros Estados. Mas vamos nos ater ao ano 
de 1969, que começa assustador, pois no dia 13 de 

Temporada de 
incêndios nas 
emissoras de TV
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janeiro um violento incêndio atingiu o Edifício 
Grande Avenida, na Avenida Paulista. O prédio, 
além de dois consulados (Suíça e Israel), abrigava 
os escritórios do engenheiro José Carlos Figuei-
redo Ferraz, simpático aos governantes milita-
res e que estava envolvido em projetos funda-
mentais para a cidade, como a linha Norte-Sul 
do Metrô, as obras da Praça Roosevelt e a ligação 
Leste-Oeste. No topo do edifício, uma torre de 60 
metros de altura e 300 toneladas comportava os 
transmissores da TV Record. O incêndio afetou 
bastante a estrutura do prédio e quase se estabe-
leceu o pânico, pois um engenheiro que trabalhou 
na instalação da antena divulgou o risco de seu 
desabamento sobre a Paulista e o Parque Tria-
non caso um vento mais forte soprasse da re-
gião da Cantareira. 

CENÁRIO DE INSTABILIDADE
No ano anterior haviam acontecido 24 aten-
tados com explosivos e armas de fogo con-
tra consulados, empresas multinacionais, 
a Universidade Mackenzie e várias unida-
des da Força Pública, incluindo a Escola de 
Bombeiros, quando perdeu a vida o soldado 
Antonio Carlos Jeffery, no dia 20 de setem-
bro. Porém, o mais ousado foi no quartel 
do II Exército, provocando 
a morte do soldado Ma-
rio Kozel Filho. Tudo 
si na l i z ava pa ra u m 
novo ano de muitas 
tensões.  

A recuperação da estrutura e do edifício Gran-
de Avenida acabou sendo um sucesso, mas as 
transmissões da Record ficaram bastante pre-

judicadas por algum tempo. Enquanto 
isso, no dia 27 de março, mas uma 

vez a TV Record, dessa vez nos 
estúdios do Teatro Consola-
ção, foi atingida por um in-
cêndio destruidor.
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No mês de julho algo absolutamente surpreen-
dente aconteceu. Entre os dias 13 e 16, três incên-
dios violentos atingiram três emissoras diferentes. 
No dia 13, mais uma vez um incêndio na TV Re-
cord, agora nas novas instalações no Teatro Para-
mount, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. No 
mesmo dia, a TV Paulista, há pouco adquirida pe-
las Organizações Globo e instalada em um edifí-
cio na Rua das Palmeiras, pegou fogo, sendo inte-
gralmente destruída.

No andar térreo havia o auditório, onde estava 
sendo realizado o programa dominical de Silvio 
Santos, que com muita habilidade conseguiu a eva-
cuação do local sem que o sinistro fosse percebido. 
O incipiente Corpo de Bombeiros da cidade, dan-
do sinais de esgotamento, se vê obrigado a acionar 
pessoal de folga para suprir a carência de pessoal.

Até aqui, todos os incêndios aconteceram em 
estúdios adaptados e em condições inadequadas, 
contudo no dia 16 é a vez da TV Bandeirantes pe-
gar fogo. Suas instalações no bairro do Morumbi 
eram muito modernas e funcionais e tinham sido 
inauguradas dois anos antes. O incêndio é violen-
to, provocando desabamento de parte de sua es-
trutura, que por pouco não atingiu uma equipe de 
bombeiros incluindo o major Newton, então sub-
comandante do Corpo de Bombeiros.

A DÚVIDA QUE FICA
Diante de tantas coincidências, era natural que sur-
gissem especulações a respeito das origens dos in-
cêndios. Muitos entendiam que se tratava de ações 
dos órgãos de repressão, argumentando que as te-
levisões eram o reduto de artistas de esquerda. Ou-
tros viam nas ocorrências uma extensão de tantos 
outros atentados que eram visivelmente uma afron-
ta ao governo militar. 

As acusações de que muitos desses incêndios te-
nham surgido em mais de um ponto favoreciam 

as teses de ambos os lados. Mas também existiam 
aqueles que procuravam explicar a incidência dos 
incêndios nas condições totalmente inseguras em 
que as emissoras atuavam.

As perícias de todos esses incêndios foram pouco 
conclusivas e ao que parece as emissoras não esta-
vam interessadas na determinação das causas, pois 
a prioridade era a liberação do seguro.

Embora outros incêndios importantes tenham 
acontecido em anos seguintes,  como o da TV Ex-
celsior, na Vila Guilherme, em 1970, que resultou 
na cassação da concessão, o da TV Globo, no Rio 
de Janeiro, em 1976, o do SBT, na Lapa, em 1978, 
e o da TV Cultura, na Água Branca, em 1986, não 
houve mais suspeitas sobre eventuais interesses 
que motivassem tais incêndios.

Ainda no campo das coincidências, um novo 
incêndio no Edifício Grande Avenida aconteceu 
no dia 14 de fevereiro de 1981, um sábado de car-
naval, atingindo de forma violenta o edifício. Os 
cinco funcionários da emissora que trabalhavam 
no local se somaram às dezenas de outras pessoas 
que precisaram ser retiradas pelos bombeiros, que 
necessitaram usar de muita audácia e improvisa-
ção no resgate. Mesmo assim, 17 pessoas perde-
ram a vida. 

O edifício novamente foi recuperado e a ante-
na continua lá, transmitindo seus sinais e enfei-
tando a avenida que é o símbolo da pujança da ci-
dade de São Paulo.   

As emissoras de T V certamente melhoraram 
muito as suas condições de trabalho, favorecidas 
pela era dos transistores, novos materiais de isola-
mento acústico, gravações dos programas e uma 
legislação mais efetiva. Mesmo assim, esperamos 
que sejam cada vez mais vigilantes.

Nilton Divino D’Addio é coronel PM da reserva, tendo servido ao Corpo de 
Bombeiros por 21 anos. Integra o Núcleo de Preservação da Memória do Corpo 
de Bombeiros.

Memória
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Participe!
Dias: 26, 27 e 28 de Novembro de 2018

Local: Associação BGSI 
Inscrições: www.fundabom.org.br

CO
RPO DE BOMBEIROS

POLÍCIA MILITAR
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Venha participar deste importante evento, 
vamos unir as três importantes forças do mercado de segurança  

e proteção contra incêndio:
• Indústria no desenvolvimento e crescimento deste setor,  

apresentando produtos inovadores
• O Corpo de Bombeiros como profundo conhecedor desta ciência,  

apoiando esta iniciativa e abrindo a discussão para o público em geral
• Os profissionais do setor avaliando in loco e indicando  

as melhores soluções em tecnologia

Neste cenário a FUNDABOM se apresenta como catalizadora  
dos esforços das instituições e fomentadora de desenvolvimento do setor.

Todos com um único objetivo: por meio de novas tecnologias  
desenvolvidas pela indústria, avaliadas pelos profissionais especializados,  
vamos diminuir as ocorrências e proporcionar segurança contra incêndio  

e emergência à toda a sociedade.

http://fundabom.org.br
https://fundabom.org.br/
http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/


Especial

No dia 23 de junho de 2018, 12 ado-
lescentes com idade entre 11 e 17 
anos, do time tailandês de futebol 
Um Pa (Javalis Selvagens), junta-
mente com seu técnico, de 25 anos, 

ficaram presos na caverna Luang Nang Non, Nor-
te da Tailândia, com várias entradas alagadas pe-
las fortes chuvas de monções que estavam se ini-
ciando na Ásia. 

O cenário era o mais complexo possível, com 
passagens subterrâneas estreitas, aclives, declives, 

lama, partes com água até o pescoço e sifões com 
condições extremas para o espeleomergulho.

As buscas se iniciaram no dia 24 de junho com 
os mergulhadores da marinha tailandesa encon-
trando pegadas, pertences e iniciando mergulhos 
de buscas. A falta de experiência com mergulho em 
cavernas, a água subindo rapidamente e causando 
correntes e redemoinhos fortes, obrigaram os mer-
gulhadores a recuar quando estavam 1.500 m caver-
na adentro. Especialistas do mundo inteiro se vo-
luntariaram e foram até a Tailândia para colaborar.

Mergulhador de caverna se preparando para submergir – Imagem da Revista Outside Online

O espeleorresgate 
na Tailândia

Rodrigo Thadeu de Araújo e Vitor Puato de Almeida
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Os mergulhos se reiniciaram a 600 metros da 
entrada com equipes se revezando e instalando ca-
bos robustos de orientação, pois os tradicionais, de 
nylon, quase se partiram naquelas passagens restri-
tas, propícias a enroscos e visibilidade quase nula. 
Eles usaram a estratégia de emergir onde houves-
se bolsões de ar para conversar e buscar odor hu-
mano. Após 10 dias de buscas, os mergulhadores 
localizaram os desaparecidos.

Concomitantemente, outras equipes buscavam 
entradas na mata, faziam perfurações na rocha e 
trabalhavam duro na drenagem da água, em ações 
auxiliares em relação à principal, de resgate por 
meio do mergulho.

Os mergulhadores levaram comida, água e um 
bloco de anotações para os garotos mandarem 
recados às famílias e manterem o ânimo elevado. 
Quatro mergulhadores tailandeses, um deles mé-
dico, permaneceram no local dando assistência.

No dia 6 de julho, um experiente mergulhador 
tailandês, suboficial reformado, morreu durante 
um mergulho para instalação de cilindros, cujas 
causas ainda não foram esclarecidas. Nesse mesmo 
dia chegou para apoiar as equipes um mergulha-
dor anestesista australiano e iniciaram-se os pre-
parativos para a retirada dos sobreviventes, seda-
dos para evitar pânico, com uso de máscaras full 
face e dispositivos equilibradores para garantirem 
a f lutuabilidade neutra. Os garotos saíram carre-
gados por alças, com os mergulhadores seguindo 
o cabo guia por fendas e passagens estreitas, sen-
do que nas partes secas passavam por avaliações 
médicas e eram carregados por outros socorristas 
com técnicas diversas.

As operações para retirada das vítimas começa-
ram no dia 8 e terminaram no dia 10 de julho, com 
pausa durante as noites. A cada dia, quatro garotos 
eram retirados, e no último somou-se também o 
técnico, terminando uma das maiores operações 
de espeleorresgate que o mundo já viu.

O CB E O ESPELEORRESGATE
No Corpo de Bombeiros de São Paulo, o trei-
namento em espeleorresgate é ministrado nas 
cavernas do Parque Estadual Turístico do Alto da 
Ribeira (PETAR), inserido no Curso de Salvamento 
Terrestre. A corporação possui mergulhadores de 
segurança pública que se especializaram em mer-
gulho de caverna, rebreather e mergulho descom-
pressivo. Outras especializações propiciadas pelo 
CB, como Salvamento em Altura, Busca e Resga-
te em Estruturas Colapsadas e Resgate e Emer-
gências Médicas agregam grande valor às equi-
pes de socorro. 

No entanto, uma operação de espeleorresgate 
é impossível de se realizar sem a união de diver-
sas agências: Gestão, Assistência e Socorro às Ví-
timas, Comunicação, Evacuação, Sistemas Verti-
cais, Mergulho, Reconhecimento, Desobstrução, 
Drenagem, Logística e Topografia.

O Corpo de Bombeiros adota, desde 1996, o 
Sistema de Comando de Operações em Emergên-
cias (Sicoe), também disciplinado no Código Es-
tadual de Proteção Contra Incêndios e Emergên-
cias. Tal sistema permite um comando único com 
a integração de várias agências e foi baseado no In-
cident Comand System (ICS), criado nos Estados 
Unidos na década de 70 em resposta aos grandes 
incêndios f lorestais.

No Brasi l ,  ex istem impor tantes agências, 
que contam com verdadeiros especialistas em 
espeleorresgate

A primeira é a Comissão de Espeleorresgate 
da Sociedade Brasileira de Espeleologia. Ela con-
ta com o apoio e orientação do Espeleo Socorro 
Francês (SSF- Spéléo Secours Français) e possui 
hoje no país conselheiros técnicos e resgatistas es-
pecializados nas diversas áreas do espeleorresgate.

Outra importante agência é a International Un-
derwater Cave Rescue and Recovery - IUCRR Brasil.  
Trata-se de uma organização internacional, não 

Especial
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governamental e sem fins lucrativos, formalmen-
te criada em 1999 com a missão de oferecer apoio 
aos órgãos de segurança pública durante o resga-
te ou recuperação de vítimas, em ambientes sub-
mersos com a presença de tetos físicos ou virtuais, 
como cavernas, minas, poços, pedreiras, e em mer-
gulhos que exigem descompressão (teto virtual). 
A IUCRR é dirigida por um conselho de adminis-
tração, com funções administrativas, de treina-
mento e de gestão de base de dados de acidentes; 
e também por um conselho de fiscalização para 
assuntos policiais, formado por oficiais de diver-
sas forças policiais que também são mergulha-
dores de caverna experientes e treinados para a 
gestão e para operações de resgate e recuperação. 
Todos os membros da IUCRR são obrigados a pas-
sar por um treinamento de Gestão de Superfície 
para Operações de Resgate e Recuperação (do in-
glês RRSOM), o que garante que eles estão pron-
tos para atuar como ferramentas das forças de se-
gurança pública locais no resgate e recuperação 

SÃO PAULO. Lei Complementar Nº 1.257, de 06 de janeiro 
de 2015 - Institui o Código estadual de proteção contra 
Incêndios e Emergências e dá providências correlatas. 
Acesso em: 16 ago. 2018.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESPELEOLOGIA. O Resgate 
na Tailândia. Disponível em: http://www.cavernas.org.br/
cer/SES-CER_resgate_Tailandia.pdf  Acesso em: 16 de 
agosto 2018.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESPELEOLOGIA. A Comissão de 
Espeleorresgate hoje. Disponível em <http://www.cavernas.
org.br/sbenoticias/SBENoticias_386.pdf>. Acesso em: 16 de 
agosto de 2018.

SPÉLÉO SECOURS FRANÇAIS. Manual do Espeleorresgatista. 
Tradução de Bernardo Menegale Bianchetti, Carla Rizzo e 
Rodrigo Severo. – 1. ed. – Brasília (DF), 2017. 

VENÂNCIO, Ronaldo Cézar Possato. Entrevista realizada 
em 16 de agosto de 2018. Coordenador regional da IUCRR, 
região Brasil. Capitão da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, lotado no Batalhão de Operações Especiais, tendo 
trabalhado e especializado no Corpo de Bombeiros do 
Estado de São Paulo (CBO, CMAUT, CGV e CSALT) e na PM 
(Operações Especiais entre outros). Mergulhador desde 1996, 
é treinador de instrutores especialista em PSD e Mergulho 
Técnico (Caverna, rebreather e mergulho descompressivo). 
Possui como obra o Tao of Public Safety Diver, utilizado por 
alguns departamentos de polícia e bombeiros nos EUA no 
treinamento de seus operadores.

VENTURA, José Mário. Entrevista realizada em 16 de agosto 
de 2018. Coordenador regional da IUCRR, região Brasil. 
Mergulhador desde 1992 e instrutor de mergulho desde 2001. 
Espeloresgatista, especialista em mapeamento de cavernas 
alagadas, e explorador de diversas cavernas alagadas no 
Brasil. É treinador de instrutores de mergulho em caverna, 
mergulho técnico descompressivo e de rebreathers.

Rodrigo Thadeu de Araújo é major do Corpo de Bombeiros de São Paulo, gra-
duado em Segurança Pública, mergulhador de Segurança Pública desde 1994, 
com especialização em Mergulho Dependente e Mergulho Técnico (Caverna, re-
breather e mergulho descompressivo). Possui ainda especializações em Salva-
mento em Altura, GV, Brec e Resgate entre outros. Atualmente exerce função de 
subcomandante do 16º Grupamento de Bombeiros (Piracicaba) e é presidente 
da Comissão de Mergulho do CBPMESP.

Vitor Puato de Almeida é capitão da Polícia Militar de São Paulo, graduado em 
Segurança Pública, mergulhador de Segurança Pública desde 2003. Também 
possui especializações em Salvamento em Altura e Terrestre, GV e Resgate 
entre outros. Atualmente exerce funções no 9º Grupamento de Bombeiros, é 
comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros (Ribeirão Preto) e é membro 
da Comissão de Mergulho do CBPMESP.

em ambientes de cavernas submersas. Apesar de 
os resgates em cavernas alagadas serem incomuns, 
a IUCRR tem como princípio que os voluntários 
vivenciem as cavernas alagadas de forma constan-
te, tenham equipamentos especiais, estejam trei-
nados e pratiquem com regularidade.

Somente com a união de órgãos públicos e socie-
dade civil, assim como ocorreu na Tailândia, uma 
ocorrência dessa magnitude poderá ser atendida 
com grande possibilidade de sucesso. 

REFERÊNCIAS
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Artigo Técnico

Inspiradas na grande tragédia do Edifício 
Joelma, ocorrida em São Paulo em 1974, 
as pesquisas para desenvolvimento de ele-
mentos envidraçados capazes de resistir 
aos grandes diferenciais de temperatura 

de um incêndio sem se romper se iniciaram na 
Europa. Diferentes tipos de vidros e composições 
com outros produtos foram desenvolvidos para 
atender a demanda de distintos níveis de desem-
penho. As esquadrias também tiveram de avançar 
para acompanhar o desempenho requerido de re-
sistência ao fogo e são igualmente importantes para 
garantir o funcionamento do conjunto no evento 
de um incêndio.

CLASSIFICAÇÕES
Assim como os produtos, a normatização também 
se atualizou. Neste artigo consideraremos a nor-
ma europeia EN 13501-2 e o novo texto do projeto 
de revisão da norma brasileira ABNT NBR 14925, 
que utilizam as seguintes características na defini-
ção da classificação de desempenho dos elemen-
tos envidraçados resistentes ao fogo:

R – Capacidade Portante
Capacidade do elemento construtivo de suportar 
a exposição ao fogo, em uma ou mais faces, por um 
determinado período, preservando sua estabilida-
de estrutural. (Essa classificação pouco se aplica 
para elementos envidraçados, pois normalmente 
os mesmos não são estruturais, exceto em casos 
de pisos e coberturas.)

E – Integridade
Capacidade do elemento construtivo de compar-
timentação de suportar a exposição ao fogo em 
um lado apenas, por um determinado período, 
sem que haja a transmissão do fogo para o outro 
lado, avaliada por meio da ocorrência de trincas 
ou aberturas que excedam determinadas dimen-
sões e pela passagem de quantidade significativa 
de gases quentes ou chamas.

W – Redução de Radiação
Capacidade do elemento construtivo de compar-
timentação de suportar a exposição ao fogo em 
um lado apenas, por um determinado período, 

Elementos envidraçados 
resistentes ao fogo. 
Entenda a classificação

Paulo da Silva e Souza Penna de Moraes
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enquanto a medição de calor irradiado no lado pro-
tegido permanece abaixo de um nível especificado.

I – Isolamento Térmico
Capacidade do elemento construtivo de comparti-
mentação de suportar a exposição ao fogo em um 
lado apenas, por um determinado período, conten-
do a transmissão do fogo para o outro, causada pela 
condução de calor em quantidade suficiente para 
ignizar materiais em contato com a sua superfície 
protegida, e a capacidade de prover uma barreira 
ao calor que proteja as pessoas próximas à super-
fície protegida durante o período de classificação 
de resistência ao fogo.

tt - Tempo de resistência ao fogo
Tempo total, expresso em minutos, dentro do qual 
o elemento ensaiado mantém o desempenho con-
forme requisitos de determinada classificação de 
resistência ao fogo.

No caso de portas e vedadores, elementos de 
compartimentação que permitem abertura, ain-
da podem ser adicionadas duas características:

C – Fechamento automático
Capacidade da porta ou vedador de fechar uma 
abertura por meio de mecanismos de fechamen-
to toda vez que a porta ou vedador for aberto ou 
quando for detectada a presença de fumaça.

S – Controle de fumaça
Capacidade do elemento construtivo de reduzir 
a passagem de gases quentes ou frios e de fumaça 
de uma face para outra.

O ELEMENTO ENVIDRAÇADO
O que é essencial de se entender no que diz res-
peito aos elementos envidraçados resistentes ao 
fogo é que sua classificação dentre os parâmetros 

descritos é dada ao conjunto como um todo, sen-
do dessa forma indissociável ou extensível a um 
único componente do sistema. Uma certificação 
emitida com base em um ensaio só é válida se o 
elemento fornecido e aplicado na edificação for 
fidedigno ao elemento ensaiado, considerando 
todos os seus componentes como vidros, perfis, 
vedações, fixações entre outros descritos no re-
latório de ensaio.

VIDROS RESISTENTES AO FOGO
Para que o elemento construtivo obtenha tais clas-
sificações, é necessária a utilização de vidros resis-
tentes ao fogo, que são divididos em:
• Vidros utilizados em sistemas para se obter a clas-
sificação E, “para-chamas” (Integridade)
• Vidros monolíticos, temperados ou não, lami-
nados ou não, das seguintes composições quanto 
à massa do próprio vidro: sodo-cálcico com trata-
mento específico, cerâmico ou borosilicato.
• Vidros utilizados em sistemas para se obter a 
classificação EW, redutor de radiação (Integrida-
de + Redução de radiação)
• Vidros monolíticos com aplicação de revesti-
mento ou laminados com entre-camada de gel 
intumescente.
• Vidros utilizados em sistemas para se obter a 
classificação EI, corta-fogo (Integridade + Isola-
mento térmico).
• Vidros multi-laminados com entre-camadas de 
gel intumescente.

ESQUADRIAS RESISTENTES AO FOGO 
Perfis sem corte térmico
Os perfis sem corte térmico são aqueles que pos-
suem continuidade do metal entre a face protegi-
da e a face atacada pelo fogo, possibilitando que o 
calor seja transmitido por condução térmica. Es-
ses perfis devem garantir somente sua integridade 
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durante o ensaio, sem a necessidade de desempe-
nho quanto ao aquecimento no lado protegido.

Perfis com corte térmico
Os perfis com corte térmico são aqueles que, com 
o emprego de peças de material não condutor de 
calor e isolantes, unem as faces protegida e ataca-
da sem continuidade do metal, impossibilitando 
que o calor seja transmitido por condução térmi-
ca. Esses perfis devem garantir, além de sua inte-
gridade, o desempenho quanto ao aquecimento 
no lado protegido durante o ensaio.

Existem disponíveis no mercado perfis de dife-
rentes materiais que possuem desempenho de re-
sistência ao fogo. Os de melhor desempenho são 
de aço (carbono ou inox), seguido dos de alumí-
nio e de madeira especial. Lembrando que os per-
fis fazem parte do sistema, portanto sempre deve-
rão ser do mesmo modelo e fabricante dos perfis 
utilizados nos ensaios conforme relatório, não po-
dendo ser substituídos por perfis semelhantes ou 
ensaiados a parte.

ELEMENTOS ENVIDRAÇADOS 
“PARA-CHAMAS” (E)
Os elementos para-chamas (E), como a própria 
classificação define, devem apresentar somente de-
sempenho de integridade, ou seja, de acordo com 
as normas de ensaio os mesmos não podem per-
mitir o aparecimento de aberturas ou fendas que 
permitam a passagem de um determinado gabari-
to. No caso de elementos como portas ou vedado-
res, os sistemas de travamento do conjunto fecha-
do não podem se abrir durante o ensaio.

O parâmetro de Integridade também não ad-
mite o surgimento de chamas persistentes no lado 
protegido. O máximo tempo que uma chama que 
eventualmente apareça no lado protegido pode 
permanecer são 10 segundos.

ELEMENTOS ENVIDRAÇADOS 
REDUTORES DE RADIAÇÃO (EW)
Como todos os elementos envidraçados resistentes 
ao fogo, devem garantir o desempenho de Integri-
dade. Todas as condições descritas para o elemen-
to “para-chamas” (E) são válidas para o elemento 
redutor de radiação (EW), porém adicionadas dos 
critérios de avaliação de limite máximo de passa-
gem de radiação térmica.

ELEMENTOS ENVIDRAÇADOS 
“CORTA-FOGO” (EI)
Assim como os elementos redutores de radiação, 
os elementos “corta-fogo” (EI) também devem 
atender aos parâmetros de Integridade descri-
tos para os elementos “para-chama”, porém com 
critérios adicionais para verificação da passa-
gem de calor para o lado protegido por condu-
ção térmica.

COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO
A comprovação do desempenho de um elemento 
envidraçado deve ser feita sempre com a apresen-
tação de uma homologação, ou seja, um relató-
rio de ensaio realizado por laboratório acredita-
do para tal fim, emitida por uma terceira parte 
acreditada para tal fim. Simples relatórios de en-
saios não são comprovantes de desempenho de 
um elemento resistente ao fogo se não forem emi-
tidos por laboratórios acreditados para tal fim e 
citando a norma utilizada.

A verificação se um laboratório e uma certi-
ficadora são devidamente acreditados para, res-
pectivamente, a realização do ensaio e a emissão 
da certificação pode ser facilmente feita através 
da internet.

Paulo da Silva e Souza Penna de Moraes é gerente técnico comercial América 
do Sul da Vetrotech Saint-Gobain
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Proteção passiva

Escolhemos um tema muito importante 
para ser debatido e compartilhado com 
você, que lida diariamente com desa-
fios em compartimentação de ambien-
tes. Isso porque as paredes e lajes corta-

-fogo podem se tornar muito complexas se não nos 
atentarmos às configurações desses sistemas, princi-
palmente com relação aos componentes que as for-
mam, além das janelas, portas, vãos, tubulações e ca-
beamentos passantes.

Quando o tema é compartimentação, é impor-
tante falarmos de três propriedades essenciais de 
resistência ao fogo:

• Integridade: confere resistência mecânica sem 
ruir, trincar e sem permitir passagem de fogo e fumaça

• Estanqueidade: impede a passagem de chamas 
e fumaça

• Isolamento térmico: impede a elevação da tem-
peratura na face não exposta ao fogo, mantendo sob 
controle a radiação térmica 

Os sistemas de compartimentação devem apresen-
tar o TR F (Tempo de Resistência ao Fogo), usual-
mente determinado em minutos: 30, 60, 90 e 120, 
por exemplo. Os sistemas são testados em laborató-
rio com relação a essas três propriedades, empregan-
do-se normas de ensaio que analisam os tempos de 
resistência ao fogo.

A partir dos resultados, os sistemas de comparti-
mentação são classificados em três categorias, des-
critas na tabela abaixo.

SIGLA DE RESISTÊNCIA 
AO FOGO

CATEGORIA DE RESISTÊNCIA 
AO FOGO

ISOLAMENTO TÉRMICO ESTANQUEIDADE INTEGRIDADE

E PARA-CHAMAS NÃO SIM SIM

EW REDUTOR DE RADIAÇÃO PARCIAL SIM SIM

EI CORTA-FOGO SIM SIM SIM
Fonte: EN 13.501-2 Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

Compartimentação de 
ambientes: cuidados e requisitos

Jeffery Lin
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Ocorrem casos nos quais o componente não 
atende ao isolamento térmico, conhecido como pa-
ra-chamas, não cumprindo os requisitos de com-
partimentação horizontal e vertical previstos em 
regulamentações como a IT-09, do Corpo de Bom-
beiros de São Paulo, já que a propagação de cha-
mas entre os ambientes compartimentados pode-
rá ocorrer rapidamente devido à autoignição dos 
elementos combustíveis no am-
biente sem chamas. Portanto, 
durante a elaboração ou execu-
ção de um projeto, busque sem-
pre por componentes e sistemas 
que atendam categorias de resis-
tência ao fogo com isolamento 
térmico. 

Existem também outros cui-
dados que devemos nos aten-
tar nas edificações, sobretu-
do no caso de lajes corta-fogo, 
onde a infraestrutura hidráu-
lica, elétrica e serviços acabam 
tendo aberturas que invalidam 
a compartimentação vertical. 
Nessas situações, os sistemas de 
selo corta-fogo ( firestop) entram 
em cena. Trata-se de um conjun-
to de produtos que possuem a certificação corta-fo-
go específica para cada situação e devem ser corre-
tamente instalados. 

Recomendamos que valide a certificação do sis-
tema, o qual deverá representar o vão da sua edifi-
cação, com os mesmos tipos de elementos passan-
tes e o tempo de classificação do selo corta-fogo.  
As normas internacionais com processos de quali-
dade e certificação mais conhecidos são da UL1479 
(Standard for Fire Tests of Penetration Firestops), ASTM 
E814-13A (Standard Test Method for Fire Tests of Pe-
netration Firestop Systems) e, nacionalmente, uma 

vez que não temos o processo de certificação, a 
NBR6479 (Portas e vedadores - Determinação da 
resistência ao fogo). Contudo, a norma brasileira 
já está defasada em relação às internacionais, de-
vendo ser revisada e modernizada em breve pelo 
CB-24 (Comitê de Segurança Contra Incêndio 
da ABNT), possibilitando processos de qualidade 
e certificação mais criteriosos.

Da mesma forma, podemos 
citar um exemplo de compar-
timentação horizontal, onde as 
paredes corta-fogo possuem ja-
nelas e passagens que devem re-
f letir as mesmas propriedades da 
parede, seja através de sistemas 
envidraçados especiais (vidros 
+ esquadrias + acessórios), cor-
tinas corta-fogo automatizadas 
ou portas corta-fogo. Antes de 
empregar qualquer um desses 
componentes, solicite as certifi-
cações que também devem res-
peitar as propriedades corta-fo-
go mencionadas anteriormente.

A compartimentação de am-
bientes é uma prática de prote-
ção passiva utilizada há centenas 

de anos e que continua sendo uma das melhores 
medidas de segurança contra incêndio. Fique aten-
to aos detalhes, garantindo a segurança tanto da-
queles que precisam evacuar da edificação quan-
to dos bombeiros que atuarão numa emergência, 
procurando eliminar o risco de colapso estrutural 
e descontrole da situação.

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.

Proteção passiva

A propagação 
de chamas entre 
os ambientes 
compartimentados 
poderá ocorrer 
rapidamente devido 
à autoignição 
dos elementos 
combustíveis 
no ambiente 
sem chamas
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Como funciona
Luis Fillipe de Lima Santos

O 
sistema de água nebulizada (wa-
ter mist) foi criado em meados de 
1940 nos Estados Unidos para 
fins específicos das plataformas 
marítimas de produção. A sua uti-

lização ganhou força na década de 1990 em fun-
ção da criação do Protocolo de Montreal (1993), 
o qual estabeleceu regras que restringem o uso 
de produtos e agentes nocivos à camada de ozô-
nio para o combate contra incêndio. Atualmente, 
esse sistema tem sido desenvolvido para diversas 
aplicações, da proteção de data centers e turbinas 

à combustão até edifícios comerciais, históricos e 
hospitalares.

A tecnologia de água nebulizada consiste em 
um sistema fixo e automático de proteção contra 
incêndio que usa água atomizada para controlar, 
suprimir ou extinguir o incêndio. De acordo com 
a NFPA 750 (2015), a tecnologia water mist é defi-
nida como uma aspersão de água na qual 99% do 
volume total de água é descarregada em gotícu-
las com diâmetros inferiores a 1000 micras (µm), 
à pressão mínima de funcionamento nominal do 
bico de água nebulizada.

Sistema de água 
nebulizada e suas 
características
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O sistema é composto por bicos aspersores co-
nectados a uma rede de tubulação contendo água 
e sendo alimentado por uma fonte de abasteci-
mento, podendo operar em três faixas de pressão: 
baixa, média e alta pressão. Os sistemas de baixa 
pressão operam a uma pressão máxima de até 12,1 
bar; sistemas de média pressão são projetados para 
operar na faixa entre 12,1 bar e 34,5 bar; e os sis-
temas de alta pressão trabalham com 34,5 bar ou 
pressões maiores.

O sistema está fundamentado em mecanismos 
de ação para o combate ao incêndio classificados 
como primários e secundários. Os mecanismos 
primários são: resfriamento, deslocamento do oxi-
gênio e diluição do vapor combustível. 

O resfriamento ocorre quando as gotículas de 
água entram em contato com as chamas e com o 
material combustível que ainda não atingiu o seu 
ponto de fulgor. O deslocamento do oxigênio se dá 
em função da rápida transformação da água nebu-
lizada em vapor, fazendo com que ocorra a redu-
ção da concentração de oxigênio no ambiente devi-
do a evaporação e expansão das gotículas de água. 
A diluição do vapor combustível acontece com a 
mistura da água nebulizada com o vapor do com-
bustível, proporcionando assim a sua diluição, di-
minuindo sua concentração e tornando-o insufi-
ciente para queima. 

Já os mecanismos secundários são classificados 
como atenuação do calor por radiação e efeitos ciné-
ticos nas chamas. A atenuação do calor por radia-
ção ocorre quando as gotículas em suspensão no 

ambiente formam uma barreira contra o calor ir-
radiado, absorvendo a energia e reduzindo a eva-
poração dos combustíveis.

A eficácia do sistema de água nebulizada está re-
lacionada diretamente às características da pulve-
rização produzida pelos bicos aspersores. Os prin-
cipais fatores são: tamanho da gota, densidade do 
f luxo e o momento da pulverização.

As gotas podem ser classificadas conforme o seu 
tamanho. A NFPA 750 (2015) classifica o sistema 
water mist de acordo com o tamanho das gotas 
com diâmetros inferiores a 1000µm.

Classe 1 – Sistema com 90% do volume de névoa 
com gotas de diâmetros igual ou inferior a 200µm

Classe 2 – Sistema com 90% do volume de né-
voa com gotas de diâmetros entre 200µm a 400µm

Classe 3 – Sistema com 90% do volume de névoa 
com gotas de diâmetros entre 400µm a 1000µm

O sistema de água nebulizada, embora ainda 
pouco utilizado, tem se mostrado um importan-
te sistema no combate ao fogo. É indicado para di-
versas aplicações, pois não causa impactos ambien-
tais, opera com um volume baixo de água, o que 
o torna uma alternativa aos sistemas de proteção 
por agentes gasosos.

Luis Fillipe de Lima Santos é coordenador do CATP, Centro de Apoio Técnico  
de Produtos aos Bombeiros e Instaladores da Dinamica Materiais Hidráulicos. 

REFERÊNCIAS 
MACEDO, Ueldo da Silva; OLIVEIRA, Luiz Santana. Uso do sistema de Water Mist 
para ações de combate a incêndio em unidades marítimas de produção, 2014.  

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA 750:  
Standard on Water Mist Fire Protection System. 2000. Ed.

Como funciona

26 REVISTA FUNDABOM AGOSTO 2018



Uso de software no gerenciamento 
da selagem corta-fogo

A cada dia, novas tecnologias surgem 
na produção industrial com o objeti-
vo de atender as expectativas do mer-
cado, proporcionando mais controle 

e qualidade sobre o que é fabricado 
ou construído. Nesse sentido, existem softwares 
para tudo na construção, ou para quase tudo, como 
cálculo, desenho, compatibilização, cronograma e 
por aí vai. Para os profissionais da área, a atualização 
quanto às modernas práticas e ferramentas já não é 
uma opção, é uma exigência. Tudo isso faz parte da 
nova era digital e não há como ficar de fora.

Durante muito tempo, o controle sobre o que 
acontecia na obra estava registrado em papéis ou 
planilhas. Mas isso não faz mais sentido. É im-
produtivo e obsoleto. Por fornecer dados preci-
sos, o uso de softwares permite que a administra-
ção da construção, ampliação ou manutenção de 
uma planta seja mais rigorosa e assertiva. O con-
trole e o devido armazenamento de dados são im-
prescindíveis, principalmente quando há muitos 
profissionais e empresas terceirizadas envolvidos.   
O acesso às informações e arquivos pelo respon-
sável técnico ou demais implicados, de qualquer 
lugar e a qualquer momento com os dispositivos 
móveis também é uma grande vantagem.

Quando se fala em proteção contra incêndio, 
uma das dificuldades que existia até então era como 
controlar as medidas preventivas, como por exem-
plo as selagens corta-fogo, item necessário para ga-
rantir a compartimentação de ambientes.

Tanto para os engenheiros ou técnicos respon-
sáveis quanto para os projetistas, não existia um 
registro do que havia sido feito ou qualquer do-
cumentação que pudesse ser arquivada para con-
trole imediato ou consultas futuras, relacionando, 

entre outros fatores: características dos sistemas 
instalados, seus fornecedores, as aprovações que 
foram seguidas, data de implantação, profissional 
responsável etc.

Mas hoje o cenário é outro. Existem no mer-
cado softwares (clique aqui para mais informa-
ções), que permitem o gerenciamento comple-
to das instalações de Firestop ou qualquer outro 
tipo de instalação que seja necessária, como extin-
tores e detectores.

De forma resumida, esses novos softwares per-
mitem armazenar na nuvem, de forma segura, toda 
a documentação de um projeto, como desenhos 
técnicos, fotos antes e depois da instalação, apro-
vações, além de permitir a visualização do projeto 
por todos os envolvidos numa única plataforma, 
seja pelo computador, celular ou tablet, de forma 
sincronizada. Além disso, muitos permitem asso-
ciar um QR Code para cada abertura a ser protegi-
da, gerando relatórios completos e customizados 
de acordo com a necessidade de cada profissional.

As vantagens que softwares como esses propor-
cionam são o aumento da agilidade e confiabilida-
de no decorrer do projeto, execução da obra, fisca-
lização e manutenções, minimizando, assim, erros 
e falhas entre o escritório de projetos e a obra, além 
de manter um histórico completo do projeto exe-
cutado, facilitando o gerenciamento sobre manu-
tenções futuras. 

Mais uma inovação a favor da segurança con-
tra incêndio!

Camila Guello é especialista em sistemas de Firestop da Hilti do Brasil. Graduada 
em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação 
em Administração e Marketing pela ESPM, é coordenadora do Comitê Técnico de 
Selagem Corta-Fogo da Associação Brasileira de Proteção Passiva, ABPP, mem-
bro do Grupo de Segurança Contra Incêndio, GSI, atuando também na Comissão 
de Vedações Corta-Fogo do CB-24. E-mail: camila.guello@hilti.com

Proteção passiva
Camila Guello
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Programação

Pelo 23º ano consecutivo, o Corpo de Bombeiros de São Paulo 
promoveu a Corrida do Bombeiro. Mais uma vez o evento, realizado 
no dia 1º de julho, abriu as festividades em comemoração ao Dia 
do Bombeiro, no Parque da Independência e Museu do Ipiranga, na 
Zona Sul da capital paulista. 
Neste ano, a corrida teve 4.786 inscritos para as modalidades 4K 
e 10K, dos quais 3.833 participaram e concluíram a prova. Desse 
total, 302 eram bombeiros, além de 197 alunos da Escola Superior 
de Bombeiros, ESB.
A festividade se estendeu ao longo do dia, com a tradicional exposição 
de viaturas e equipamentos do Corpo de Bombeiros. No Parque da 
Independência foram montadas tendas apresentando Mergulho 
e Salvamento com Cães (1º GB), Desafio Bombeiro Mirim (2º GB), 
Prevenção e Combate a Incêndios (3º GB) e Salvamento Aquático (4º 
GB). Quem prestigiou a festividade viu também a nova Auto Bomba 
Spartam e duas peças do acervo do Corpo de Bombeiros: a auto 
bomba 01, a mais antiga, carinhosamente chamada de vovozinha, 
que trabalhou em carroça puxada a tração animal e depois para um 
chassi mecânico datada de 1930, sendo utilizada até 1963; e a auto 
bomba 36, fabricada nos Estados Unidos em 1936, remetendo a uma 
fase romântica do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

ABPP promove seminário internacional
A Associação Brasileira de Proteção Passiva 
Contra Incêndio (ABPP), junto com o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas ( IPT), realizou nos dias 
15 e 16 de agosto, em São Paulo, o Seminário 
Internacional de Proteção Passiva Contra Incêndio 
(SIPP 2018). O encontro, que contou com o 
apoio da Fundabom, reuniu 250 profissionais de 
arquitetura, engenharia, projetistas, desenvolvedores 
de produtos, pesquisadores e acadêmicos 
envolvidos em segmentos como construção civil, 

indústria em geral, seguros e gerenciamento de 
riscos, além de escritórios de projetos. Os 16 
palestrantes e moderadores que integraram os dois 
dias da programação tiveram a oportunidade de 
compartilhar conhecimentos nas áreas de fachadas 
de edificações, regulamentação, legislação e normas, 
grandes incêndios e a nova proposta para saídas de 
emergência da NBR 9077 em revisão. O balanço, 
segundo a organização do evento, foi positivo em 
função das discussões e do networking propiciado. A 
ABPP espera realizar, em 2019, a 4ª edição do SIPP.

Um dia de festa
  23ª Corrida do Bombeiro

Vencedores 4 K
Masculino
1º - Sd PM Célio Nogueira da Silveira – 7º GB
2º - Cb PM Eder Francisco Dias Júnior – 12º GB
3º - Cb PM Josilo Josue de Lima – 9º GB
4º - Cb PM Marcos Gomes dos Santos – 10º GB
5º - Cb PM Alessandro Tavares Barreto – 5º GB
Feminino (Não houve premiação)
Vencedores 10K
Masculino
1º - Sd PM Kristhian Lopes Pereira da Silva - 8º GB
2º - Cb PM Alexandre Alfredo Moraes - 10º GB
3º - 2º Sgt PM Raimundo Evandro Pontes Martins - 4º GB
4º - Sd PM Aureliano Euclides de Toledo Reis - 3º GB 
5º - 3º Sgt PM Samuel Guedes Cavalcanti - 3º GB 
Feminino
1º - Cb PM Marília Gabriela Filogônio dos Santos – DFP/CCB
2º - Sd PM Larissa Magalhães de Alcantara Cruz - CSM/MOpB
3º - Cap PM Adriana Leandro de Araújo – CoordOp CCB
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FISP abre as portas em 3 de outubro
A Cipa Fiera Milano promove entre os dias 3 e 5 de outubro 
a 22ª edição da FISP – Feira Internacional de Segurança e 
Proteção. O evento tem a realização da Associação Brasileira 
dos Distribuidores e Importadores de Equipamentos e 
Produtos de Segurança e Proteção ao Trabalho, Abraseg, da 
Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e 
Proteção no Trabalho, Animaseg, e do Sindicato da Indústria 
de Material de Segurança, Sindiseg, também com apoio da 
Fundabom. O evento acontece simultaneamente à 13ª Fire 
Show – International Fire Fair, que neste ano contará com a 
participação do Corpo de Bombeiros com demonstrações 
práticas. Juntas as feiras devem atrair um público de mais de 
50 mil visitantes e 700 empresas expositoras.
Segundo Rimantas Sipas, diretor da Fiera Cipa Milano, o objetivo 
é promover a qualificação e a capacitação profissional com 
palestras e cursos ministrados por especialistas de diversas 
áreas durante o Show de Qualificação Profissional em SST 
(Saúde e Segurança no Trabalho). Também é realizado o 
Techshow com palestras gratuitas realizadas pelos expositores.
A FISP é, de acordo com os organizadores, o segundo maior 
evento mundial voltado para o setor de saúde e segurança no 
trabalho ficando atrás apenas da A+A, feira alemã do setor.

22ª edição da FISP – Feira Internacional 
de Segurança e Proteção
Data: 3 a 5 de outubro
Horário: 13h às 21h
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center – Rodovia 
dos Imigrantes, KM 1,5 – São Paulo / SP
Mais informações: www.fispvirtual.com.br

I Fórum de Gestão de Infraestrutura Hospitalar  
Entre os Dias 2 e 4 de setembro acontece nas dependências 
do Hospital Israelita Albert Einstein o I Fórum de Gestão de 
Infraestrutura Hospitalar. O evento, que conta com apoio da 
Fundabom, tem a finalidade de apontar as melhores práticas 
na gestão de tecnologias médicas, energia elétrica, água, 
automação, segurança patrimonial, facilities e projetos e obras 
para reformas e expansão, as quais vêm sendo amplamente 
aprimoradas por meio de inovações e investimentos que 
garantem retorno para aumento da segurança do paciente, bem 
como sustentabilidade da organização. O seminário está voltado 
para engenheiros, administradores, enfermeiros, técnicos, 
tecnólogos, radiologistas, profissionais da área da saúde, 
gestores de facilities da área hospitalar, gestores de segurança 
hospitalar, graduandos e pós-graduandos.
Inscrições pelo site:
apps.einstein.br/infraestrutura/inscricoes.html

O Corpo de Bombeiros revê sua história
Será lançado em novembro o livro Éramos Vinte – A História do 
Corpo de Bombeiros de São Paulo. A obra contará a trajetória da 
corporação, traçando um paralelo entre os passos da instituição 
e o desenvolvimento da cidade de São Paulo, mostrando a íntima 
relação da evolução do Corpo de Bombeiros com as ocorrências 
que marcaram a metrópole. O livro abordará também o carinho 
da população para com os bombeiros, a importância da 
preservação de sua memória e o estágio atual da corporação, 
numa rica combinação entre textos e imagens. Acompanhe a 
data e local de lançamento pelo Facebook e também pelo site da 
Fundabom – www.fundabom.org.br

XVIII Senabom - Seminário Nacional de Bombeiros
De 21 a 23 de Novembro de 2018
Rafain Palace Hotel & Convention Center
Foz de Iguaçu – Paraná
www.senabom2018.com.br/

DESDE 1965

• 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

ASSESSORAMENTO NO BRASIL E EXTERIOR EM:

Acontece
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Especialistas em Proteção Passiva

Um incêndio atinge o flashover em apenas 5 a 7 minutos. 

O uso de retardantes de chamas em pisos, paredes e forros, eleva este 
tempo para 20 a 30 minutos, garantindo evacuações mais seguras.

O flashover é um fenômeno que ocorre em qualquer incêndio de
proporções incontroláveis e que necessita da intervenção dos
bombeiros profissionais para ser combatido. A temperatura usual de
um flashover é entre 350 a 400ºC. O uso de retardantes antichamas
pode ser empregado em madeiras, tecidos, espumas e carpetes sin-
téticos pré-instalados, sem comprometer a sua estética e atendendo
às exigências da norma de CMAR¹ em áreas comuns. Conheça a
linha de produtos CKC®, a mais completa para proteção passiva
contra o fogo em materiais de acabamento e revestimento.

(1) Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento.

Tratamento antichamas 
para revestimentos de:

Solicite mais informações através de:

Assista ao vídeo 
do flashover :

info.RF@ckc.com.br • (11) 5584-6380 • www.ckc.com.br
Rua das Rosas, 300 | São Paulo, SP | 04048-000

Atendimento integral à IT-10 (SP): NBR 9442
NBR 8660
ASTM E662

piso
parede
forro
coberturas

http://www.ckc.com.br/
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A utilização do brasão do Corpo de Bombeiros da  
Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos termos do  

estatuto da Fundabom, foi devidamente autorizada.
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Calendário de cursos Fundabom*
Atualização das 
Instruções Técnicas
Datas: 10 a 13 e 24 a 27 de setembro, 
15 a 19 de outubro, 6 a 9 de novembro
Objetivo: Conhecendo a importância 
desse tema, a Fundabom oferece 
quatro dias de aulas sobre os 
principais assuntos das atualizações 
das Instruções Técnicas de 2018. De 
forma dinâmica e sem redundância, o 
curso abordará as principais alterações 
para que os responsáveis técnicos 
saibam como agir na vigência da nova 
legislação. É um curso indispensável 
para aqueles que militam na área 
da segurança contra incêndio.

Vistoria em Edificações
Data: 24 de setembro a 5 de outubro
Objetivo: O curso é indispensável para 
profissionais de engenharia, arquitetura 
e urbanismo, técnicos de segurança 
do trabalho, zeladores e síndicos que 

precisam fazer o acompanhamento 
de Vistoria Técnica, atendendo às 
normas vigentes do Sistema Estadual 
contra Incêndios e Emergências.

Chuveiros Automáticos
Data: De 22 a 26 de outubro
Objetivo: Curso destinado a 
engenheiros, arquitetos, projetistas 
e instaladores que trabalham com 
sistemas de chuveiros automáticos. O 
conteúdo abrange o estudo de todos os 
tipos de sistemas, seus componentes 
e o cálculo hidráulico para sistemas 
em ramais abertos ou em gride.

Controle de Fumaça
Data: De 5 a 9 de novembro
Objetivo: O curso capacita profissionais 
a instalar sistemas de controle de 
fumaça, reconhecendo medidas 
básicas e avançadas de combate de 
incêndio, bem como medidas de alerta 
e compartimentação, objetivando evitar 
riscos relacionados à livre circulação 
de fumaça em casos de incêndio.

Líquidos Inflamáveis
Data: De 15 a 19 de outubro
Objetivo: Capacitação para elaboração 
de projetos dos sistemas de proteções 
especiais para armazenamento de 
líquidos combustíveis ou inflamáveis 
em tanques estacionários maiores que 
3.000 litros, abrangendo o conhecimento 
das exigências de arranjo para os 
parques de tanques, para a contenção 
do líquido em caso de derrame e, 
principalmente, dos sistemas de espuma 
e resfriamento de acordo com as novas 
mudanças ocorridas na Legislação em 
2018, que alterou significativamente 
as exigências da Instrução Técnica 25 
do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Cursos em EAD
Setembro (previsão)
Vistoria em Edificações
Escadas Pressurizadas

* Os cursos estão sujeitos a alterações. 
Confira a programação definitiva pelo site 
da Fundabom – www.fundabom.org.br
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