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O

Corpo de Bombeiros de São Paulo está em festa. O final de
mais um ano se aproxima com a certeza de que muitos desafios nos foram apresentados e, não sem sacrifício de valorosos bombeiros e bombeiras, foram vencidos.
No cenário brasileiro uma emergência ocorrida recentemente exigiu
reflexão do poder público e da sociedade. Em 2 de setembro de 2018 ocorreu
um incêndio de grandes proporções no Museu Nacional, na Quinta da Boa
Vista, no Rio de Janeiro, onde uma magnífica edificação e um inestimável acervo
histórico e científico foram dizimados pelo fogo. Exemplares raros e únicos constituíam os
cerca de vinte milhões de itens catalogados e, mesmo que disponibilizando muitos recursos para
reverter os resultados suportados, nunca haverá reposição dos bens em sua plenitude. Talvez a
edificação histórica, antiga residência oficial dos imperadores do Brasil, que foi muito comprometida
pelo incêndio, possa retornar à sua condição original com trabalho sério de muitos profissionais
e dispendioso investimento. O acervo histórico e científico consumido pelas chamas jamais será
recomposto. Não é possível quantificar financeiramente os prejuízos sofridos, ainda que nenhuma
vida tenha sido ceifada. A matéria de capa desta 11ª edição da Revista Fundabom nos brinda
com o ponto de vista do Corpo de Bombeiros sobre o incêndio que atingiu o Museu Nacional.
Dando continuidade aos comentários das Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros e
selecionando o assunto mais correlato ao tema principal, temos um artigo sobre a IT-40, que, de
forma inconteste, demonstra a forma diligente que o Corpo de Bombeiros de São Paulo dispensa
às edificações históricas e seus acervos.
Desejando acompanhar as evoluções dos mercados nacional e internacional no que tange à
segurança contra incêndios, a Fundabom realizará no final de novembro um seminário para estudo
de incorporação de novas tecnologias nessa importante área de prevenção. Empresas de diferentes
segmentos terão a oportunidade de apresentar seus produtos, suas respectivas aplicabilidades e os
resultados alcançados para aprimoramento da segurança contra incêndios, ofertando alternativa
às soluções hoje praticadas e consagradas no mercado. Nesse sentido convidamos a todos os leitores
que se inteirem desse importante fórum de discussão, se inscrevam gratuitamente no evento e se
habilitem a acompanhar as demonstrações, apresentando ao final do evento suas impressões sobre
os produtos e materiais expostos.
Na próxima edição os resultados serão apresentados a todos os nossos leitores.
Eduardo Rodrigues Rocha

Cel PM - Comandante do Corpo de Bombeiros/SP
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Especial

Tânia Galluzzi

Incêndio no
Museu Nacional.
Cai bastião da
ciência e da cultura
O FOGO CONSUMIU 90% DO ACERVO DA
INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA MAIS ANTIGA DO PAÍS,
FUNDADA POR D. JOÃO VI EM 1818. DEMORA
NA PERCEPÇÃO DO INCÊNDIO FOI DECISIVA
PARA O AGRAVAMENTO DA OCORRÊNCIA.
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A

tragédia da noite de 2 de setembro na capital f luminense escancarou para o Brasil e para o mundo um problema de âmbito nacional para o qual os especialistas
vêm alertando cada vez com mais ênfase: a segurança contra incêndios em edificações históricas. Não por acaso, a Fundabom se uniu ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo,
CAU/SP, e realizou em outubro de 2017 seminário sobre o tema, balizador da revisão da Instrução Técnica nº
40, que trata especificamente desse tipo de construção
em São Paulo (ver artigo página 9).
Do ponto de vista do patrimônio, o cenário da ocorrência não poderia ter sido pior. Os sistemas de detecção
de incêndio, precários, não funcionaram. Não havia portas corta-fogo nem chuveiros automáticos. A vazão dos
hidrantes era insuficiente. Localizado na Quinta da Boa
Vista, Zona Norte da cidade, o museu não tinha seguro
contra incêndio e o acervo não estava segurado. E, malconservada, a instituição, ligada à Universidade Federal
do Rio de Janeiro, UFRJ, não dispunha do Certificado

Ação dos bombeiros
Vinte e oito viaturas, de 19 unidades, estiveram envolvidas
no incêndio do Museu Nacional. O Corpo de Bombeiros foi
acionado por volta das 19h30 e em poucos minutos chegou
ao local, porém o fogo já consumia os dois pavimentos
superiores, onde ficavam a maioria das coleções e a área
administrativa. O comandante, coronel Roberto Robadey
Costa Junior, estava em casa e foi rapidamente para o local.
Assim que chegou foi informado pelo oficial no comando, o
tenente-coronel Carlos Simas, que o edifício possuía uma
cisterna no subsolo. A reserva de água, contudo, não pôde
ser usada por estar muito próxima de uma área de risco. “Não
havia segurança no local”, afirma o coronel Robadey. Dois
caminhões tanques, com capacidade para 30 mil litros cada,
além de viaturas menores, para cinco e 10 mil litros, atendiam
a ocorrência. “Como os dois hidrantes que ficam na entrada
do museu não tinham vazão suficiente, decidimos estabelecer
quatro bombas portáteis no lago em frente ao museu, apesar
da dificuldade do bombeamento, pois o lago fica abaixo do
nível do edifício”, conta coronel Robadey. O abastecimento de
água atrasou em quase meia hora o início efetivo do combate
e a situação só foi regularizada por volta das 23h.
O comandante-geral foi o primeiro a entrar em uma das
duas salas que ainda não haviam sido tomadas pelo fogo
no térreo. Bombeiros, funcionários e ex-funcionários da
instituição retiraram o que puderam até que a operação foi
encerrada em função do risco de desabamento. A ação dos
bombeiros estendeu-se até a 0h30 e por mais três dias na
operação rescaldo. Nos momentos mais críticos do incêndio,
80 homens trabalharam simultaneamente.
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Os números
do atendimento
• 19 unidades do CBMERJ
• 80 bombeiros
• 28 viaturas
• 600 mil litros de água
• Cerca de 90% do acervo, um
dos mais ricos nas áreas de
antropologia e história natural
da América Latina, com mais de
20 milhões de itens, foi perdido
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de Aprovação (CA), documento emitido pelo Corpo de
Bombeiros carioca atestando a adequação dos imóveis
às normas de segurança.
Um mês antes da tragédia, representantes do museu
procuraram o diretor de serviços técnicos do Corpo de
Bombeiros. O objetivo era regularizar a situação da instituição a partir de recursos que haviam sido liberados,
como conta o coronel Roberto Robadey Costa Junior,
comandante-geral do CBMERJ. Infelizmente não houve tempo para a implementação dos ajustes numa instituição que sofria há muito com a falta de verbas e de
manutenção.
Segundo o oficial, o ponto crítico da ocorrência foi a
demora na percepção do fogo. “Trata-se de uma edificação isolada, sem vizinhos, e os quatro vigilantes responsáveis pela segurança fora do horário de funcionamento
ficavam na área externa.” Ao ser acionado, o Corpo de
Bombeiros chegou rapidamente, primeiro com suporte
do Posto de São Cristóvão (P1/11) e em seguida por homens e viaturas do 11º Grupamento de Bombeiros Militar Vila Isabel (11º GBM), e do Grupamento Operacional do Comando Geral (GOCG – Centro). “Quando os
bombeiros chegaram, por volta das 19h30, o fogo tomava
o segundo e o terceiro pavimentos. As chamas já saíam
pelo telhado”, conta o coronel Robadey.

Corporação recebe R$ 100 milhões
Durante o incêndio e nos dias seguintes, muito se falou
sobre os hidrantes. De acordo com o coronel Robadey,
a questão não foi a falta d’água e sim de vazão. Ele
explica que o Corpo de Bombeiros do Rio desenvolveu,
junto com a UFRJ, um sistema de monitoramento que
mantém atualizada a lista de todas as fontes de água
possíveis em caso de emergência, desde a rede de
hidrantes até piscinas. “A corporação foi questionada, mas
estamos tranquilos porque operamos com toda a nossa
capacidade”, diz o comandante-geral.
O oficial afirma que o Corpo de Bombeiros do Rio
não enfrenta problemas estruturais. A corporação conta
com 13 mil homens e mulheres, mais de mil viaturas e
está presente em 52 dos 92 municípios fluminenses. A
organização acaba de receber aporte de R$ 100 milhões
(consequência da intervenção federal na segurança pública
do Estado), que estão sendo usados para a compra de 190
viaturas, uma aeronave e mais três mil itens, incluindo a
renovação de equipamentos de proteção individual. O
CBMERJ é mantido pela taxa de incêndio, cobrada para
a vistoria de imóveis com mais de 50 m². Para este ano,
a previsão de arrecadação era de R$ 200 milhões. No
início de setembro, a meta já havia sido superada em R$
20 milhões, sendo que 70% desse volume tem de ser
obrigatoriamente reinvestido na corporação.

INTERDIÇÃO

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.
O comandante acredita, baseado em seus 33 anos de experiência, que tenha sido provocado por um curto-circuito no segundo andar, propagando-se para o terceiro
pavimento alimentado pelo madeiramento da estrutura do prédio e pela grande quantidade de material inflamável do acervo. Isso explicaria o fato de duas salas no
piso térreo, uma na face frontal e outra na parte de trás
do prédio, terem sido as últimas atingidas, permitindo
o acesso dos bombeiros num primeiro momento. Para
o coronel Robadey, o incêndio pode ter começado bem
antes de ter sido percebido.
Tal fato faz o oficial posicionar-se contra a proposta
de interdição de museus e outras instituições em situação similar, ideia que surgiu logo após à ocorrência. “Interdição não é a solução. Muita gente louvou o fato de o
museu já estar fechado quando o fogo começou. Mas se
houvesse pessoas, as chamas seriam percebidas rapidamente, possivelmente apagadas com o uso de extintores,
e tudo se resumiria a um princípio de incêndio.”
NOVEMBRO 2018 REVISTA FUNDABOM
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Retomada
A recuperação da instituição está sendo conduzida pelo
Ministério da Educação (MEC) e pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ). Para a primeira etapa, que
prevê trabalhos de escoramento, estruturação, instalação
de telhado e proteção do edifício, o MEC liberou R$ 8,9
milhões. Posteriormente, outros R$ 5 milhões devem
ser aportados pela pasta para intervenções no interior
do palácio. Após o incêndio, também foi anunciado
o lançamento de um edital do Banco Nacional do
Desenvolvimento (BNDES), no valor de R$ 25 milhões,
voltados à modernização, segurança e proteção dos
museus do Brasil.
Outra iniciativa foi celebrada pelo Instituto Brasileiro de
Museus (Ibram) em parceria com o Corpo de Bombeiros
do Rio. Com o acordo, 16 museus do Estado devem ser
adequados para atender aos requisitos estabelecidos
pelos bombeiros.1
1 Fonte: Portaria define papéis do MEC e da UFRJ em recuperação do
Museu Nacional, texto publicado em 29 de setembro no Portal Governo do Brasil.
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A lição que fica, na opinião do coronel Robadey, é a
necessidade de a sociedade se mobilizar em torno da preservação de seus bens históricos. “As pessoas são responsáveis por esse patrimônio, têm de cobrar ações dos órgãos competentes.” Nesse sentido, o comandante relata
que depois da ocorrência o Corpo de Bombeiros do Rio
tem sido procurado por gestores de outros museus e edificações históricas em busca do Certificado de Aprovação. “Eles nos contam que a visitação aumentou.”
Pesquisadores do Museu Nacional anunciaram, no
dia 19 de setembro, terem retirado Luiza – o esqueleto
humano mais antigo descoberto na América e uma das
perdas mais lamentadas –, dos escombros do edifício. A
equipe de resgate pós-incêndio recuperou também o meteorito Angra dos Reis, recolhido logo ao cair em frente
à Igreja do Bonfim na cidade do litoral f luminense, no
final de janeiro de 1869.

Matheus Von Gal de Almeida Stamato

ITs comentadas

Carta de São Paulo possibilita
aprimoramento da IT 40
PUBLICADA HÁ 7 ANOS, A IT Nº 40 –
EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS, MUSEUS E
INSTITUIÇÕES CULTURAIS COM ACERVOS
MUSEOLÓGICOS ACABA DE SER REVISADA,
REFORÇANDO A ESTRATÉGIA DE CONSIDERAR
AS ESPECIFICIDADES DE CADA IMÓVEL.

C

om os sucessivos incidentes ocorridos em
edificações históricas nos últimos tempos,
fica evidente a necessidade de se apreciar
a segurança contra incêndio nesse tipo de
construção. Há uma discussão desvelada
em que, por diversas vezes, a implementação das medidas de segurança é questionada pelos curadores sob a
alegação de interferirem no tombamento ou arte arquitetônica do local, ou causar prejuízo às obras de arte em
função da utilização de sistemas hidráulicos, como os
chuveiros automáticos.

Posto isso, nota-se a importância de fomentar a discussão sobre o tema, pois os incêndios vêm consumindo
patrimônios de valor imensurável há muitos anos, sendo que um marco importante para a criação do Corpo
de Bombeiros de São Paulo foi justamente o incêndio
ocorrido na biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1880, uma edificação histórica com acervo cultural e científico infungível.
Em um passado mais recente podemos citar os seguintes incêndios:
Instituto Butantã, em 2010, com perdas inestimáveis
no laboratório de répteis, acervo de serpentes, aranhas e
escorpiões, quando aproximadamente 70 mil espécies
de cobras foram queimadas.
Memorial da América Latina, em 2013, com difícil
combate operacional, resultando em vítimas bombeiros, que, felizmente, não tiveram as suas vidas ceifadas.
Museu da Língua Portuguesa, em 2015. Infelizmente,
a ocorrência causou o falecimento de um bombeiro civil. Em que pese o caráter virtual da maioria do acervo,

Uma equipe técnica foi formada durante o Seminário Internacional de Segurança contra Incêndios para elaborar a Carta de São Paulo
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possibilitando a recuperação, a edificação foi atingida,
provocando prejuízos notórios aos materiais construtivos.
Museu Nacional, em 2018. Localizado no Rio de Janeiro, trata-se do museu mais antigo do Brasil e instituição científica de significativa importância ao País. Edificação histórica que havia completado 200 anos em
agosto, o incêndio acarretou prejuízos em acervos únicos como o fóssil humano mais antigo do Brasil, batizado de Luzia, e outros de importância internacional (ver
matéria página 4).
Dada a relevância dessas edificações, e visando a sua
preservação, o Corpo de Bombeiros de São Paulo editou, em 2011, a primeira Instrução Técnica (IT) dedicada exclusivamente a proteção contra incêndio das edificações históricas, museus e instituições culturais com
acervos museológicos. A IT disciplinou o tema de maneira específica, fornecendo direcionamento para a previsão de medidas mínimas de segurança contra incêndio,
sendo seu objetivo “estabelecer requisitos complementares de
segurança contra incêndio, peculiares às edificações históricas e

de interesse do patrimônio histórico-cultural, bem como àquelas que abrigam bens culturais e/ou artísticos”.
Uma diferença notória da instrução com relação às
demais edificações é que, apesar de manter a preservação da vida humana em primeiro lugar, elevou-se a relevância do patrimônio, dos acervos e a proteção dos salvados para os itens que não podem ser removidos.
A Instrução Técnica nº 40 traz ainda a possibilidade
de utilização de um sistema de gases limpos em compartimentos onde a água não seja admissível, bem como o
uso de painéis corta-fogo em substituição às paredes de
alvenaria utilizadas na compartimentação, nos termos
da Instrução Técnica nº 09 – Compartimentação horizontal e vertical.
Com o objetivo de minimizar o risco de um incidente na edificação, a norma impede o armazenamento de
líquidos inflamáveis, exceto os produtos destinados exclusivamente para o restauro (que devem ser armazenados de maneira específica), proibindo também a comercialização de fogos de artifício.

Rosária Ono, professora da FAU/SP e especialista em proteção de acervos, foi uma das palestrantes do seminário
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Caso haja a necessidade de atuação operacional do
Corpo de Bombeiros ou de brigadistas que estão fora
da edificação, exige-se o posicionamento das chaves de
acesso no serviço de vigilância ou guarda, com o objetivo de evitar arrombamentos de portas e janelas.
Reforçando a ideia de viabilizar uma adequação coerente das medidas de segurança contra incêndio nessas
edificações, além da Instrução Técnica exclusiva à edificações históricas e de interesse do patrimônio histórico-cultural, bem como aquelas que abrigam bens culturais e/ou artísticos, há também a Instrução Técnica nº 43
- Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes, o que invariavelmente contempla grande parte
das edificações em tela.
Em síntese, a finalidade da IT nº 40 – ainda que a responsabilidade pela guarda, manutenção, zelo e proteção
dos acervos artísticos, sem contar a edificação, seja da
curadoria local –, é dar suporte e diretrizes para que o
curador alcance uma segurança mínima para evitar perdas de obras de arte, peças, registros históricos e acervos de valor inestimável, de maneira coerente e com soluções exequíveis.
Sabendo-se da dificuldade em disciplinar normas
que contemplam a totalidade das edificações históricas, o Corpo de Bombeiros possibilita uma análise por
desempenho, utilizando parâmetros fora dos diplomas
legais. Eles são determinados por critérios claros e objetivos, avaliados pela análise prescritiva, modelo adotado pela instituição.
A solução de segurança contra incêndio ofertada, nos
casos da propositura de análise por desempenho, deve
ser submetida à Comissão Técnica de Primeira Instância (CTPI), composta por no mínimo três oficiais. Dessa forma, possibilita-se regularizar junto ao Corpo de
Bombeiros uma edificação com propostas de soluções
extremamente individualizadas sem a utilização de uma
norma prescritiva inflexível.
ATUALIZAÇÃO

Constata-se o contínuo esforço pelo consenso dos órgãos públicos (reguladores da segurança contra incêndio) com as iniciativas privadas e públicas que objetivam a regularização de suas edificações. Prova disso foi
o Seminário Internacional de Segurança Contra Incêndio em Edificações de Interesse Histórico, realizado nos

Experts do Brasil e do mundo participaram do seminário em
outubro de 2017

dias 24 e 25 de outubro de 2017, promovido pela Fundabom com a participação do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Estado de São Paulo (CAU/SP). O evento reuniu entidades de classe, órgãos governamentais e
instituições internacionais voltados à proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural com o objetivo
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de reduzir possíveis conf litos entre ações de preservação dos bens e de proteção efetiva das vidas humanas,
acervos e imóveis.
O produto final do seminário foi a Carta de São Paulo, documento utilizado pelo Corpo de Bombeiros para
subsidiar a revisão da IT nº 40, publicada no Diário Oficial do Estado em 13 de junho de 2018. Vários pontos foram atualizados. Foi identificada a necessidade da elaboração de planos de emergências específicos, seguindo os
parâmetros pré-estabelecidos na norma da ABNT NBR
15219 – Plano de emergência contra incêndio – Requisitos e na
Instrução Técnica nº 16 - Plano de emergência, considerando a especificidade de cada edificação. Esse plano deve
ser revalidado a cada exposição, visando a sua atualização de acordo com as características de cada evento. Em
caso de instituições com acervo, recomenda-se também
a elaboração de um Plano de Salvaguarda e Contingência (uma das propostas da Carta de São Paulo).
Acompanhando outra proposição da carta, passou a
constar de maneira prescritiva a necessidade de um Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação
Permanente (PTOTEP), nos casos de evento ou exposição temporária, com a adequação do plano de emergência já existente.
Em algumas apresentações do seminário organizado pela Fundabom no ano passado, evidenciou-se que
as normas que disciplinam a segurança contra incêndio
nas edificações históricas são mais abrangentes e flexíveis do que se imagina. Tal fato viabiliza as recomendações da Carta de São Paulo, que incita às edificações
Organizadores e palestrantes comemoraram o êxito do evento
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históricas a manterem-se regularizadas junto ao Corpo
de Bombeiros.
Ainda durante o encontro, membros da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU/USP) discursaram sobre a importância da avaliação individualizada
de cada edificação, em específico com método de análise de risco, o que no Estado de São Paulo pode ser feito também por intermédio de CTPI .
A intenção de todos os pontos descritos é mostrar o
alto grau de importância do patrimônio, dos acervos e
a proteção dos salvados para os itens que não podem ser
removidos, sem desprezar o objetivo principal da segurança contra incêndio: proteção de vidas humanas. Para
isso, é de extrema importância fomentar as discussões e
estudos em todas as entidades privadas e públicas que,
de alguma forma, estão envolvidas na segurança contra incêndio de museus e afins. A regularização de uma
edificação junto ao órgão público não deve ser encarada como uma burocracia desnecessária, que gera gastos
em demasia sem propósito. Ela é um importante suporte
no sentido de disciplinar, direcionar e balizar a atuação
dos responsáveis pela zeladoria dos imóveis e dos acervos na prevenção eficiente e totalmente exequível, aliando as necessidades arquitetônicas e de preservação das
características construtivas de cada edificação, buscando sempre uma solução que atenda todas as partes envolvidas e preserve o patrimônio da sociedade.
CAPITÃO MATHEUS VON GAL DE ALMEIDA STAMATO ATUA NO SERVIÇO
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO CBPMESP.
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objetivo do seminário, que está sendo
promovido pela Fundabom e pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo de 26 a 28 de novembro,
é fomentar a ampliação da oferta de soluções
inovadoras no segmento de prevenção e combate a incêndios. Isso por meio da análise dos
produtos que serão apresentados durante o seminário, acelerando a sua aplicação.
Para tanto, será aberto espaço para que as empresas do segmento de segurança contra incêndio apresentem suas novidades em equipamentos
e sistemas. Na plateia estarão engenheiros, arquitetos, tecnólogos e bombeiros militares, além de
membros de associações, entidades de classe e órgãos públicos, possibilitando ampla discussão sobre as inovações.
Durante o seminário, os participantes opinarão, por meio de pesquisa de satisfação, as
melhores soluções, sendo que as escolhidas

AR
LÍC
IA MILIT

serão analisadas por uma comissão formada
por membros do Corpo de Bombeiros e especialistas do setor. Eles serão os responsáveis
por pareceres técnicos sobre cada sistema/
equipamento, levando-se em consideração
todas as composições técnicas e certificações dos produtos demostrados, e, com base
em todas essas informações, indicarão quais
poderão ser aplicados na segurança contra
incêndio. No final de fevereiro de 2019 serão
divulgados, no site da Fundabom e do Corpo de Bombeiros, bem como aqui na Revista Fundabom, os produtos, as pesquisas e os
respectivos pareceres técnicos.
Conheça nas páginas a seguir as principais
características dos produtos apresentados ao
longo do seminário1.
1 Informações fornecidas pelos fabricantes e de total responsabilidade dos
detentores das marcas. A Revista Fundabom não se responsabiliza e nem pode
ser responsabilizada pelos dados dos produtos ou por prejuízos de qualquer
natureza em decorrência do uso dessas informações.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Sinalização de segurança
fotoluminescente em alumínio

A

ADVComm, indústria de sinalização técnica e produtos
de acessibilidade, acaba de lançar a sinalização de
segurança fotoluminescente em alumínio.
O departamento de pesquisa e desenvolvimento
idealizou um produto que apresentasse desempenho
térmico e mecânico superior à sinalização tradicional.
Até então, os sistemas eram fabricados somente
em PVC rígido ou PVC expandido que, por se tratar
de termoplásticos, apresentam baixa resistência a
altas temperaturas, não tendo boa performance em
áreas externas e em ambientes industriais com altas
temperaturas, além de apresentarem baixa vida
útil quando expostos a intempéries, ocasionando
ressecamento e deformabilidade dos sinais.
Após um longo período de pesquisas e testes, a
ADVComm desenvolveu a sinalização fotoluminescente
com base em alumínio. Trata-se de sinalização ideal para
a áreas externas e ambientes industriais ou similares
que apresentam temperaturas elevadas, pois reduz
custos com manutenção periódica e reposição dos
sinais, evitando patologias recorrentes aos produtos em

termoplásticos como ressecamento, amarelamento e
deformação dos sinais.
A principal característica da sinalização em alumínio
da ADVComm é proporcionar maior segurança para o
consumidor e ao patrimônio, aliando o alto desempenho
térmico e mecânico com o excelente custo benefício de
implantação e baixa incidência de manutenção.
A linha de sinalização fotoluminescente em alumínio
da ADVComm estará disponível para o mercado a
partir de janeiro de 2019. Os modelos e tamanho de
placas estão disponíveis no catálogo virtual de soluções
fotoluminescentes da ADVComm e podem ser consultados
diretamente no site da empresa (www.advcomm.com.br).

Fone: 11 3569-8575
contato@advcomm.com.br
www.advcomm.com.br
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Mist-Tech, sistemas compactos
de combate a incêndios
Undo the simple
coupling on
the branch
Twist the
branch head off
and remove

Swap it for the
misting lance - B103
or B105 H/flow

O

s produtos Mist-Tech, da Angloco, proporcionam um
melhor desempenho de combate a incêndios por meio
dos mais recentes avanços tecnológicos em termos de
nebulização de água (jato neblinado). Uma névoa de grande
eficiência é produzida por esguichos e extensores com
bicos aspersores de alta tecnologia e não apenas pela força
da água em alta pressão através de pequenos furos.
Em vez disso, os produtos Mist-Tech usam tecnologia
de colisão de água que proporciona um tamanho de gota
de maior eficiência para nebulização, sem os problemas
inerentes e os riscos associados dos sistemas de
altíssima pressão. Uma maior quantidade de água se
transforma em vapor, com menor arrasto de ar e maior
proteção térmica para o usuário.
A linha de esguichos e extensores com bicos
aspersores da Angloco foram complementados com
o Chimney Lance, um Sistema CAFS Eco Mist Lance.
Essa nova gama de equipamentos de combate a
incêndio Misting/CAFS pode funcionar como um sistema
de nebulização, produzindo água nebulizada de alta
eficiência, ou como CAFS, usando espuma, se necessário.
Características e benefícios dos esguichos e
extensores com bicos aspersores Mist-Tech.
• Alta eficiência usando quantidades
mínimas de água ou espuma
• Redução dos danos consequentes pela água
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Or swap it for the
chimney lance - B301

• A nebulização é gerada pelo design e tecnologia
dos bicos aspersores, e não apenas forçada pela
alta pressão da água através de pequenos furos.
• Os esguichos são de formato tradicional
em sua aparência e de fácil operação
• A pressão operacional permanece em um nível seguro
• Existe um mínimo arrasto de ar no fluxo da água ou
espuma, devido à velocidade reduzida, resultando em
menor risco de espalhamento das chamas ou detritos
• As gotas de água são de tamanho adequado para extinção
• A operação dos esguichos é facilitada,
pois os golpes de recuo e a força são
menores que os sistemas tradicionais
• Provoca um rápido efeito de abafamento no
caso de incêndios em líquidos inflamáveis
• Possibilita o controle de gases e
fumaça pelo rápido resfriamento
• Menor bloqueio

Station Road - Batley West Yorkshire
WF17 5TA United Kingdom
Tel: +44 (0) 1924 441212 Fax: +44 (0) 1924 233896
brian.wiggins@angloco.co.uk www.angloco.co.uk
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Paredes drywall com diferentes
graus de resistência ao fogo

A

tecnologia drywall possibilita que, com pequenas
alterações na composição das paredes, na largura
dos perfis estruturais de aço galvanizado ou no tipo, na
espessura e na quantidade de chapas de gesso, sejam
obtidas vedações com diferentes níveis de resistência
ao fogo. Tais propriedades atendem com facilidade as
exigências de desempenho de cada ambiente predial,
de acordo com as Instruções Técnicas do Corpo de
Bombeiros de São Paulo e a norma de desempenho
ABNT NBR 15.575:2013. A tabela a seguir apresenta as
configurações de cinco tipos de paredes drywall, cujos

graus de resistência ao fogo variam de 30 a 120 minutos.
Note-se que esse grau mais alto é conseguido com uma
parede de apenas 150 mm de espessura. É importante
ressaltar que esses são apenas alguns exemplos dentre
inúmeros possíveis.
Para informações adicionais e outros exemplos de
configuração de paredes, consulte o manual Resistência
ao Fogo de Paredes Drywall, disponível no site da
Associação Brasileira do Drywall (www.drywall.org.br). Para
esclarecimento de dúvidas, enviar email para drywall@
drywall.org.br, aos cuidados de Gerência Técnica.

Resistência ao fogo (corta-fogo = CF) em minutos
CF30

CF60

CF60

CF90

CF120

Largura total da parede (mm)

78

78

98

120

150

Largura total da estrutura (mm)

48

48

48

70

90

Espaçamento entre perfis (mm)

600

600

600

600

400

Tipo de chapa utilizado
Número de chapas de cada lado

ST 12,5 mm RF 15 mm ST 12,5 mm RF 12,5 mm RF 15 mm
1

1

2

2

2

Legenda: ST = Chapa Standard / RF = Chapa Resistente ao fogo

(11) 3842-2433
www.drywall.org.br/
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Não se preocupe com interrupções
no fornecimento de energia elétrica

Q

uando a energia elétrica é interrompida por qualquer
motivo, os geradores a gás natural encanado garantem
que sua residência, condomínio ou estabelecimento
comercial não parem. Esses equipamentos protegem você
das falhas de energia, restaurando a normalidade dentro de
poucos segundos, para que você continue sua vida ou seu
trabalho normalmente.
Diretamente conectados à rede de distribuição de
gás natural, os geradores garantem desempenho com
fornecimento contínuo de energia elétrica, dispensando o
reservatório de combustível e também a necessidade de
reabastecimento.
Os geradores movidos a gás natural encanado são
silenciosos, compactos e econômicos, além de emitirem
significativamente menos poluentes quando comparados
aos geradores movidos a combustível líquido e de não
gerarem aquela desagradável nuvem preta.
Quando utilizados como fonte de energia para sistemas
de segurança de emergência, os geradores a gás natural
encanado dispensam a manutenção do combustível. Sintase seguro sem se preocupar. Precisou de energia, os
geradores a gás natural são programados automaticamente
para atenderem você ou sua empresa a qualquer momento.
Sabe como determinar a potência do gerador para o que
você precisa?

Dimensionar um gerador a gás natural é relativamente
fácil. Confira o exemplo para uma residência:
Consumo (Watts)
Operação Partida
Computador
800
Televisão
500
Portão Automático ½ HP
875
2350
Geladeira
700
2200
Ar Condicionado
3800
4950
Central 24.000 BTU
Total
6675
4950
Equipamento

REVISTA FUNDABOM NOVEMBRO 2018

Mínimo
de Watts
necessário

11625

• Escolha quais dispositivos você deseja utilizar ao mesmo
tempo
• Registre e adicione a somatória dos consumos de
operação (Watts) para cada dispositivo que deseja utilizar
• Registre o consumo de partida de cada dispositivo que
deseja utilizar;
• Selecione o dispositivo com maior consumo de partida e
adicione ao consumo total de operação para determinar
qual o tamanho necessário do gerador.
Descubra a praticidade e eficiência de um gerador
movido a gás natural tanto para sua casa quanto para sua
empresa.

Fones: 08000 110 197 e 0800 200 8200
www.comgas.com.br
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Water Mist. Extinção de fogo com
economia de água e recursos

A

Conaut, com mais de 55 anos de mercado e em parceria
com a Marioff, oferece o sistema de combate a incêndio
por Water Mist em alta pressão Hi-Fog. Ele trabalha com
bombeamento de água potável em alta pressão por meio de
bombas especiais, com ou sem energia elétrica, através de
tubulação de aço inoxidável e sprinkler especial.
A tecnologia Hi-Fog utiliza 90% menos água e uma
tubulação 70% menor que os sistemas convencionais de
sprinkler para a mesma aplicação com performance igual
ou superior. O sistema dispara uma nevoa com partículas
finas em alta pressão (como uma névoa), que bloqueia o
calor radiante, absorve o calor eficientemente através
da evaporação, resfria os arredores e minimiza os danos
colaterais que o fogo pode causar, além de não danificar
as instalações com o disparo da água, mantendo a
continuidade do negócio.
Devido a utilização de água pura como agente supressor,
o sistema é inofensivo para pessoas e meio ambiente. Os
espaços não precisam ser evacuados ou confinados para
que o combate seja ativado e eles podem ser adentrados
enquanto o sistema está sendo disparado, não afetando
a eficiência do combate ao fogo ou pondo em risco a vida
humana. Hi-Fog é de fácil implementação para projetistas,
consultores, arquitetos e instaladores e notavelmente fácil
de se trabalhar. Tubos estreitos que podem ser curvados

para a posição no local, bombas compactas e sprinklers
discretos ou aspersores se encaixam nos retrofits tão
facilmente quanto em novas estruturas.
A tecnologia Hi-Fog leva a uma economia real no
resultado final. Os custos podem ser cortados incluindo as
fases iniciais de um projeto. O sistema ainda traz consigo a
liberdade de projetar sem as restrições de abordagens mais
convencionais.
O sistema de Water Mist Hi-Fog pode ser utilizado em
riscos leves, riscos ordinários I (OH1) e ordinários II (OH2),
assim como machinery spaces aprovados pela FM e VDS.
Portanto, a tecnologia em ascensão de Water Mist HiFog visa otimizar os sistemas de combate a incêndio por
conta de sua eficácia no combate ao sinistro, rapidez em
retorno à situação normal de uso da edificação, solução
de problemas devido ao espaço mínimo exigido pelos
equipamentos e reservatório, bem como a estanqueidade
do ambiente.

Fone: +55 11 4785-6557
www.conaut.com.br
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Agente encapsulador F-500

A

nova tecnologia de agentes encapsuladores, lideradas
pelo produto F-500, é única no mercado, por reunir
seguintes características:
• Agente extintor para classes A, B, D e K
• Encapsulamento de hidrocarbonetos (tornando líquidos,
como gasolina e petróleo, não inflamáveis)
• Biodegradável e não tóxico
• Livre de flúor, PFOA e PFOS
Desenvolvido pela norte-americana HCT (Hazard
Control Tecnologies), o F-500 está presente em cinco
continentes, tanto em sistemas fixos para a indústria
como em sistemas móveis e portáteis para indústria e
bombeiros.
Os agentes encapsuladores, ao contrário dos LGEs
(Líquidos Geradores de Espuma), não trabalham com
formação de camadas de espuma para separação
do oxigênio. Eles agem diretamente no combustível,
tornando-os não inflamáveis e, ao mesmo tempo,
melhorando a capacidade extintora da água por retirada
de calor. Não há necessidade de aplicação contínua da
solução para manutenção da camada protetora. Basta
apagar o fogo e fechar o esguicho.
Misturado à água em concentrações de 0,25% a 1%
para incêndios classe A, o produto penetra no material,
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resfria e evita a reignição, sendo ideal para material a
granel e incêndios em profundidade.
Com concentração de 3%, o F-500 pode ser usado em
incêndios classe B polar e apolar, não sendo necessário
o uso de um segundo agente para álcool. Ideal para
aplicações em misturas de combustíveis, incêndios
tridimensionais e vazamentos pressurizados, tanto de
líquidos como gases inflamáveis.
O uso do F-500 torna seguro o combate a materiais
classe D (como magnésio e titânio), onde a aplicação de
água ou espuma pode causar reações explosivas. Isso
viabiliza sistemas fixos de proteção, nos quais esses
materiais são armazenados, eliminando o risco aos
combatentes.
Além de suas capacidades extintoras, o F-500 também
reduz a emissão de materiais tóxicos do incêndio, evitando
doenças e reduzindo o impacto ambiental.

Fone: (11) 3579.0999
ecosafety@ecosafety.com.br
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Fogo Zero

O

Fogo Zero é uma unidade extintora em spray que pode
ser utilizada tanto por profissionais com experiência
no combate ao fogo quanto por qualquer pessoa sem
nenhum treinamento prévio. Adultos, adolescentes, idosos
e inclusive deficientes físicos, como cadeirantes, que
estejam em situação de risco, podem usar com facilidade
a unidade extintora em spray.
Um dos seus maiores diferenciais é a disposição de
sua embalagem, que possibilita um manuseio fácil, rápido
e prático. Utilizando tecnologia 360, ela permite que o
disparo seja feito de qualquer posição sem que haja a
interrupção do jato.
O diferencial do Fogo Zero é o seu princípio ativo.
Ele se baseia em extratos de plantas, o que o torna um
produto totalmente natural, biodegradável e atóxico. Além
de eficaz, o Fogo Zero não agride o meio ambiente. Não
utiliza em sua formulação o gás CFC, um dos maiores
agressores da camada de ozônio. Seu propelente é arcomprimido e com isso fica livre de riscos de explosão se
posto sobre pressão.

O princípio ativo Fogo Zero tem sua eficiência
comprovada e certificada internacionalmente por
certificadoras com UL Internacional, SGS, Last Fire,
dentre outros importantes laboratórios. Ainda assim, hoje
a unidade extintora em spray passa por um processo de
certificação voluntária no Brasil. O produto possui 600
ml/g e conta com uma capacidade extintora de 5A, 21B e
5F(K), conforme a ISO europeia Din.
O Fogo Zero é eficiente em todas as classes de fogo:
Classe A, Classe B, Classe C1, Classe D e Classe K.
1 PARA CLASSE C DEVE SER RESPEITADA A DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5 METROS
PARA QUE NÃO HAJA CONDUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POSTERIOR CHOQUE.

Fones: (11) 2600 2756 / 99694 9518
www.fogozero.ind.br
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VEA - Detector por
aspiração endereçável

O

sistema VESDA-E VEA permite a detecção de fumaça
por aspiração endereçável, fornecendo endereçamento
pontual utilizando uma rede de tubos com orifícios
micrométricos conectada a pontos de amostragem
localizados na área protegida. O VEA coleta o ar de maneira
ativa através de pontos de amostragem e avalia a presença
de partículas de fumaça em um módulo sensor interno ao
equipamento. Ele possui superior capacidade de detecção
com filtros integrados e comando de autolimpeza, o que
permite fornecer uma detecção garantida com o mínimo
de falsos alarmes. O detector possibilita até 40 pontos de
amostragem com a supervisão de toda a rede de tubos
capilares e dos pontos de amostragem.
Com o VEA pode-se reduzir o tempo de manutenção
em até 90% e, ao mesmo tempo, diminuir o TCO em até
60%. Com manutenção discreta e funcionamento livre
de interrupção. Ele combina a confiabilidade da Vesda
com uma variedade de opções de anúncio que garantem
conectividade absoluta, ao contrário dos detectores
pontuais que ficam ligados a painéis de incêndio nativos.
O VEA e sua rede de tubos, com orifícios micrométrico, são
fáceis de instalar e são ideais para o retrofit e alteração de
configurações de instalações já protegidas.
O VEA é a solução de detecção de incêndio ideal
para escritórios, hospitais, escolas, prisões, casas de
vários andares e gabinetes elétricos. Com uma ampla
variedade de recursos oferece flexibilidade, capacidade de
programação de campo, melhor conectividade e redução
do custo total do sistema ao proprietário.
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Recursos
• 40 furos de amostragem com orifícios
micrométricos endereçáveis
• 3 níveis de configurações de sensibilidade
para os furos de amostragem
• Monitoramento de bloqueio e rompimento
de capilares e pontos de amostragem
• Teste e manutenção centralizada
• Função de autolimpeza programável
• Tubos capilares de comprimento variável em até 100 m
• Detecção de fumaça absoluta baseada em laser
• Modelo com LEDs para alarmes e sinalização de falhas
e modelo com tela sensível ao toque
colorida de 3,5 polegadas
• Suporte de software para Xtralis VSC e VSM4
• Conectividade com aplicativo iVesda
para dispositivos móveis
• Bomba, válvula, filtro e módulo de sensores
de fumaça substituíveis no campo
• Conexão Ethernet e WiFi
• Registro de até 20.000 eventos

Fone: 11 3475-1900
www.honeywell.com
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Isotelha e Isofachada
Isofachada

Isotelha

A

Isotelha Trapezoidal PUR/PIR é recomendada para
quem busca conforto térmico com economia de
energia e consequente redução de investimento nos
equipamentos de climatização. Vencem maiores vãos,
economizando na estrutura da cobertura.

Vantagens
• Rapidez na montagem • Enorme redução da estrutura
da cobertura • Excelente estanqueidade • Resistência
ao fogo (núcleo em PIR com certificação FM) • Produto
sustentável • Obra limpa • Excelente isolamento térmico
com economia de energia
O revestimento da Isotelha é feito em aço galvalume,
com espessura que pode variar entre 0,38 mm, 0,43 mm
e 0,50 mm, conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNTNBR 7008; face superior cromatizada com primer epóxi (4
a 6 mícrons), acabamento com pintura em poliéster (18 a
22 mícrons), e face inferior cromatizada com primer epóxi
(4 a 6 mícrons).
Já o Painel Isofachada é constituído de núcleos em
PUR ou PIR e revestidos por chapas de aço pré-pintado.
O produto possui excelente acabamento arquitetônico,
proporcionado pelo sistema dos painéis nas fachadas. É
fabricado em linhas totalmente automáticas e contínuas
com injeção de espuma em alta pressão, garantindo
uniformidade ao isolamento.

Vantagens
• Mais durabilidade de cor e brilho na fachada;
• Economia significativa no sistema de climatização
e custo de energia • Versatilidade arquitetônica • Obras
até seis vezes mais rápidas que os sistemas convencionais
• Resistência ao fogo (núcleo em PIR com certificação FM)
O revestimento do Painel Isofachada é feito em aço
galvalume pré-pintado, com espessura de 0,43 mm
(interno), 0,50 mm ou 0,65 mm (externo), conforme
normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008; face superior
cromatizada com primer epóxi (4 a 6 mícrons), acabamento
com pintura em poliéster (18 a 22 mícrons) e face inferior
cromatizada com primer epóxi (4 a 6 mícrons).
O núcleo é composto de PUR (Espuma Rígida de
Poliuretano), com densidade média de 38 à 40 kg/m³,
condutividade térmica de 0,002 W/m.k, classificação
tipo R1 Retardante a chama (norma ABNT-NBR 7358); e
PIR (Espuma Rígida de Poliisocianurato), com densidade
média de 38 à 40 kg/m³, condutividade técnica nº 10 do
decreto nº 56.819 do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Fone: 0800 747 1122
www.isoeste.com.br
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MEFA L

C

om o objetivo de atender as necessidades de uso em
ocorrências urbanas e florestais, o extintor de incêndio
MEFA L foi desenvolvido, após anos de pesquisas, a partir
de características biodegradáveis. Durante esse processo,
buscou-se resultados em reações simples, visando a
preservação ao meio ambiente. Chegou-se, então, a
uma mistura de componentes fosforados neutralizados e
alguns conservantes, sem a presença de metais pesados
como bromo, arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio, níquel
e outros, afora álcoois da família do butildiglicol, produtos
altamente cancerígenos que causam graves doenças em
humanos e enorme contaminação à fauna e flora.
Ao longo da pesquisa objetivando o encapsulamento
do oxigênio, o produto se mostrou altamente confiável na
extinção de incêndios das classes A e B, sendo também
efetivo quando convertido para o estado sólido, em pó, sendo
aplicável na classe C com a mesma capacidade de extinção.
O MEFA L, na reação com o meio comburente,
libera quantidade suficiente de nitrogênio, fazendo o
resfriamento do material em chamas, inibindo a retomada
da combustão, eliminando a necessidade da operação de
rescaldo pelos bombeiros.
Sua utilização não requer equipamento adicional a
não ser o que hoje já é utilizado pelo Corpo de Bombeiros,
eliminando mistura prévia a sua aplicação no combate
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ao fogo. Outro fator facilitador é sua alta miscibilidade,
podendo ser aplicado com a utilização do sistema CAFS
em sua graduação 6. O produto não promove corrosão e
sequer possui traços de sedimentação.
Em sua decomposição, o Meta L produz quantidades
reduzidas de monóxido e dióxido de carbono e também
libera pequenas quantidades de gases nitrosos e óxidos
de fósforo. Na aplicação em incêndios de monocultura ou
florestais, se apresenta como facilitador da recuperação
de solos e absorção por vegetais, além de sua atestada
biodegradabilidade e pH de 6,82.
O Meta L pode ser transportado sem qualquer
restrição conforme a Portaria 204 do Ministério dos
Transportes, ficando isento da classificação de risco, dada
a sua estabilidade como produto químico.

Fones: (12) 3322-1700 e (12) 99121-1234
www.mefaecologic.com.br

EMPRESAS PARTICIPANTES

Isover Wallfelt 4+:
seguro, sustentável e incombustível

D

edicada a oferecer ao mercado produtos que superam
suas características básicas, levando em consideração
a segurança de quem manipula e do cliente final, bem
como qual será o impacto para o meio ambiente e
sociedade, a Isover criou a linha Wallfelt 4+. Ela traz lãs
de vidro desenvolvidas para proporcionar isolamento de
paredes em sistemas de construção a seco: drywall, light
steel frame e wood frame.
O Wallfelt 4+ é versátil e se adequa a qualquer tipo de
vedação interna, inclusive em áreas úmidas como cozinha
e banheiros, além de se integrar aos sistemas hidráulicos,
elétricos e demais cabeamentos de forma simples e segura.
Trata-se de um feltro de lã de vidro, podendo
se revestido em uma das faces com véu de vidro,
garantindo a eficiência no isolamento térmico, graças ao
confinamento de ar entre suas tramas. Reduz ainda ruídos
gerados em ambientes vizinhos e melhora a manutenção
da temperatura interna do ambiente.
Devido ao seu processo de fabricação, o Wallfelt
4+ utiliza 65% de material reciclado. A capacidade de
compactação do feltro permite que o produto ocupe até
quatro vezes menos espaço, o que otimiza o transporte e
a armazenagem, diminuindo assim impactos ambientais.
Além da preocupação com a sustentabilidade e o
meio ambiente, a Isover também se dedica a oferecer

os produtos mais seguros do mercado. Por isso, a linha
Wallfelt 4+ é incombustível, contribuindo para o sistema
em drywall obter as classificações necessárias de
resistência ao fogo. É importante destacar também que
a lã de vidro é um produto que não goteja e que não
produz gases tóxicos em casos de incêndio, além de ter
uma excelente resiliência, ser fácil de cortar e aplicar e de
não permitir a proliferação de fungos e bactérias, sendo
o primeiro e único isolante até o momento a possuir a
certificação ambiental EPD, além de outras certificações
como a EUCEB, que classifica o produto como não
cancerígeno e seguro para a saúde humana.
A linha Wallfelt 4+ é aplicável em todos os sistemas
construtivos, residenciais e comerciais, como escolas,
hotéis, cinemas e outros. Essa linha de isolamento de
parede e forro tem como vantagens de aplicação, além da
leveza, a rapidez, a limpeza e a praticidade de montagem.

Fone: 0800 055 3035
www.isover.com.br
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Elementos envidraçados resistentes
ao fogo redutores de radiação

O

mercado brasileiro de segurança contra incêndio está
acostumado aos termos para-chamas (resistência
ao fogo sem isolamento térmico – sigla E) e corta-fogo
(resistência ao fogo com máximo isolamento térmico
– sigla EI). Porém, ainda não se atualizou quanto a uma
terceira classificação existente nas normas europeias
e incorporada no texto de revisão da norma brasileira
para elementos envidraçados resistentes ao fogo, ABNT
NBR 14925, que se encontra atualmente em consulta
nacional no site da ABNT. A classificação denominada
“Redutor de radiação” recebe a sigla EW conforme a
norma europeia EN 13501-2. Na prática, trata-se de um
sistema que se posiciona, em termos de desempenho de
isolamento térmico, entre os sistemas para-chamas (E) e
corta-fogo (EI). A premissa utilizada para a criação dessa
classificação é de manter os níveis de radiação térmica no
lado protegido, a um metro da compartimentação, abaixo
do necessário para que o fogo se propague por aumento
de temperatura de materiais combustíveis.
Tecnicamente, as normas estipulam o valor de 15 kW/
m² como sendo o limite máximo a ser medido em um
radiômetro localizado a um metro de distância do centro
geométrico do sistema de compartimentação ensaiado,
durante todo o tempo de ensaio, para que o elemento
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seja considerado um redutor de radiação. Além dessa
propriedade, assim como todo elemento resistente ao fogo
para compartimentação, as características de integridade
do produto devem ser igualmente atendidas durante todo
o tempo de ensaio.
O grande benefício dos elementos envidraçados
resistentes ao fogo redutores de radiação está em
viabilizar a aplicação dos vidros na compartimentação
de ambientes na construção civil sem comprometer
a segurança, e com custos acessíveis ao mercado
brasileiro. Os vidros com classificação redutor de
radiação são de dois tipos: monolítico com revestimento
refletor de radiação ou composto com intercamada
de gel intumescente. A diferença é que no caso dos
vidros monolíticos com revestimento o atendimento das
exigências se dá atualmente até um tempo máximo de 60
minutos. Já os vidros compostos com intercamada de gel
chegam até o tempo de resistência de 120 minutos.

Fone: 11 3434.9471
www.vetrotech.com

EMPRESAS PARTICIPANTES

Schott Pyran e Schott Pyranova
Pyran

Pyranova

A

Schott é uma multinacional alemã com mais de 130
anos de história, presente em 34 países. É uma
subsidiária da Fundação Carl Zeiss, cujo DNA é a paixão
por inovação. Com um sofisticado e moderno centro de
pesquisa em Mainz, na Alemanha, é um dos principais
grupos internacionais de tecnologia em vidros especiais
e vitrocerâmicos. Dentre eles estão as linhas de vidros
resistentes ao fogo para aplicação na construção civil
Schott Pyran e Pyranova.
O Schott Pyran é um vidro borosilicato, monolítico,
temperado de segurança conforme a norma europeia
EN 13024-1. Como componente de envidraçamentos
resistentes ao fogo tipo E (Integridade e Estanqueidade),
atende às exigências das classes de resistência E 30 até E
120 e também em envidraçamentos tipo EW (Integridade,
Estanqueidade e Redução de Radiação Térmica).
Devido ao processo float de fabricação, as
propriedades do Pyran são superiores as dos vidros de
segurança soda lime float glass. O Pyran tem elevados
índices de transparência, chegando a 92%, muito superior
aos índices de vidros ultra-clear conforme a norma EN 410.
O produto também não sofre descoloração, perda de
aparência ao longo do tempo e nem é afetado por altas
temperaturas e raios UV. Devido à ausência de NiS na
composição, o Pyran não sofre quebra espontânea e tem

baixa densidade, o que o torna um produto mais leve.
Adicionalmente, em uma situação de incêndio, o Pyran
permanece transparente. Tal característica é muito útil em
situações de resgate, auxiliando nos processos de análise
visual, situação de risco e intensidade do fogo.
Já o Schott Pyranova é um vidro transparente
multilaminado, composto por várias lâminas de vidro
soda lime e gel intumescente. Como componente de
envidraçamentos resistentes ao fogo tipo EI (Integridade,
Estanqueidade e Isolamento Térmico), atende às
exigências das classes de resistência EI 30 até EI 120.
Envidraçamentos resistentes ao fogo com Schott
Pyranova agem como uma barreira contra a propagação
de fogo, fumaça e radiação de calor em casos de incêndio.
As lâminas de vidro e o gel intumescente criam um escudo
térmico opaco, que impede a passagem da radiação de calor
e limitam a elevação da temperatura na face não exposta ao
fogo a 140°C na média, ou 180°C em qualquer posição.

Fone: (11) 4591-0217
www.schott.com
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Equipamentos e acessórios
para instalações elétricas
industriais em áreas agressivas

O

Grupo Telbra, composto por Telbra Ex, Fulltech e
Nogall, é especializado na fabricação e distribuição
de equipamentos e acessórios para instalações elétricas
industriais em áreas agressivas e em locais onde exista a
presença de risco de explosão (atmosfera explosiva), áreas
classificadas como Zona 1, Zona 2, Zona 21 ou Zona 22.
As soluções atendem ainda as atuais normas ABNT e as
exigências de escolha (EPL) de produtos como Gb ou Gc,
e tipos de proteção IP65, IP66, IP66WEx d (“à prova de
explosão”), Ex e (“segurança aumentada”) e Ex n (“não
acendíveis”). Somos credenciados pela Petrobras (CRC).

O Grupo Telbra tem como objetivo promover a
satisfação de seus clientes com produtos da mais alta
qualidade. Para tanto, mantém um amplo estoque visando
atender a pronta-entrega, de forma ágil e eficaz.
Nossa linha é composta por painéis elétricos,
luminárias, projetores, conexões, conduletes, caixas
de passagem, tomadas e plugs, monitores de
aterramento, blocos autônomos, lanternas, buzinas,
entre outros produtos.

GARANTIA DE ENTREGA IMEDIATA

Fone: 55 11 2946-4646 e-mail: telbra@telbra.com.br www.telbra.com.br

28

REVISTA FUNDABOM NOVEMBRO 2018

A História do Corpo de Bombeiros de São Paulo
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Éramos Vinte, livro que conta
a história do Corpo de Bombeiros
de São Paulo será lançado

Éramos Vinte

We were twenty

Patrocín io/Sponsorship

SECRETARIA DA
CULTURA

E

m cerimônia a ser realizada no dia 29 de novembro, às 19h, na
Assembleia Legislativa (Hall Monumental), será lançado o livro
Éramos Vinte – A História do Corpo de Bombeiros de São Paulo.
A obra conta 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 projeto foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura,
contando com o patrocínio da Ultragaz, Imprensa Oficial,
Secretaria da Cultura e Governo do Estado de São Paulo; e com
realização da Gramani Editora e do Ministério da Cultura.
Trazendo mais de 300 imagens, o livro resgata o percurso da
instituição mais admirada pela população, os desafios enfrentados até a corporação chegar aos contornos atuais, os incêndios
mais marcantes e a evolução técnica e da legislação pertinente à
SECRETARIA DA
CULTURA

SECRETARIA DA
CULTURA

Realização/Realization

Venda proibida
Not for sale

área. O carinho da população para com os bombeiros, o ingresso da mulher na instituição, a importância do Sistema de Resgate
e da formação de novos membros por meio da Escola Superior de
Bombeiros, o valor da preservação da memória da corporação e o
seu estágio atual também integram a obra. Com tiragem de 1.500
exemplares, em edição bilíngue, com distribuição gratuita, o livro
tem prefácio do jornalista Joseval Peixoto.

Alunos de Caraguatatuba integram programa Bombeiro na Escola
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o dia 23 de novembro, foi realizada
a formatura de 1.150 alunos dos
8º anos das escolas municipais da
Prefeitura de Caraguatatuba que
participaram do programa Bombeiro na
Escola. O objetivo do projeto é despertar
nos jovens o senso de cidadania e
responsabilidade social, tornando-os
cidadãos melhores e, por consequência,
uma sociedade aprimorada. Não se
tem a pretensão de formar bombeiros
profissionais, mas cidadãos com
noções de primeiros socorros e capazes
de prevenir e mitigar os efeitos de
acidentes domésticos e dar ao menos
o devido suporte para casos clínicos
(como infartos e AVC) antes da chegada
do socorro especializado.
Trata-se de um curso de uma semana, ministrado na própria escola, no qual os jovens recebem
instruções sobre cinco temas.
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gente que cuida da gente

No pronto socorrismo, são treinados em procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma
pessoa em perigo de vida, visando manter os sinais vitais e evitando o agravamento da situação, até que ela receba assistência médica definitiva.
Na prevenção de acidentes domésticos,
são instruídos com relação a ações simples no dia a dia que podem ser aplicadas

em qualquer residência e que podem evitar grandes tragédias. Os adolescentes
recebem também noções de salvamento, com procedimentos simples como
confecções de nós, amarrações, técnicas
de imobilização de fraturas, transporte
de vítimas, desobstrução de vias aéreas
em casos de afogados, procedimentos
em acidentes com animais peçonhentos
e outros procedimentos úteis para solucionar alguns problemas do dia a dia. No
âmbito da cidadania e ética, os alunos se
debruçam sobre símbolos como o hino
nacional, as bandeiras nacional e paulista, recebem noções de hierarquia e disciplina e sobre o papel do cidadão na sociedade. O programa se completa com a
discussão da preservação do meio ambiente, envolvendo a proteção da fauna
e flora, apresentação de alguns animais
silvestres da região e plantio de árvore
em área de preservação.

Calendário de cursos Fundabom*
Chuveiros Automáticos

Líquidos Inflamáveis em Tanques

Data: De 14 a 18 de janeiro
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.

Data: De 14 a 16 de fevereiro
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.

Vistoria em Edificações
Data: 28 de janeiro a 8 de fevereiro
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.

Controle de Fumaça
Data: De 18 a 22 de fevereiro
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
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Data: De 21 a 23 de fevereiro
Objetivo: Capacitar engenheiros,
arquitetos e profissionais afins a
projetarem corretamente os sistemas
proteção especial para depósitos que
armazenem líquidos combustíveis ou
inflamáveis em recipientes menores que
3.000 litros. O treinamento permitirá aos
participantes conhecerem 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.
Inscrições: www.fundabom.org.br
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e compartimentação, objetivando evitar
riscos relacionados à livre circulação
de fumaça em casos de incêndio.
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Anunciar na Revista Digital da FUNDABOM é uma
Mais
interatividade e maior
excelente oportunidade para impulsionar sua
alcance
para sua marca
marca e associar o nome da sua empresa à
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A Fundabom tem por objetivo promover e difundir
publicação de uma instituição centenária como o
a produção do conhecimento cultural e científico na área
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado
de emergências e apoiar, de modo efetivo, o Corpo de
de São Paulo.
Bombeiros
da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
contribuindo para seu crescimento e aperfeiçoamento.
exemplares
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de um
Sua Os
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incêndios,
melhorando a qualidade
de vida das pessoas.
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brasileiros.
TelTel
(11)
3101
1772
(11)
3101
1772
Anunciar na Revista Fundabom Digital é uma
excelente oportunidade para impulsionar sua marca
É mais interatividade e alcance para sua marca.
e associar
o nome da sua empresa à publicação
oficial de uma instituição centenária como o Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
A publicação circula nas telas de um público numeroso,
alcançando formadores de opinião, como autoridades,
Tel (11) 3101 1772
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Quem lê a Revista Fundabom Digital:
• Profissionais de arquitetura e engenharia
• Técnicos de segurança do Trabalho
NOSSOS
TÉCNICOS,
ENGENHEIROS
• Profissionais de arquitetura e engenharia
• Engenheiros de Segurança do Trabalho
LEITORES SÃO:
E BOMBEIROS• Técnicos de segurança do Trabalho • Tecnólogos de Segurança do Trabalho
• Engenheiros de Segurança do Trabalho
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• Gerentes de Risco
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arquitetos e bombeiros
incêndios
incêndios
• Profissionais de meio ambiente
• Arquitetos INCÊNDIO
PREVENÇÃO CONTRA
• Arquitetos
• Engenheiros
Homens / Mulheres
• Entidade e instituições de classe (CREA - CAU
• Engenheiros
25/55 anos
SINDUSCON - CORPO DE BOMBEIROS - IAB - IBAPE)
300 EMPRESAS • Universidades de engenharia e arquitetura• Entidade e instituições de classe (CREA, CAU,
atuante no setor de
prevenção contra incêndio
Sinduscon, Corpo de Bombeiros, IAB, Ibape)
DO SETOR DE PREVENÇÃO
•
Universidades
de engenharia e arquitetura
CONTRA INCÊNDIOS

110.000

300 empresas
do setor de prevenção contra
incêndios

Ligue agora e fale conosco: (11) 3101.1772
fundabom@fundabom.org.br
www.fundabom.org.br

