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Editorial

Abastecimento
fundamental

A

pós o encerramento de mais um ano exitoso e com
as energias renovadas, o Corpo de Bombeiros de
São Paulo está apto a continuar fazendo história.
Não foram poucos os incêndios ocorridos em São Paulo.
E uma circunstância recorrente em praticamente todos eles
foi a necessidade de estar conectado a um suprimento de água
que seja suficiente para isolar o sinistro, restringir a sua dimensão e
extinguir as chamas.
Atualmente, o suprimento de água em incêndios se dá por meio de reservatórios
de água sobre rodas, vez que, em diversas ocasiões, os hidrantes públicos, quando
existentes, são insuficientes ou apresentam baixa vazão e pressão.
Mas isso precisa e vai mudar. De forma inédita na cidade de São Paulo, o Corpo de
Bombeiros, a Defesa Civil Municipal e a Sabesp se uniram e elaboraram um plano de
manutenção e gerenciamento dos hidrantes urbanos do município, que é apresentado
nesta 12ª edição da Revista Fundabom. O projeto é bastante interessante e será
adotado em todo o Estado de São Paulo, reduzindo de forma significativa os
problemas existentes com a manutenção do sistema e, consequentemente, com o
fornecimento de água em sinistros.
Dando continuidade aos comentários das Instruções Técnicas do Corpo de
Bombeiros e selecionando o assunto mais correlato ao tema principal, temos uma
matéria sobre a IT-34, hidrante urbano, indispensável aos Corpos de Bombeiros
Militares para o suprimento de água em incêndios.
Por fim, a Fundabom apresenta os resultados do Seminário para Estudo de
Incorporação de Novas Tecnologias na Segurança Contra Incêndios, ocorrido
em novembro de 2018 na cidade de São Paulo. É hora de observar de forma mais
detida cada um dos produtos e materiais expostos na ocasião e a percepção e
avaliação do público técnico que prestigiou o evento de forma presencial ou pela
plataforma de compartilhamento de vídeos na rede mundial de computadores.
Boa leitura a todos!
Eduardo Rodrigues Rocha

Cel PM - Comandante do Corpo de Bombeiros/SP
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Especial

Tânia Galluzzi

Hidrante,

vilão ou herói?

A

água é o agente extintor de incêndio mais
eficiente e econômico que existe. Sem esse
elemento essencial, os bombeiros ficam
de mãos atadas, vendidos diante do fogo.
Isso posto, é natural pensar que grandes cidades como São Paulo, com uma longíssima lista
de ocorrências, já tenham se estruturado para garantir o
abastecimento no momento em que ele é mais premente.

O que vemos, no entanto, contradiz a lógica. Ao longo da história muitas foram as vezes em que os bombeiros tiveram a sua atuação retardada por conta da
falta d’água, vendo serem desperdiçados minutos cruciais, justamente quando cada segundo pode significar
o salvamento de vidas e a preservação do patrimônio.

CORPO DE BOMBEIROS, PREFEITURA E
SABESP SE UNEM PARA REGULARIZAR A
MANUTENÇÃO DA REDE DE HIDRANTES.
A PARTIR DE MAPEAMENTO, BOMBEIROS
DESENVOLVEM FERRAMENTA QUE INDICA
COM PRECISÃO A LOCALIZAÇÃO EXATA
E AS CONDIÇÕES DE CADA APARELHO,
AGILIZANDO O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
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Os cadernos de hidrantes estão sendo
distribuídos em todos os postos de São Paulo

Mas não é preciso recuar no tempo. Em maio de 2018,
o combate ao fogo no edifício Wilton Paes de Almeida, no
Largo do Paissandu, no Centro da cidade, foi atrasado em
função da baixa pressão nos poucos hidrantes da região.
Aqui aparece o personagem principal desse drama.
Figura praticamente invisível aos olhos de quem circula pela cidade, o hidrante é o responsável por alimentar
as mangueiras. Os primeiros foram instalados há mais
de 100 anos, a exemplo de outras cidades pelo mundo,
como uma alternativa eficiente aos veículos dos Corpos
de Bombeiros que transportam água.
Porém, o crescimento desordenado da cidade acabou tornando precária a já frágil rede de hidrantes, prejudicando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Além de
insuficiente, a malha vinha sofrendo com o conflito de
interesses entre a Sabesp, que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico, o Estado e a prefeitura, comprometendo a sua zeladoria.

Tal conf lito começa a ser solucionado. A partir de
ação civil pública, o Tribunal de Justiça determinou há
dois anos, com base na Lei Complementar 1.257, de 6
de janeiro de 2015, que os três agentes providenciassem
o conserto dos hidrantes danificados na capital paulista, partindo de uma lista de 948 aparelhos prioritários.
A sentença fez com que as partes discutissem suas competências, gerando um comitê permanente reunindo os
três agentes: Sabesp, prefeitura e Corpo de Bombeiros,
como afirma Maycon Rogero de Abreu, gerente do Departamento de Planejamento da Sabesp para a Região
Metropolitana.
Ficou determinado que cabe à prefeitura cuidar do
hidrante em si. Problemas como equipamentos danificados, vandalismo, acúmulo de entulho, qualquer defeito que não envolver a rede de água está à cargo do poder municipal. Da válvula para dentro quem assume é a
Sabesp. Falta de abastecimento, baixa pressão, tubulação
FEVEREIRO 2019 REVISTA FUNDABOM
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As vistorias foram realizadas tanto nos hidrantes de coluna, como em hidrantes subterrâneos, como nessa imagem

avariada e vazamentos estão na conta da concessionária.
“Sempre trabalhamos ao lado do Corpo de Bombeiros,
nunca nos negamos a atender a um vazamento. Mas o hidrante não é um ativo da Sabesp, a sua manutenção não
é remunerada na tarifa, e não sendo reconhecido como
ativo, a Sabesp não pode atuar. Agora temos uma forma
sistematizada de trabalho”, diz Maycon.
O papel do Corpo de Bombeiros foi definido pelo Decreto 63.058, de 12 de dezembro de 2017, cujo Artigo 17
estabelece que o CBPMESP manterá cadastro atualizado dos hidrantes públicos para combate a incêndios a
fim de participar do planejamento e supervisão da instalação desses equipamentos pelos prestadores do serviço de abastecimento de água nos municípios.
MAPEAMENTO DETALHADO

O Corpo de Bombeiros organizou uma força-tarefa para
mapear e vistoriar a rede. Finalizado no ano passado pela
Divisão de Gestão Operacional do Corpo de Bombeiros, o trabalho partiu das informações da corporação e
6
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da Sabesp. “Os nossos registros sempre foram baseados
apenas no endereço. Por diversas razões, várias vezes a
localização não batia ou faltavam outras referências para
uma gestão confiável das informações a respeito dos hidrantes”, conta o tenente Carlos Passos Junior, chefe do
setor operacional. A equipe foi à rua, verificando hidrante por hidrante com auxílio de ferramentas de geoprocessamento, checando a posição exata e as condições
de cada aparelho. Não só. A equipe procurou identificar
quais dados seriam necessários para localizar com precisão os equipamentos. Ao endereço, foi adicionado um
mapa reduzido do local e foto das imediações do hidrante.
Paralelamente, a partir de softwares de código aberto, o Corpo de Bombeiros desenvolveu uma ferramenta
para facilitar a vistoria, viabilizando a coleta de dados via
celular. O bombeiro baixa o formulário e não precisa estar online no momento de preencher as informações, que
podem ser enviadas quando ele retornar à base. “Um dos
nossos esforços foi entender as dificuldades de quem vai
a campo realizar as vistorias para facilitar a localização

A rede foi mapeada, e agora?
O trabalho de validação e qualificação levantou a
existência de 4.120 hidrantes na cidade, dos quais metade
está inoperante. Isso não significa que o restante esteja
em perfeitas condições. A avaliação dos aparelhos leva
em conta problemas estruturais, ligação com a rede de
abastecimento e compatibilidade do fluxo de água com as
necessidades do Corpo de Bombeiros (vazão entre 2.000
e 4.000 litros por minuto é o ideal). Um hidrante sem
tampão, porém funcional, pode ser considerado operante.
A correção dos problemas está sendo realizada pelos
dois organismos, Sabesp e prefeitura. O compromisso é
entregar os 948 hidrantes prioritários em perfeitas condições
até o final deste ano. Isso inclui sinalização de solo para
salvaguardar uma área de um metro à frente do hidrante.
“É preciso um trabalho de conscientização da população para
aumentar a percepção de que se trata de um recurso útil para
sua segurança”, comenta o tenente Passos. “Muitas vezes, a
baixa vazão é provocada pelo entupimento da saída de água
com lixo”, explica o gerente da Sabesp.
Além de acelerar o atendimento às ocorrências,
dando mais autonomia aos bombeiros, que em segundos
conseguem identificar pelo celular os hidrantes mais
próximos e decidir quais serão usados, o trabalho de
mapeamento está permitindo a melhora no manejo
da rede de hidrantes por parte da Sabesp. A base
única de informação favorece a atuação de todos os
agentes envolvidos, fortalecendo o trabalho conjunto
que já era realizado. “Mantemos uma central de
atendimento 24 horas, sete dias por semana, com uma
linha dedicada ao Corpo de Bombeiros. Em caso de
emergência, imediatamente essa central aciona uma
equipe da Sabesp para que sejam feitas manobras para
aumentar a pressão da água quando necessário”, afirma
Maycon Rogero de Abreu, gerente do Departamento de
Planejamento da Sabesp.
A vistoria da rede pelo Corpo de Bombeiros será feita
anualmente e o trabalho de mapeamento segue agora
para a Região Metropolitana e Interior do Estado.

que está sendo enviado a todos os postos de bombeiros.
Ele traz o “perfil” completo de cada hidrante, incluindo
QR Code e plus code (recurso desenvolvido pelo Google
para auxiliar a localização de qualquer lugar no mundo,
independente de possuir um endereço oficial), que remetem à localização exata via Google Maps. Na falta de
um smartphone ou tablet, o caderno traz ainda indicações para localização no guia de ruas Mapograf.

dos hidrantes e promover uma coleta de dados mais precisa”, afirma o tenente Passos. A ferramenta está operacional desde outubro do ano passado. A tecnologia poderá ser aplicada em outras situações, como na geração
de relatórios de controle de áreas de risco.
Afora o banco de dados de hidrantes, acessado pelo
celular ou via internet, as informações estão também
em meio físico. Foi criado um caderno de hidrantes,
FEVEREIRO 2019 REVISTA FUNDABOM
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Matheus Von Gal de Almeida Stamato

ITs comentadas

Até abril será
publicada a
atualização da

IT 34 Hidrante
Urbano

H

á tempos o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo vem desenvolvendo,
no âmbito de suas Instruções Técnicas,
uma regulamentação visando estabelecer condições mínimas para a instalação de hidrantes urbanos nas cidades, a Instrução Técnica
Nº 34 – Hidrante Urbano. A aplicação dessa IT destina-se
aos municípios que não possuam uma legislação própria
para essa matéria ou àqueles que simplesmente queiram
adotá-la, ainda que possuam legislação pertinente a respeito, incorporando, assim, seus dispositivos ao arcabouço jurídico direcionado à regulamentação dessa modalidade de infraestrutura. Sua atualização será publicada
até o final do próximo mês de abril, contribuindo para a
solidificação de um sistema direcionado ao desenvolvimento quantitativo e qualitativo das redes de hidrantes.
A atualização da IT 34, cuja abrangência ainda depende de aprovação, ficará marcada por vários aspectos positivos, dentre os quais podemos destacar:
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1 O aprimoramento da compatibilização entre os dispositivos descritos nas normas nacionais vigentes e a
instrução técnica em questão, associado a um detalhamento mais objetivo dos requisitos para a elaboração de projetos, quer seja para a implementação de
novas redes ou na ampliação de sistemas de redes de
hidrantes urbanos já existentes.
Inúmeros dispositivos foram inseridos no bojo da instrução técnica com o objetivo de uniformizar preceitos normativos e reduzir subjetividades, principalmente quanto aos distanciamentos entre os pontos
de hidrantes e as vazões de trabalho utilizadas no dimensionamento da rede de proteção contra incêndio
em um determinado município.
2 Diferentemente da anterior, em face da complexidade normativa, a revisão trouxe para o primeiro plano
os dispositivos referentes à instalação de hidrantes
urbanos nas áreas públicas, descrevendo, na sequência, os requisitos para loteamentos e condomínios
particulares.

A relativização acerca da utilização de ramais com
diâmetros inferiores a 150 mm foi mantida e inclusive estendida aos loteamentos e condomínios particulares. Entretanto, para ambos os casos, os requisitos mínimos ficam atrelados à aplicação da tabela 2
da NBR 12218 e deve haver a comprovação de viabilidade técnica em projeto.
3 Com a devida consideração ao estabelecido nas normas nacionais vigentes, a revisão da IT 34 define que
o hidrante urbano deve ser de coluna. As motivações
são simples: primeiro, por inexistir normatização sobre hidrantes subterrâneos, pois as normas vigentes
descrevem os requisitos mínimos somente para o hidrante de coluna, a denominada NBR 5667. Em segundo lugar, não há como defender a viabilidade técnica do hidrante subterrâneo, haja vista a f lagrante
precarização constatada no município de São Paulo,
sem contar os vários hidrantes inutilizados em decorrências de obras públicas e particulares. Porém, não
podemos ignorar sua existência. Com isso, a revisão
contemplou a necessidade de mantê-los em perfeita funcionalidade enquanto não forem substituídos.
A recomendação foi mantida também em razão da
preocupação com a salubridade do sistema de água
de abastecimento.
4 Foram propostas outras recomendações aos municípios, de maneira contextualizada com recentes decisões jurídicas, que, embora tenham ocorrido no âmbito da capital, podem trazer repercussões em nível
estadual. Resta esclarecer que, considerando a contextualização mencionada, os trabalhos realizados
visaram garantir a total ausência de dispositivos que
poderiam figurar como interferência na competência
legislativa dos municípios, quanto aos detalhamentos das relações jurídicas provenientes da prestação
de serviços específicos referentes à área de abastecimento de água.
Essas importantes iniciativas adotadas no Estado de
São Paulo estão inseridas num contexto mais abrangente.

Se chegamos até esse momento, temos de reconhecer
que isso se deve a análises continuadas de experiências
internacionais que originaram sólidas sistematizações
normativas. Tais sistematizações inf luenciaram inúmeros países e especialistas por todo o mundo, impulsionando políticas públicas no sentido de estabelecer
critérios e requisitos técnicos tanto para o dimensionamento quanto para a construção e instalação das redes de hidrantes.
Seria insensato não destacarmos os trabalhos científicos desenvolvidos pela doutora Rosária Ono, enquanto atuava como pesquisadora do Agrupamento de Instalações Prediais, Saneamento Ambiental e Segurança
Contra o Fogo da Divisão de engenharia civil do IPT,
juntamente com o então coronel Nelson de Almeida, do

DESDE 1965

ASSESSORAMENTO NO BRASIL E EXTERIOR EM:
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• Proteção de Patente
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• Registro de Software
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Vistoria em hidrante subterrâneo. A norma determina que não
deverão ser instalados novos hidrantes com esse formato
em São Paulo

Corpo de Bombeiros de São Paulo, hoje na reserva, por
meio do trabalho: Hidrantes Urbanos - Critérios para Instalação na Cidade de São Paulo. Ressaltamos igualmente
o desenvolvimento das normas ABNT, dentre elas: NBR
587, NBR 12218 e NBR 5667, que contribuíram sobremaneira ao estabelecerem os requisitos técnicos mínimos para elaboração de projetos de implantação de rede
de hidrantes junto à malha de abastecimento de água.
Em contrapartida, em que pese o desenvolvimento
das legislações, a exemplo da revisão da Instrução Técnica 34, não há como negar que a conjugação de políticas públicas necessárias e o desenvolvimento tecnológico até a efetiva implementação da infraestrutura das
redes de hidrantes variam ao sabor de aspectos socioeconômicos de cada região, como índice de industrialização, desenvolvimento cultural, densidade demográfica,
padrão arquitetônico, experiências de grandes incêndios,
regulamentações eficientes, entre outros. Além disso, a
carência no aparelhamento das cidades e a destinação de
investimentos tornam essa tarefa ainda mais desafiadora
frente à necessidade de priorização de políticas públicas
para atenderem demandas igualmente urgentes, como
saneamento básico, redes elétricas e águas pluviais para
prevenção de inundações.
As restrições à implantação ou ampliação de uma
rede adequada de hidrantes não se limita tão somente a
10
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dificuldades orçamentárias das cidades. Muitas vezes,
inexistem requisitos técnicos mínimos que viabilize a
instalação de hidrantes, tais como ramais subterrâneos
inferiores a 150 mm de diâmetro, que formam redes subdimensionadas de abastecimentos em áreas adensadas.
Assim, se faz necessário uma infraestrutura com mais
aporte, pois, tal situação prejudicaria o desempenho do
sistema de hidrantes.
Entretanto, na questão do aprimoramento da rede
existente de hidrantes urbanos reside uma oportunidade
real de ganho de desempenho. Diante de um diagnóstico aprofundado sobre a verdadeira situação da rede com
relação à vazão e à distribuição dos pontos de hidrantes
em locais críticos, é possível otimizar sobremaneira o
aproveitamento da rede existente. Esse aproveitamento
pode ser ainda maior se, simultaneamente, for adotado
um programa de manutenção e recuperação da infraestrutura em operação, pois inúmeras vezes obras inadequadas, realizadas por particulares ou por vezes até pelo
próprio poder público, direta ou indiretamente, acarretam prejuízos à malha em operação. Hidrantes obstruídos, inutilizados, não sinalizados ou até mesmo soterrados por calçamentos constituem os casos mais comuns
que levam a precarização do sistema.
Por meio da Instrução Técnica 34 e demais normatizações vigentes, o Corpo de Bombeiros e o poder público municipal, direta ou indiretamente, podem, conjuntamente, desenvolver estudos criteriosos de viabilidade,
mapeamentos, diagnósticos qualitativos, entre outras atividades correlatas com a finalidade de otimizar os recursos no aperfeiçoamento da rede de hidrantes urbanos.
Certamente, a instalação e a ampliação de novas redes
são imprescindíveis no desenvolvimento da proteção
contra incêndio. Contudo, as ações no sentido de otimizar a rede existente com vistas à recuperação e substituição dos hidrantes subterrâneos por hidrantes de coluna
causariam impactos significativos evitando, no mínimo,
a precarização do sistema em operação.
CAPITÃO MATHEUS VON GAL DE ALMEIDA STAMATO ATUA NO SERVIÇO
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO CBPMESP
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PROFISSIONAIS DO SETOR E
BOMBEIROS AVALIARAM AS
SOLUÇÕES APRESENTADAS
PELAS EMPRESAS
DURANTE O SEMINÁRIO.
O OBJETIVO DA AÇÃO É
DIMINUIR AS OCORRÊNCIAS
E PROPORCIONAR MAIOR
SEGURANÇA À SOCIEDADE.

CO
R

Palestrantes e público
aprovam formato
AR
LÍC
IA MILIT

E

nriquecedor. Esse foi um dos adjetivos
mais usados para qualificar o Seminário
para Estudo de Novas Tecnologias, realizado de 26 a 28 de novembro pela Fundabom e pelo Corpo de Bombeiros de São
Paulo. O evento levou 230 pessoas por dia ao auditório da Associação Brasil Soka Gakkai International,
sendo transmitido também via internet em tempo
real, com uma audiência total de 1.187 expectadores. “Tanto a iniciativa de unir as empresas, Corpo
de Bombeiros e profissionais do setor, quanto a organização foram excelentes”, afirmou a engenheira
química Alessandra Ribeiro Pimentel, que atua na
área de engenharia de risco e prevenção de perdas da
Mitsui Sumitomo Seguros. “Achei muito bom poder
assistir as palestras pela internet”, comentou Daniel

Miranda, consultor em segurança contra incêndio,
enquanto participava das demonstrações práticas
que aconteceram no último dia, no pátio da estação
Jabaquara do Metrô. “Chamou a atenção, além do
detalhamento das tecnologias, as sugestões que as
empresas deram no sentido de aprimorar as normas
técnicas. Vamos levar esse modelo de seminário para
que possamos realizar eventos similares”, disse o tenente Florisvaldo Ribeiro Pereira Júnior, do Corpo
de Bombeiros Militar do Espírito Santo.
De acordo com o tenente-coronel Frank Itinoce,
chefe do Departamento de Prevenção do Corpo de
Bombeiros de São Paulo e idealizador do evento, a decisão de usar a internet não só possibilitou uma abrangência maior de público quanto viabilizou a realização
da pesquisa, fazendo com que a análise extrapolasse

o universo da corporação. “O objetivo foi atingir o
maior número possível de pessoas envolvidas com
a ciência da segurança contra incêndio, de todos os
Estados, empenhados na modernização da legislação e no oferecimento de alternativas mais eficientes e práticas”, afirmou o tenente-coronel.
As empresas encararam o seminário como uma
oportunidade única. “A iniciativa foi fantástica. Sentimos que colocamos o nosso sistema no mapa por
meio do seminário”, comentou Tiago Cardoso, gerente comercial da Divisão de Incêndio da Conaut.
Octavio Oliva, diretor da Ecosafety, ressaltou a importância da parceria entre o Corpo de Bombeiros
e as empresas. “Na falta de iniciativas como essa,
novas tecnologias na área de incêndio podem levar anos para serem utilizadas, penalizando a sociedade.” O formato do evento foi o destaque para
Denise Giovannetti, diretora comercial da Fogo
Zero. “A união da teoria com a prática foi a cereja
do bolo. As empresas precisaram explanar formalmente suas intenções, objetivando suas propostas,
para que então o público tivesse a oportunidade de
ver tais tecnologias em funcionamento e aí sim formar suas opiniões.”
Nos dois primeiros dias, 13 empresas se revezaram
na apresentação de produtos e sistemas inovadores.
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A cada palestra, a audiência, formada por engenheiros, arquitetos, bombeiros civis e militares e outros
profissionais do segmento de prevenção e segurança contra incêndio, era convidada a responder a um
questionário online, desenvolvido pela Fundabom
e pelos bombeiros, abordando vários aspectos de
cada tecnologia. Foram avaliados pontos como possibilidade de incorporação na legislação, influência na segurança contra incêndio, eficácia, credibilidade e inovação.
De acordo com a Connect Minds, responsável
pela elaboração da ferramenta e compilação dos dados, o link para a pesquisa foi enviado para as 1.187
pessoas inscritas (presencial e online), dos quais 511
acessaram o link e um total de 415 responderam o
questionário. As soluções foram também analisadas
por uma comissão formada por membros do Corpo de Bombeiros e especialistas do setor.
A data do próximo Seminário para Estudo de Novas Tecnologias já está agendada: 2, 3 e 4 de julho
de 2019, em local ainda a ser definido.
NAS PRÓXIMAS PÁGINAS,
A OPINIÃO DOS PROFISSIONAIS
E OS PARECERES TÉCNICOS DO CB.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Sinalização de segurança
fotoluminescente em alumínio
A tecnologia de sinalização de segurança fotoluminescente em
alumínio foi bem avaliada pelos especialistas que assistiram as
palestras. Os principais aspectos que orientaram a boa avaliação
do produto foram a possibilidade de incorporação na legislação
de segurança contra incêndio e a influência positiva na segurança
contra incêndios.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,19

76,4%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,17

77,3%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,11

74,5%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,13

73,3%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,14

73,5%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,11

72,2%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

3,92

63,9%

• Treinamento específico para a brigada de incêndio efetuar a
retirada e salvamento das pessoas com mobilidade reduzida
A proposta da ADVCom contempla a inclusão de texto na IT 20 do
Corpo de Bombeiros de São Paulo, informando que a sinalização
de emergência para PcD (pessoas com deficiência) deve estar de
acordo com item 5.5, Sinalização de Emergência, da norma ABNT
NBR-9050/2015, de acordo com o Decreto Federal N° 9.296, de
1º de março de 2018, bem como a sua fiscalização por parte dos
bombeiros no momento da vistoria.
Além disso, é proposta a inserção de critérios na vistoria técnica
do Corpo de Bombeiros em edificações, para a inspeção da resistência ao fogo do material utilizado nas placas de sinalização de
emergência.

Conclusão

Parecer técnico
Atualmente, na legislação de segurança contra incêndio, há itens
que consideram a inclusão de medidas de segurança contra incêndio contemplando aspectos técnicos direcionados às pessoas com deficiência em diversas Instruções Técnicas, como por
exemplo:
• A inclusão da acessibilidade por rampas e suas regras de
dimensionamento
• O recuo na caixa de escada, permitindo a permanência de
pessoa com cadeira de rodas em área protegida até que um
integrante da brigada de incêndio ou o próprio bombeiro faça
a sua retirada
• Corrimãos especiais prevendo desenho universal para atendimento das diversidades antropométricas dos usuários

Primeiramente é importante enaltecer o trabalho da ADVCom em
estudar e desenvolver produtos que possibilitam um aumento na
segurança da edificação e auxiliam o Corpo de Bombeiros na segurança contra incêndios e na proteção da vida humana.
Quanto à previsão da inclusão da sinalização de emergência para
pessoas com deficiência na Instrução Técnica específica, convém
que, quando existir uma rota de fuga acessível, deve estar devidamente sinalizada, indicando os acessos, números de pavimento
nas portas, paredes e corrimãos. Além disso, deve haver indicação de área de resgate para PcD, sinalização de degraus nas escadas de emergência ou escadas existentes na rota de fuga, bem
como toda a sinalização tátil de piso prevista na NBR-9050 e já
regulamentada através de decreto federal.
Com relação à propositura da exigência de resistência ao fogo
dos materiais utilizados para a sinalização de emergência, com a
publicação do novo Regulamento de Segurança Contra Incêndio
em Edificações e Áreas de Risco no Estado de São Paulo (Decreto
Estadual 63.911/18), o CBPMESP exigirá, de maneira gradativa,
a certificação de produtos de segurança contra incêndio, o que,
naturalmente, resultará na melhora da qualidade dos produtos.
Torna-se importante, novamente, o contato com a ABNT para definição de critérios de ensaio do material proposto.
O produto apresentado foi bem avaliado pelo público, sendo recomendada a utilização das sinalizações com resistência ao fogo.

Fone: 11 3569-8575
contato@advcomm.com.br www.advcomm.com.br
FEVEREIRO 2019 REVISTA FUNDABOM
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EMPRESAS PARTICIPANTES

Sistemas compactos de
combate a incêndio - Mist-Tech
A tecnologia do esguicho regulável Mist-Tech Mist Jet Branch
A408 & High Flow A409 e seus respectivos acessórios foi bem
avaliada pelos profissionais do setor que participaram do seminário. Os principais aspectos que orientaram a boa avaliação foram
a eficácia e a credibilidade na segurança contra incêndio. Ambos
os quesitos tiveram avaliações positivas acima de 80%.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,18

77,6%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,26

81,3%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,15

76,5%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,23

79,9%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,26

82,9%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,27

82,8%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,21

79,9%

Parecer técnico
O fabricante apresentou como proposta a utilização de um esguicho regulável que utiliza a água como agente extintor, trabalhando com alta pressão e baixa vazão, com uma distância máxima
de combate considerável:
• Tipo de Esguicho: Regulável
• Agente extintor: Água
• Pressão máxima de trabalho: 40 bar
• Pressão de trabalho recomendada: 25 bar
• Vazão no modo neblina: 61 Lpm (a 25 bar)
• Vazão no modo sólido: 122 Lpm (a 25 bar)
• Distância máxima de combate (neblina): 11 metros
• Distância máxima de combate (sólido): 17 metros
• Conexão: 1” rosca BSP
16

REVISTA FUNDABOM FEVEREIRO 2019

Na apresentação prática, o fabricante utilizou dois tipos de esguichos, um regulável e outro tipo “lança”.
O esguicho regulável obteve um desempenho satisfatório no
combate a uma pilha de paletes, em que pese ter trabalhado com
pressão de 8,2 bar, bem abaixo da especificada pelo fabricante
(25 bar). A empresa citou que tal situação não permitia a demonstração da eficiência total do equipamento testado.

Conclusão
O equipamento apresenta caráter inovador em função da aparente eficiência no lançamento da névoa de água, ainda que sob baixa pressão, e também na praticidade de engate de outros equipamentos complementares, como a “lança” para perfurar estruturas
e “inundar” internamente o espaço que se incendeia.
Porém, para o emprego operacional, há necessidade de um veículo auto bomba que forneça a pressão de trabalho ideal para que o
equipamento possa ser utilizado de forma a atingir a performance
definida pelo fabricante, fato que, atualmente, não é possível ser
verificado nas viaturas do Corpo de Bombeiros de São Paulo.
Para o emprego em edificações, como componente de sistema
fixo de combate a incêndio, há a necessidade de compatibilizar
as características do produto e o sistema como um todo, sendo
interessante um trabalho junto à ABNT para viabilizar a inserção
do novo conceito em uma norma brasileira. Uma alternativa é a
proposta de nova norma, possivelmente em conjunto com outro
sistema hidráulico que utilize alta pressão como pré-requisito.
Atendidas as condições indicadas, entende-se que poderá haver
um grande avanço em relação à economia quanto ao volume dos
reservatórios de água a ser exigido para viaturas e nas reservas
técnicas de incêndio dos sistemas de hidrantes prediais, conforme atestado pelo fabricante.
Em reconhecimento à seriedade da empresa e em decorrência do
resultado positivo da pesquisa de satisfação, a utilização dos esguichos Mist-Tech Mist Jet Branch A408 & High Flow A409, bem
como de um sistema apropriado, são recomendados, de maneira
adicional, ao exigido no Regulamento de Segurança Contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco.

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

EMPRESAS PARTICIPANTES

Geradores a gás natural
A tecnologia do gerador a gás natural foi bem avaliada pelos profissionais que participaram do seminário. O público considerou
que a influência benéfica na segurança contra incêndios é o principal aspecto positivo dessa tecnologia.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,21

76,4%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,24

78,0%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,18

76,6%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,12

73,9%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,13

73,9%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,19

75,2%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,16

73,9%

Conclusão
Em que pese a rede de fornecimento de gás natural ser totalmente monitorada e as equipes de emergência possuírem um tempo-resposta relativamente baixo, não ficou comprovada a garantia
de abastecimento para todas as edificações que optarem pelo
gerador a gás natural. Existe a necessidade de ser avaliada pela
Comgás a existência de rede de abastecimento no local, bem
como a capacidade de distribuição.
O serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros abrange todo o Estado de São Paulo e não há a informação de que todas as outras
concessionárias possuam condições de implementar o sistema
com todos os critérios prescritos na legislação, aliado ao fato de
que não há previsão de utilização do gás natural como fonte de
energia a geradores em norma brasileira. A inserção da proposta
na legislação necessita de mais estudos e de implementações
específicas das concessionárias quanto à garantia do funcionamento do gerador sem a possibilidade de interrupção no seu
abastecimento, bem como, de definições quanto à localização da
instalação, por se tratar de um equipamento abastecido a gás
natural.
Em decorrência do resultado positivo da pesquisa de satisfação,
é de extrema importância a continuidade nas tratativas de viabilidade da utilização de gás natural para geradores de emergência.
Com o intuito de continuar e fomentar a busca por novas soluções, além do avanço nos estudos, é necessário estimular a participação dos fabricantes de geradores nas discussões relativas
ao tema junto aos membros de comissões de estudo de matérias
correlatas na ABNT, bem como das demais concessionárias que
atuam no Estado de São Paulo.

Parecer técnico
A Comgás apresentou a proposta do uso do gás natural como
fonte alternativa de energia para os sistemas de emergência (iluminação de emergência, bombas de incêndio, sistemas de pressurização de escadas e de controle de fumaça etc.). A proponente
não é fabricante de geradores, porém é responsável pelo fornecimento de gás natural em parte do Estado de São Paulo.
Para motivar a inclusão da proposta, foram listadas três características principais:
• Toda a rede de distribuição é monitorada
• Há equipes de atendimento emergencial e o tempo médio de
resposta é de 36 minutos
• Não há a necessidade de armazenamento de líquido inflamável no equipamento ou nas proximidades

Fones: 08000 110 197 e 0800 200 8200
www.comgas.com.br
FEVEREIRO 2019 REVISTA FUNDABOM
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EMPRESAS PARTICIPANTES

Extinção de fogo com economia de água
e recursos - Water Mist
A tecnologia Water Mist foi bem avaliada pelas pessoas que assistiram ao seminário. Os principais aspectos que orientaram a
boa avaliação da tecnologia foram a possibilidade de incorporação na legislação e sua influência positiva na segurança contra
incêndios, demonstrando que a tecnologia gerou interesse nos
participantes.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,33

83,4%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,33

83,7%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,26

80,8%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,26

80,1%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,24

80,9%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,28

81,4%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,25

78,7%

Parecer técnico
A legislação de segurança contra incêndio estadual não possui
Instrução Técnica dedicada a um sistema de “névoa de água”,
sendo assim proposta a inserção da tecnologia na legislação para
algumas ocupações específicas.
O princípio de funcionamento do sistema é baseado na liberação
da névoa de água por intermédio de uma ativação automática
com as mesmas características do sprinkler. Em casos especiais,
o funcionamento do Water Mist pode se dar em decorrência do
acionamento de outros sistemas, como detecção e alarme de
incêndio. O princípio de funcionamento é o bloqueio do calor radiante e absorção do calor excedente por meio da evaporação,
resultando no resfriamento rápido do ambiente e, consequentemente, na extinção do incêndio.
As vantagens dessa tecnologia são a diminuição do reservatório
18
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de água, a redução do espaço físico requerido, a diminuição no
diâmetro da tubulação do sistema e a redução na periodicidade
de manutenção devido à exigência de alguns componentes espe
cíficos, como a tubulação em aço inoxidável ou cobre.

Conclusão
Segundo a National Fire Protection Associaton (NFPA), na norma
750 - Standard on Water Mist Fire Protection Systems, para comprovação de que o sistema funciona em uma determinada aplicação, os fornecedores elaboram testes de fogo em escala real.
Considerando que a análise de projeto de segurança contra incêndio em São Paulo é prescritiva, o dimensionamento por desempenho (fire test) não viabiliza a inserção do sistema nos procedimentos de regularização ordinária.
Levando em conta que não há norma brasileira que discipline
uma medida de segurança contra incêndio que utiliza “névoa de
água”, é fundamental o contato com a ABNT com o intuito de
compor uma comissão de estudos para propor uma norma que
regulamente o tema no Brasil, em conjunto com a continuidade
das tratativas para estudo do sistema de “névoa de água” no Corpo de Bombeiros de São Paulo.
Em reconhecimento à seriedade da empresa, e em decorrência
do resultado positivo da pesquisa de satisfação, além da IT nº 37
– Subestação Elétricas que já recepcionou o sistema de “névoa
de água”, ora apresentado pela Conaut, é recomendado o emprego desta medida, em alternativa, ao exigido no Regulamento de
Segurança contra Incêndio e áreas de risco.
Nos casos de inviabilidade técnica de execução de uma medida
de segurança contra incêndio prevista na tabela 6 do Regulamento de Segurança contra Incêndio, o sistema de “névoa d´água”
poderá ser proposto por intermédio de uma Comissão Técnica.
Em virtude da facilidade de instalação, principalmente em adaptações de edificações existentes, os estudos direcionam na possibilidade de incorporação futura desta medida de segurança
contra incêndio.”

Fone: +55 11 4785-6557
www.conaut.com.br

EMPRESAS PARTICIPANTES

Paredes Drywall com diferentes
graus de resistência ao fogo
A tecnologia das paredes Drywall com diferentes graus de resistência ao fogo foi muito bem avaliada pelos profissionais do
setor que assistiram à apresentação. Os principais aspectos que
orientaram a boa avaliação foram a possibilidade de incorporação
na legislação e eficácia na segurança contra incêndios nas edificações, demonstrando interesse dos participantes pelo produto.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,34

83,9%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,29

82,3%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,29

80,5%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,39

85,1%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,30

83,2%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,28

82,7%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,13

75,9%

Conclusão
Apesar de a tecnologia ser consolidada no mercado, ainda há profissionais que atuam no serviço de segurança contra incêndio,
bem como agente públicos responsáveis pela conferência e validação de serviços de segurança contra incêndio, que possuem
o conceito de que somente o “gesso rosa” é resistente ao fogo.
A Comissão de Estudos da IT 08 reformulou as tabelas com o
objetivo de dar visibilidade às características das chapas, sendo
que o interessado pode optar por uma das diversas opções de
chapas que o mercado oferece, atendendo, naturalmente, o tempo requerido de resistência ao fogo de sua edificação, conforme
parâmetros da mesma IT.
Em decorrência do resultado positivo da pesquisa de satisfação, e
da previsão legal sedimentada na legislação de segurança contra
incêndio e no mercado, a utilização do Drywall é permitida de
acordo com os critérios estabelecidos pela IT 08.

Parecer técnico
A Associação Brasileira de Drywall apresentou a tecnologia de
paredes de Drywall para compartimentação horizontal interna,
formas de instalação, tipos de materiais empregados, limitações
do produto e sua resistência ao fogo.
Propôs que a legislação de segurança contra incêndio fosse mais
clara quanto à resistência ao fogo da tecnologia Drywall na Instrução Técnica nº 08 – Resistência ao Fogo dos Elementos de
Construção, principalmente com relação às chapas ST (standard,
cor branca) e a chapa RU (resistente à umidade, cor verde), esclarecendo que não é somente a chapa RF (resistente ao fogo, cor
rosa) que resiste ao fogo.
(11) 3842-2433
www.drywall.org.br/
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EMPRESAS PARTICIPANTES

Agente encapsulador - F-500
A tecnologia do agente encapsulador F-500 foi bem avaliada pelos profissionais que participaram do evento. O principal aspecto
que orientou a boa avaliação da tecnologia foi a possibilidade de
incorporação na legislação de segurança contra incêndio, demonstrando que a tecnologia gerou interesse nos participantes.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,27

80,4%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,22

78,3%

Toda a documentação apresentada pela empresa foi utilizada
para a confecção do relatório técnico, tendo sido realizado teste
prático com a utilização do F-500.

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,13

74,0%

Conclusão

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,21

79,7%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,20

78,6%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,24

79,9%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,24

79,7%

Parecer técnico
A Ecosafety apresentou o F-500 como uma alternativa mais econômica para os atuais sistemas de chuveiros automáticos em
armazéns Classe A, com a proposta de passar a fazer parte da IT
25 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis e prover solução para
sistemas fixos em depósitos de materiais classe D e baterias de
íons de lítio.
A empresa levou para o seminário quatro propostas referentes ao
uso dos agentes encapsuladores:
• Quando um agente encapsulador for adicionado a um sistema
fixo de proteção contra incêndio para áreas de depósitos com
materiais classe A, a densidade de aplicação considerada poderá ser reduzida em 30%.
• Em situações onde haja risco de incêndios tridimensionais com
vazão de líquidos ou gases inflamáveis, um sistema fixo com
20

agente encapsulador deverá ser instalado para conter o avanço das chamas e minimizar os efeitos da alta temperatura nas
estruturas adjacentes.
• Devido à comprovada eficiência dos agentes encapsuladores
no combate seguro ao fogo em metais combustíveis (classe D),
seu uso se torna obrigatório em sistemas fixos em áreas com
risco de incêndio classe D.
• Devido à comprovada eficiência dos agentes encapsuladores
no combate a incêndios em baterias de íons de lítio, seu uso
se torna obrigatório em sistemas fixos em áreas de produção e
armazenamento desse material.
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Demonstrou-se que o F-500 atende aos critérios da NFPA 18,
sendo que podem ser aceitos os sistemas que utilizem o referido
produto como aditivo, desde que atendam aos mesmos parâmetros exigidos para água pura, por falta de parâmetros comprovados por laudos. A comissão entende que não é possível definir
critérios de projeto, instalação e aceitação de sistemas utilizando
F-500 diferentes dos usados com água pura, nem as circunstâncias para as quais o produto possui melhor eficiência que a água
pura até que a empresa apresente os laudos dos testes descritos
no relatório técnico, não sendo possível deferir nenhuma das proposituras sem tais documentos.
Após análise do arcabouço normativo levantado, dos documentos
apresentados, dos testes práticos realizados durante o seminário e conforme experiência dos membros da comissão, o Corpo
de Bombeiros entendeu que os produtos que configurem wetting
agents (encapsuladores) devem possuir, no mínimo, os testes
exigidos pela NFPA 18 até que exista uma norma brasileira específica.
Sugere-se que a empresa providencie a tradução de toda a legislação internacional que possui correlação com o tema, e faça um
trabalho junto à ABNT, em especial ao CB24, para desenvolvimento de norma brasileira equivalente a NFPA 18 que regulamente o
mercado nacional e, consequentemente, a continuidade do estudo junto ao Corpo de Bombeiros de São Paulo.

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

EMPRESAS PARTICIPANTES

Unidade Extintora
em Spray – Fogo Zero
A tecnologia da unidade extintora em spray Fogo Zero foi bem
avaliada pelos profissionais que prestigiaram o seminário. O principal aspecto que orientou a boa avaliação da tecnologia foi a
influência positiva na segurança contra incêndio.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,13

73,8%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,19

75,3%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,04

69,1%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,12

71,2%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,09

70,9%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,09

70,9%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,15

72,0%

A falta de homologação nacional do produto como unidade extintora e de amparo normativo demandam a continuidade dos
estudos para uma possível incorporação na legislação pertinente.
Segundo a empresa, o produto pode ser aplicado nos incêndios
do tipo classe A, B, C, D ou K, sem restrições, o que resulta em
uma versatilidade excepcional.

Conclusão
O produto apresenta pouco peso, dimensões favoráveis (lata pequena) que permitem fácil manuseio, possibilitando sua utilização
por pessoas com mobilidade reduzida, sem treinamento prévio,
como idosos, grávidas e pessoas com necessidades especiais,
assim como pelos habilitados em cursos específicos de combate
a incêndio.
Considerando o resultado positivo da pesquisa de satisfação, e
que o Regulamento de Segurança Contra Incêndio atual não exige
brigada de incêndio para diversas edificações conforme tabela 5
do Decreto Estadual 56.819/11, o produto pode ser indicado para
ser usado de maneira adicional, em complementação ao exigido
pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo nas tabelas 5 e 6 do Regulamento, sendo recomendado também até para as edificações
não contempladas na legislação, como residências unifamiliares,
carrinhos de alimentação etc.
O fácil manuseio e a efetividade no combate ao princípio de incêndio foram apresentados no dia destinado à demonstração prática do produto.
Recomenda-se que, em concomitância com a busca da inclusão
do produto às normas regulamentadas pelo CBPMESP, é importante a empresa interessada participar do Comitê de Estudos
ABNT/CB-024/CE 024/103/010 – Extintores de Incêndio, objetivando a inclusão ou adaptação da norma à nova tecnologia.

Parecer técnico
A proposta apresentada foi a inclusão da tecnologia de unidades
extintoras em spray como alternativa para os extintores de incêndio já existentes. A legislação atual de segurança contra incêndio
ainda não contempla esse tipo de produto.
O agente extintor do spray Fogo Zero tem seu princípio ativo certificado pelos laboratórios UL Internacional, SGS, Last Fire, Level
Biotechnology e não agride o meio ambiente e nem o ser humano.
Portanto, conforme o fabricante, é um produto seguro.
Encontra-se em andamento a certificação da lata de 600 ml/g,
que contém o princípio ativo do Fogo Zero, pela certificadora UL
Brasil junto ao Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões
do IPT.
Por outro lado, como o produto não é um extintor de incêndio
convencional e sim uma unidade extintora em spray, sua capacidade extintora é diferente do mínimo exigido na NBR 12693, e
se enquadra na Norma Din prEN 16.856, segundo o fabricante.

Fones: (11) 2600 2756 / 99694 9518
www.fogozero.ind.br
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EMPRESAS PARTICIPANTES

Detector por aspiração endereçável Vesda e Vea
A tecnologia dos detectores por aspiração endereçável Vesda e
Vea foi bem avaliada, com destaque para o quesito credibilidade.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,22

79,3%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,27

80,2%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,20

78,0%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,24

79,9%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,30

80,8%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,33

82,7%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,25

80,2%

dade da identificação do evento desejado, o nível de sensibilidade
do equipamento, o ajuste para o tipo de amostra a ser identificada, e consequentemente, a possibilidade de acionamento de uma
medida de segurança contra incêndio.

Conclusão
O produto foi bem avaliado pelo público técnico participante do
seminário. Porém, verifica-se ainda a necessidade de definição de
critérios específicos para a elaboração e apresentação de projeto,
para a instalação e para o comissionamento do sistema.
Outro aspecto importante para a continuidade dos estudos e posterior incorporação desse sistema como equipamento de segurança contra incêndio na IT 19 é a necessidade de apresentação,
na íntegra, da tradução juramentada das normas internacionais
referentes ao assunto, de maneira a contribuir e viabilizar as avaliações que venham possibilitar o desenvolvimento prescritivo de
critérios para a elaboração e apresentação de projeto, além da
instalação e do comissionamento. A proposta de inclusão na terminologia será encaminhada para a Comissão de Estudos da IT
03 para análise de viabilidade.
Em decorrência do resultado positivo da pesquisa de satisfação, o
detector por amostragem de ar é recomendado, de maneira adicional, ao exigido no Regulamento de Segurança Contra Incêndio
das Edificações e Áreas de Risco do Estado de São Paulo.

Parecer técnico
O parecer foi favorável à inclusão da tecnologia de detecção por
amostragem de ar na legislação de segurança contra incêndio,
tendo como base a NBR 17240, a NFPA 72 – National Fire Alarm
and Signaling Code, a NFPA75 - Standard for the Fire Protection of
Information Technology Equipment e a NFPA 76 - Standard for the
Fire Protection of Telecommunications Facilities. Atualmente, esse
conceito não é contemplado pela legislação de segurança contra
incêndio no Estado de São Paulo.
A proposta da Honeywell contempla as Instruções Técnicas 2, 3
e 19, respectivamente, Conceito Básico de Segurança Contra Incêndio, Terminologia de Segurança Contra Incêndio e Sistema de
Detecção e Alarme de Incêndio.
Os resultados obtidos na demonstração prática foram satisfatórios. O fabricante alega que o detector por amostragem de ar tem
um amplo espectro de configuração de sensibilidade, podendo
ser muito mais ou muito menos sensível que um detector fotoelétrico, dependendo da configuração adotada.
Alguns pontos principais na utilização da tecnologia são a veloci22
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Fone: 11 3475-1900
www.honeywell.com

EMPRESAS PARTICIPANTES

Isotelha e Isofachada
As tecnologias da Isotelha e Isofachada foram bem avaliadas pelos profissionais do setor presentes ao evento. O principal aspecto
que orientou a boa avaliação da tecnologia foi a credibilidade,
demonstrando que elas geram confiança nos participantes.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,23

78,3%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,20

77,9%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,19

78,1%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,20

78,5%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,17

77,1%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,24

81,5%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,19

78,5%

Na apresentação prática foi realizada aplicação direta de fogo, por
meio de um maçarico, nos materiais EPS, PUR e PIR. Ressalta-se
que os testes foram realizados somente nos materiais de forma
isolada, não sendo alvo de testes as amostras completas (compostas pelas chapas de aço e pelo núcleo isolante).

Conclusão
A comissão responsável pela análise da proposta entende não haver possibilidade de definir o desempenho dos produtos (Espuma
Rígida de Poliisocianurato PIR e PIR Alta Performace) além do que
foi definido nos relatórios de ensaio elaborados no Laboratório de
Segurança ao Fogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São
Paulo, IPT.
Após analisar todos os relatórios apresentados, utilizando os
métodos de ensaio descritos na norma SBI (Single Burning Item)
— especificados na norma BS EN ISO 13823:2002 e na norma
BS EN ISO 11925-2 —, os produtos apresentados pela empresa
Kingspan Isoeste são materiais combustíveis Classe II-A, podendo
ser utilizados conforme a classificação das ocupações da tabela
B.1 do anexo B da IT 10.

Parecer técnico
O objetivo da Kingspan foi a apresentação formal de seus produtos ao Corpo de Bombeiros, com ênfase no poliisocianurato (PIR).
O PIR consiste em uma espuma rígida de poliisocianurato que
visa promover o isolamento térmico. A empresa possui em seu
catálogo produtos acabados com o PIR em sua composição, como
as Isotelhas, as Isofachadas e os Isopainéis.
As Isotelhas visam conforto térmico e economia de energia e
consequente redução de investimento nos equipamentos de climatização. Possui núcleo em PIR, com certificação internacional
da FM Global. As Isofachadas têm núcleo de PIR revestido com
chapas de aço pré-pintado. Possui linhas automáticas e contínuas
com injeção de espuma em alta pressão, garantindo uniformidade
ao isolamento. Os Isopainéis são painéis térmicos tipo sanduíche,
compostos por um conjunto de duas chapas de aço perfiladas
intercaladas por PIR, promovendo, além do isolamento térmico,
uma elevada resistência mecânica.

Fone: 0800 747 1122
www.isoeste.com.br
FEVEREIRO 2019 REVISTA FUNDABOM
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EMPRESAS PARTICIPANTES

Lã de vidro para isolamento de paredes em
sistemas de construção a seco - Isover Wallfelt 4+
A tecnologia da lã de vidro para isolamento de paredes em sistemas de construção a seco Isover Wallfelt 4+ foi bem avaliada pelos profissionais do setor. Os principais aspectos que orientaram
a boa avaliação foram a eficácia na segurança contra incêndio e
a credibilidade transmitida pela tecnologia.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,22

78,5%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,21

79,6%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,21

78,2%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,23

79,1%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,25

81,0%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,24

81,3%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,14

75,2%

eventual incêndio, porém a proposta é adotar também o critério
do gotejamento, pois é possível que alguns materiais atendam
aos parâmetros de velocidade superficial de propagação da chama e densidade óptica da fumaça para determinada classificação,
mas possibilita o desprendimento de uma pequena amostra ainda
em chamas, o que facilitaria a propagação do incêndio.
No dia destinado aos testes práticos foi utilizada uma lã de vidro
(produto Isover) que ficou exposta ao fogo por um longo período
sem apresentar gotejamento, com resultado satisfatório.

Conclusão
O produto foi bem avaliado pelo público técnico, o que demonstra
uma boa receptividade por parte da sociedade como um todo,
sendo recomendado a utilização do critério de gotejamento e
partículas em chamas conforme NBR 16626 na classificação dos
materiais.
Considerando que na NBR 16626 também consta o critério gotejamento e partículas em chamas como recomendação, é necessário que seja feito um trabalho de continuidade nos estudos
para viabilizar que os parâmetros de gotejamento sejam incluídos
como exigência na segurança contra incêndio. Em decorrência
do resultado positivo da pesquisa de satisfação, a utilização do
critério gotejamento e partículas em chamas para classificação
do material de acabamento e revestimento também será recomendada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, de maneira adicional, ao exigido no Regulamento de Segurança Contra Incêndio
das Edificações e Áreas de Risco do Estado de São Paulo.

Parecer técnico
A Isover propôs a inclusão da avaliação de gotejamento e partículas em chamas para classificar materiais de acabamento e
revestimento.
Atualmente, a Instrução Técnica nº 10 – Controle de Materiais
de Acabamento e Revestimento classifica os materiais avaliando critérios de velocidade superficial de propagação da chama e
densidade óptica da fumaça.
A empresa expôs a importância de adotar o critério de gotejamento e partículas em chamas, que possui a seguinte definição,
segundo a NBR 16626 – Classificação da Reação ao Fogo de Produtos de Construção: “material desprendido da amostra durante
um ensaio de reação ao fogo e que continua a queimar por um
período mínimo, em conformidade com o método de ensaio”.
Os critérios adotados na legislação de segurança contra incêndio
atual são de extrema importância para evitar a propagação de um
24
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Fone: 0800 055 3035
www.isover.com.br

EMPRESAS PARTICIPANTES

Extintor de incêndio
biodegradável - Mefa L
A tecnologia do extintor de incêndio biodegradável Mefa L foi
bem avaliada pelos profissionais que assistiram às palestras e
demonstrações. O principal aspecto que orientou a boa avaliação
foi a inovação, ponto que pode ser importante na implementação
da tecnologia.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,25

77,7%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,24

77,0%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,11

73,7%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,19

77,6%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,15

77,0%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,17

77,6%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,22

79,2%

Parecer técnico
De acordo com o fabricante, o Mefa L é um produto ecológico de
formulação nacional e livre de elementos que agridem a natureza.
Sua utilização proporciona economia de água, pois age apagando
o fogo e resfriando o meio em chamas ao mesmo tempo. Uma vez
extinta a chama e com o resfriamento, o produto pode reduzir a
operação de rescaldo. Comparado aos seus concorrentes, o Mefa
L não possui álcoois em sua composição, segundo o fabricante. O
produto constitui uma alternativa inovadora ao uso dos Líquidos
Geradores de Espuma (LGE). Sua utilização em combate a incêndio em hidrocarbonetos não os contamina, uma vez que o Mefa
L decanta no fundo do reservatório e, após algum tempo, basta
fazer a drenagem e o hidrocarboneto poderá ser utilizado. Conforme os dados da empresa, o Mefa L pode ser usado em redes de
chuveiros automáticos e em sistemas de hidrantes.
Toda a documentação apresentada pela empresa foi utilizada

para a confecção do relatório técnico. A empresa solicitou a “inclusão da possibilidade de utilização de produtos extintores de
incêndio, diversos dos LGEs, na IT 25”. Contudo, não apresentou
laudos de desempenho do produto Mefa L para casos de combate
a incêndio em líquidos inflamáveis.

Conclusão
Não é possível definir o desempenho do Mefa L até que a empresa apresente os laudos dos testes necessários, não sendo possível deferir nenhuma das proposituras sem tais documentos.
Após análise do arcabouço normativo envolvendo o tema, dos documentos apresentados e dos testes práticos realizados durante
o seminário conclui-se que os produtos que configurem aditivos
para água devem possuir, no mínimo, os testes exigidos pela
NFPA 18A até que exista uma norma brasileira específica. Deve-se lembrar que a NFPA 18A não define critérios de projeto, nos
mesmos moldes da NBR 15511, que determina parâmetros para
LGE, mas sem critérios de aceitação.
Ainda não há previsão normativa brasileira ou norma internacional para uso de aditivos nos sistemas de sprinklers, hidrantes,
combate a incêndio em tanques, extintores ou outros. A NFPA
18A, que trata do assunto, remete para as normas específicas sobre cada sistema a definição dos critérios de projeto, os quais até
o momento não foram definidos. Portanto, há uma grande oportunidade de melhoria para as empresas que atuam nesse segmento. Nesse sentido, torna-se fundamental, para que o produto
seja avaliado e aprovado no futuro, a realização, em laboratório
independente aceito nacional ou internacionalmente, de todos os
testes de aceitação para aditivos para combate a incêndio previstos na NFPA 18A.
Sugere-se que a empresa providencie a tradução juramentada
de toda a legislação internacional relacionada ao tema, e faça um
trabalho junto à ABNT, em especial no CB24, para desenvolvimento de norma brasileira equivalente a NFPA 18 que regulamente o
mercado nacional e, consequentemente, a continuidade do estudo junto ao Corpo de Bombeiros de São Paulo.

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

Vidros resistentes ao fogo Schott Pyran e Pyranova
A tecnologia dos vidros resistentes ao fogo Schott Pyran e Schott
Pyranova foi bem avaliada pelos profissionais envolvidos com o
seminário. Os principais aspectos que orientaram a boa avaliação
foram a influência positiva na segurança contra incêndios e a recomendação, de maneira complementar, para a proteção contra
incêndio.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,16

77,5%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,20

79,3%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,14

77,0%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,16

78,5%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,14

76,8%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,17

77,8%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,11

74,9%

Na legislação atual de segurança contra incêndio há apenas duas
classificações quanto à resistência ao fogo: para-chama e corta-fogo, deixando uma enorme lacuna entre elas. Por isso, a NBR
14.925 – Unidades envidraçadas resistentes ao fogo para uso em
edificações foi revisada, sendo proposta uma classificação mais
específica quanto à aplicação dependendo de suas características intrínsecas, possibilitando um gradiente intermediário que
aproveitaria melhor as propriedades de cada elemento.
O emprego de vidros corta-fogo tipo EI é irrestrita devido ao fato
de o material conter a passagem de chamas, gases tóxicos e limitar a elevação de temperatura. Os vidros resistentes ao fogo para-chamas tipo E possuem limitações em seu uso devido à suas
propriedades de conter a passagem de fumaça, gases tóxicos,
porém não bloquear o calor. Por isso, tem atualmente o uso perREVISTA FUNDABOM FEVEREIRO 2019

R - Capacidade portante;
E - Integridade;
I - Isolamento térmico;
W - Redução de Radiação Térmica;
C - Fechamento Automático;
M - Ação mecânica.

Conclusão

Parecer técnico
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mitido apenas para a redução de distância entre fachadas conforme item 5.2.9, e utilização em fechamento de átrios conforme
item 6.3.7.2, ambos da Instrução Técnica Nº 09 – Compartimentação Vertical e Horizontal, versão 2018.
A proposta da nova nomenclatura complementaria o assunto referente à classificação:

O produto foi bem avaliado pelo público, porém ainda é necessário o aprofundamento nos estudos para que o novo conceito seja
inserido na legislação de maneira efetiva, com o intuito de evitar
contradições conceituais entre as medidas de segurança contra
incêndio.
Para viabilizar a continuidade das tratativas sobre uma maior utilização do vidro E, sugere-se a apresentação de estudo complementar mais aprofundado para que se obtenha dados que comprovem as teorias apresentadas durante o seminário.
Considerando que a NBR 14.925 – Unidades Envidraçadas Resistentes ao Fogo para Uso em Edificações não atribui critérios
de utilização de vidros resistentes ao fogo, sugere-se que seja
desenvolvido um trabalho junto ao CB-24, da ABNT, para que
seja proposta uma norma brasileira que discipline esse assunto
de maneira equânime, visando a harmonização entre a Instrução
Técnica e a NBR.
Quanto à terminologia apresentada, é de extrema importância a
padronização entre os órgãos que possuem correlação com a segurança contra incêndio, sendo que a proposta foi encaminhada
aos responsáveis pela Instrução Técnica Nº 03 – Terminologia de
Segurança Contra Incêndio, para que na próxima revisão da IT
ou então por intermédio de Consulta Técnica posterior, possa ser
verificada a compatibilização dos textos normativos perante a citada NBR.

Fone: (11) 4591-0217
www.schott.com

EMPRESAS PARTICIPANTES

Equipamentos e acessórios para instalações
elétricas industriais em áreas agressivas
A tecnologia dos equipamentos e acessórios para instalações elétricas industriais em áreas agressivas foi bem avaliada pelo público do evento. O destaque é a influência positiva na segurança
contra incêndios.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,19

76,6%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,23

78,9%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,14

76,1%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,17

77,2%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,15

76,9%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,16

76,9%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,06

72,4%

Na atual versão, a adoção dos sistemas elétricos ficou condicionada a classificação de áreas nos termos do item 4.7 e seguintes
– Sistemas Elétricos, em conformidade com a classificação contida na ABNT NBR IEC 60079-10-1. Dessa forma, a classificação
em Zona 0, Zona 1 e Zona 2 já se encontra recepcionada na IT
sem a necessidade de reeditar o texto ou a tabela contida na
ABNT NBR.
Conforme consta no questionamento inicial, a classificação de
áreas, nos termos da NBR IEC 60079, foi contemplada pela IT 27.
No item 5.4.1 é possível verificar a clara intenção do legislador
de relacionar esse tema às exigências contidas em lei específica.
Para tornar ainda mais clara a relação da IT com as prescrições
normativas e legislações pertinentes, a inclusão da exigência expressa a necessidade de apresentação de um documento que
ateste a responsabilidade técnica pela classificação da área de
risco e pela adoção dos equipamentos elétricos adequados, nos
termos da NBR IEC 60079 – Parte 14, podendo contribuir com
a segurança e o posicionamento correto dos responsáveis, sugestão já encaminhada à comissão para estudo de viabilidade e
possível inserção.
O produto apresentado foi bem avaliado pelo público técnico.
Quanto à propositura de uma conferência mais incisiva dos equipamentos instalados, com a publicação do novo Regulamento de
Segurança Contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco do
Estado de São Paulo, o CBPMESP passará a exigir, de maneira
gradativa, a certificação de produtos, o que, naturalmente, resultará na melhoria da qualidade do serviço de segurança contra
incêndio. Consequentemente, os produtos que não oferecem garantias quanto ao seu funcionamento ou desempenho não terão
espaço no mercado.

Parecer técnico
A Telbra participou do seminário propondo a adoção de novos parâmetros para as instalações elétricas em áreas de risco.
O objetivo é atualizar e adotar novos parâmetros nos casos pertinentes à Instrução Técnica Nº 25 – Segurança Contra Incêndio
para Líquidos Inflamáveis, e para a Instrução Técnica 27 – Armazenamento em Silos, conforme as respectivas classificações
estabelecidas nas NBR IEC 60079 – Parte 10 – 1 - Classificação
de áreas – Atmosferas explosivas de gás e NBR IEC 60079 – Parte
10 – 2 - Classificação de áreas – Atmosferas de poeiras explosivas, bem como para a realização de uma inspeção mais eficaz.

Conclusão
Os questionamentos trazidos para a IT 25 foram contemplados
na versão 2018, com diversos itens e referências bibliográficas
que determinam procedimentos e padronização quanto a esses
equipamentos.

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

Elementos envidraçados resistentes
ao fogo redutores de radiação
A tecnologia dos elementos envidraçados resistentes ao fogo redutores de radiação foi bem avaliada pelos profissionais do setor.
Os principais aspectos que orientaram a boa avaliação foram a
credibilidade na segurança contra incêndio, a possibilidade de
incorporação na legislação e a influência positiva na segurança
contra incêndios.

VISÃO GERAL DAS OPINIÕES

Média
(1-5)

% Notas 4 e
5 do total de
respostas

A tecnologia apresentada poderia ser
incorporada na legislação de segurança
contra incêndios do Estado de São Paulo

4,26

80,7%

A tecnologia apresentada influencia
positivamente a segurança contra
incêndios tornando as edificações
e áreas de risco mais seguras

4,22

80,5%

A tecnologia apresentada possui critérios
técnicos (estudos, ensaios, certificações,
etc.) para subsidiar a substituição ou
complementação de alguma medida
de segurança contra incêndios

4,19

79,9%

Independente da regularização normativa
da tecnologia apresentada, você a
recomendaria, de maneira complementar,
para a proteção contra incêndios

4,18

78,8%

A tecnologia apresentada é eficaz
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

4,23

78,6%

A tecnologia apresentada passa
credibilidade na segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco

4,23

81,3%

A tecnologia apresentada é inovadora
na segurança contra incêndio em
edificações e áreas de risco

3,18

77,2%

Parecer técnico
A inclusão da tecnologia de elementos envidraçados resistentes
ao fogo redutores de radiação, bem como a proposta de inclusão
da classificação EW (Integridade + Redução de radiação) na IT
9 – Compartimentação Vertical e Horizontal baseiam-se na norma
de aplicação holandesa NEN 6069+A1:2016. Atualmente, esse
conceito não é contemplado pela legislação de segurança contra
incêndio no Estado de São Paulo.
A legislação holandesa e as Normas Europeias (EN) relativas à
resistência ao fogo basicamente definem as classificações por
meio de siglas:
R – Capacidade Portante
E – Integridade
W – Redução de Radiação
I – Isolamento Térmico
28
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A proposta da empresa é a utilização do elemento envidraçado EW
nos seguintes casos: janelas ou visores em paredes de compartimentação interna; portas entre áreas compartimentadas; portas
entre compartimento e corredores de evacuação; divisórias (paredes) de compartimentação juntas a corredores de evacuação
ou áreas de circulação livres de material combustível; compartimentação vertical; fachadas, cortinas e parapeitos; separação de
edificações (isolamento de risco); fachadas ortogonais; fachadas
paralelas e fachadas não coincidentes.

Conclusão
O produto apresentado foi bem avaliado pelo público técnico participante do seminário, porém ainda é necessário a definição de
critérios técnicos para sua aplicação, adaptados à situação das
edificações e da regulamentação do Estado de São Paulo.
Na compartimentação vertical de fachada, há a necessidade de
verificação dos critérios para o cálculo que define a altura do
elemento resistente ao fogo, não sendo uma dimensão prescrita
como é utilizado hoje na legislação de segurança contra incêndio
no Estado, dentre outros detalhes.
Outro ponto importante para a continuidade dos estudos é a apresentação da tradução juramentada da NEN 6069 na íntegra, pois,
em diversos pontos do capítulo que disciplina a utilização do vidro
EW, há a citação de outras partes da norma e até mesmo de outras normas internacionais não apresentadas.
Em reconhecimento à seriedade da empresa e em decorrência
do resultado positivo da pesquisa de satisfação, a utilização do
vidro EW (com integridade e redutor de radiação térmica) é recomendado, de maneira adicional, ao exigido no Regulamento de
Segurança Contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco.
Quanto à terminologia apresentada, é de extrema importância a
padronização entre os órgãos que possuem correlação com a segurança contra incêndio, sendo que a proposta foi encaminhada
aos responsáveis pela Instrução Técnica Nº 03 – Terminologia de
Segurança Contra Incêndio, para que ocorra a compatibilização
com a NBR citada na próxima revisão da IT ou, então, mediante
consulta técnica.

Fone: 11 3434.9471
www.vetrotech.com

CHEGOU A HORA DA

SUA NOVA TECNOLOGIA
CONQUISTAR O MERCADO

MUITAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS FICAM À MARGEM
DO MERCADO E, APESAR DE EFICAZES, NÃO SÃO RECEPCIONADAS
PELOS SISTEMAS CONVENCIONAIS DE PROTEÇÃO.
ESPECIALISTA EM SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS,
EMPRESAS E SEUS EXECUTIVOS, BOMBEIROS MILITARES DE TODO O BRASIL
E A FUNDABOM VÃO EM BUSCA DE SOLUÇÕES INOVADORAS E PRÁTICAS,
COM FOCO NA EFICIÊNCIA DOS RESULTADOS, ALIADA À DOUTRINA DE SEGURANÇA
ESTABELECIDA PELO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO PAULO.
PAINÉIS COM A PRESENÇA DE GRANDES NOMES
DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS,
DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA E MUITO CONHECIMENTO.

SE VOCÊ TEM UM NOVA TECNOLOGIA A OFERECER, FAÇA SUA RESERVA.
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VAGAS LIMITADAS.
VOCÊ NÃO PODE PERDER ESTA OPORTUNIDADE!
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Calendário de cursos Fundabom*
Chuveiros Automáticos

Controle de Fumaça

Data: De 18 a 22 de março
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 3 a 7 de junho
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.

Vistoria em Edificações

Líquidos Inflamáveis em Tanques

Data: 25 de março a 5 de abril
Data: de 6 a 17 de maio
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.

Data: De 14 a 16 de junho
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

ISSN 2446-7855

ESPECIAL

Data: De 28 a 30 de junho
Objetivo: Capacitar engenheiros,
arquitetos e profissionais afins a
projetarem corretamente os sistemas
de 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
*Os cursos estão sujeitos a alterações.
Confira a programação definitiva pelo site
da Fundabom – www.fundabom.org.br

Seminário para
Estudo de Novas
Tecnologias

Conheça o
resultado das
avaliações feitas
pelo público e
pelos bombeiros

Atualizada,
a IT 34 define
que o hidrante
urbano deve
ser de coluna
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Corpo de Bombeiros
mapeia rede de
hidrantes e cria
aplicativo para
facilitar vistoria
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Líquidos Inflamáveis Fracionados

PRÊMIO PETROBRAS
DE JORNALISMO 2016

DE SÃO PAULO

CAPA: arte: Cesar Mangiac
Foto: 1º Tenente Carlos Nor avalli
berto dos Passos Júnior,
da CoordOp CB

PUBLICAÇÃO OFICIAL DO CORPO
DE BOMBEIROS DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO

2018, que alterou significativamente
as exigências da Instrução Técnica 25
do Corpo de Bombeiros de São Paulo.
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Sprinkler ESFR K25

Soluções de Chuveiros Automáticos
Tyco para Proteção Contra Incêndio
de Armazenagem é com a Dinamica
As áreas de armazenagem e metódos de distribuição evoluíram e os
desaﬁos para a proteção contra incêndio aumentaram. Por isso, a Tyco
desenvolveu soluções adequadas para atender os diferentes níveis de
risco, todas elas disponíveis com a eﬁciência da Dinamica.

distribuidor
autorizado:

Entre em contato!
11 4353.1000 | 11 9 4736.3295
dinamicacomercial.com.br

