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Editorial
Jovem e promissora

A

ntes de tudo quero agradecer ao Comando do Corpo de Bombeiros, na pessoa
do meu amigo coronel Eduardo Rodrigues Rocha, pela oportunidade de,
mesmo na inatividade, poder continuar colaborando com o nosso querido
Corpo de Bombeiros Militar bandeirante. É preciso também agradecer a compreensão da
minha família por me apoiar quando tenho a chance de participar como colaborador dessa
promissora organização chamada Fundabom, que, embora ainda jovem e pequena de tamanho, tem enorme
potencial de desenvolvimento.
Neste início de gestão da nova diretoria, eu, o coronel Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho (diretor
financeiro) e o coronel Alexandre Doll de Moraes (diretor administrativo), recebemos com orgulho, ética e
gratidão a missão de capitanear a entidade. Nos próximos dois anos, tentaremos fazer a diferença, deixando
para o futuro a nossa parcela de contribuição ao espírito de bombeiro que nos guiou durante todos os anos de
vida ativa na corporação.
Nossa missão não será fácil, ainda mais considerando a grande gestão do meu antecessor, o eterno
Comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Rogério Bernardes Duarte e equipe, representada pelos ímpares
coronéis Wilson de Oliveira Leite e Carlos Antônio Noia de Souza. Daremos continuidade aos processos em
andamento, que estão contribuindo de forma inquestionável na transformação de vidas e valores de todas
as partes interessadas. Dentre essas atividades, vale ressaltar no campo esportivo o ineditismo do combo de
corridas do Corpo de Bombeiros na região metropolitana, com destaque para a Corrida Noturna do Corpo
de Bombeiros em Mogi das Cruzes, no dia sete de setembro.
Dentre nossas principais metas, ressalto a implementação do novo planejamento estratégico da Fundabom,
cuja construção se iniciou na primeira gestão do coronel Saint Clair, que será imprescindível para estabelecermos
ações específicas e inovadoras. Os frutos mais recentes são a divulgação do Seminário Nacional de Bombeiros,
Senabom, em novembro, organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, o apoio da Fundabom
ao tradicional Workshop GSI , já na sua 7ª edição, e a organização do Seminário de Fundamentos de
Segurança, em parceria com a Firek.
O nosso real desafio agora é tornar a fundação cada vez mais representativa
dos interesses comuns das atividades de bombeiros. Isso será possível com a
criação de vínculos mais estreitos e constantes com a comunidade acadêmica,
com as empresas que atuam na área de proteção contra incêndios e salvamento
de vidas, com os bombeiros ativos e inativos e, sobretudo, com os representantes
da sociedade civil. Não posso deixar de agradecer à Deus pela oportunidade
de darmos continuidade às ações. Para concluir, quero agradecer ainda a
todos os integrantes da Fundabom, que renunciaram a muitas coisas para
compartilhar conosco o sonho de ver o futuro da fundação alerta e altaneiro.
Frank Itinoce

Diretor-presidente da Fundabom
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Tânia Galluzzi

SEMINÁRIO PROMOVE
AMPLO DEBATE SOBRE
NOVAS TECNOLOGIAS
E SEUS EVENTUAIS
IMPACTOS NA LEGISLAÇÃO
VIGENTE E RECEBE O
AVAL DO PÚBLICO E
DOS PALESTRANTES.

Espaço aberto
ao diálogo
Fotos: André Velozo

C

riar um ambiente propício à integração,
favorecendo a troca de informações e experiências, no qual as pessoas estivessem
realmente dispostas a ouvir e serem ouvidas. Esse foi um dos objetivos traçados e
alcançados pelo II Seminário para Estudo de Novas Tecnologias na Segurança contra Incêndio. Entre os dias 2
e 4 de julho, o encontro reuniu cerca de 300 pessoas no
auditório da Uninove, Universidade Nove de Julho, unidade Vergueiro, e na Escola Superior de Bombeiros, ESB,
em Franco da Rocha, além da audiência online, com 690
profissionais de todo o Brasil.
A missão da Fundabom e do Corpo de Bombeiros de
São Paulo ao unirem-se para a realização do evento era
fomentar a ampliação da oferta de soluções inovadoras
no segmento de prevenção e combate a incêndios, visando a redução das ocorrências e a preservação de vidas. Para tanto, a programação envolveu discussões teóricas nos dois primeiros dias, divididas em oito painéis
e 14 palestras. Na quinta-feira, a demonstração das tecnologias aconteceu na ESB sob o olhar atento dos participantes, interessados em identificar na prática os recursos dos produtos apresentados na Uninove. “Temos de
aplaudir a coragem do Corpo de Bombeiros de se abrir
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para o público em geral, de se aproximar da sociedade
civil para discutir procedimentos e tecnologias que podem ajudar a salvar vidas”, afirmou Elisa Yuasa, tecnóloga em Construção Civil. Para a técnica de manutenção,
projetos e obras da CPTM que participou da primeira
edição do seminário, realizada em novembro de 2018,
o fato de os sistemas serem avaliados pelos bombeiros
agrega credibilidade ao debate.
A arquiteta Marcela de Oliveira elogiou a comunhão
entre a apresentação das tecnologias e as possíveis intersecções com as Instruções Técnicas (ITs) elaboradas pelo
Corpo de Bombeiros. Sandro Cubas, engenheiro civil e
de segurança do trabalho, afirmou durante as apresentações ter visto tecnologias das quais nunca tinha ouvido
falar. Já Gerson Viana, presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo,
Ibape/SP, destacou a qualidade do público. “Atingi meu
objetivo: conhecer o parecer dos fornecedores e aproveitar a presença dos especialistas para discutir propostas inovadoras.”
DIFERENTES VISÕES

Afora membros da corporação paulista, bombeiros de
vários Estados participaram do Seminário de Novas

Tecnologias, como o major José do Carmo Barbosa, assessor de planejamento do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais. O militar ressaltou a combinação da divulgação
de novas tecnologias com a discussão sobre a legislação
que pode ampará-las. Acompanhado pelo tenente Rafael
Tadeus Fernandes, o major, que é presidente da fundação Salvar, tinha um outro objetivo ao vir a São Paulo:
estreitar os vínculos com a Fundabom, uma vez que o
CBMMG , a exemplo de São Paulo, criou uma fundação
de apoio aos bombeiros mineiros, a Salvar, com menos
de um mês de existência.
O tenente-coronel Thiago Abdala de Morais, comandante de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros de
Goiás parabenizou a Fundabom e o CBMESP pela iniciativa. “Além do conhecimento técnico, da discussão sobre
os produtos e as necessárias certificações, o intercâmbio
com outras corporações, especialmente a paulista, que
está na vanguarda, é muito interessante.” O alinhamento entre os bombeiros, os detentores das tecnologias, a
sociedade e a academia foi enfatizado pelo major Ramon Diego, comandante do 3º Grupamento do Corpo
de Bombeiros Militar da Bahia. “Essa mescla traz novos
olhares para temas essenciais, desde os projetos de novas
edificações até o trabalho das concessionárias.”

Entre os palestrantes, José Alberto Corrêa Gonçalves
Filho, diretor da CG Sistemas Construtivos/Crosslam,
afirmou que a experiência foi muito boa. “O evento foi
bem organizado e a chancela do Corpo de Bombeiros
traz respeitabilidade ao seminário”, comentou o executivo. Para ele, a divulgação do evento deve ser ampliada,
estendendo seu alcance. “O formato está ótimo e o feedback que estamos recebendo tem sido muito positivo”,
comentou o diretor da Crosslam no último dia.
Para o coronel Eduardo Henrique Briciug Martinez,
coordenador operacional do CBPMESP, o evento é uma
excelente iniciativa na medida em que reforça um canal
de comunicação entre o mercado de equipamentos e
serviços de segurança contra incêndio e o poder público estadual. “O Corpo de Bombeiros tem o compromisso de fiscalizar a segurança das edificações com objetivo
de preservar vidas. Como instituição, não pode causar
prejuízo ou inviabilizar as atividades econômicas”, afirmou o coronel. “O contato com novas tecnologias facilita
a implementação destas nos imóveis, aumentando a segurança. É um processo de ganha-ganha. Ganha o Corpo de Bombeiros na sua missão de fiscalização, ganha o
mercado na viabilidade dos negócios de produtos e serviços e, principalmente, ganha a população, que se utiliza de imóveis mais seguros”, finalizou o oficial.
A seguir, o resumo de cada uma das apresentações,
acompanhado pelo descritivo técnico dos produtos.
AGOSTO 2019 REVISTA FUNDABOM

5

Fiscalização
do Corpo
de Bombeiros

A

abertura do seminário foi feita pelo então presidente da Fundabom, coronel da reserva Rogério Bernardes Duarte, e pelo comandante do
CBPMESP, coronel Eduardo Rodrigues Rocha. Ambos
lembraram a comemoração do Dia do Bombeiro, 2 de
julho, ressaltaram as conquistas da Fundabom em seus
cinco anos de atividade e a importância de ouvir as empresas e a sociedade na construção de um cenário de
maior segurança e proteção contra incêndios.
Na primeira palestra, o tenente-coronel Marcelo Alexandre Cicerelli, chefe do Departamento de Segurança e
Prevenção Contra Incêndio do CBPMESP, abordou a fiscalização do Corpo de Bombeiros nas edificações. Didático, o militar falou sobre a estrutura normativa do Código Estadual de Proteção Contra Incêndios e Emergências,
instituído em 2015 pela Lei Complementar 1.257, detalhando o processo de regularização dos edifícios junto
ao CB. Mas seu principal objetivo foi explicar os procedimentos após a entrada em vigor do Regulamento de
Segurança contra Incêndios das edificações e áreas de
risco, no final do ano passado, que dá Poder de Polícia
ao Corpo de Bombeiros. O tenente-coronel afirmou que
a fiscalização vai seguir um planejamento, priorizando
demandas judiciais, denúncias e imóveis já sinistrados.
“Ao encontrarmos irregularidades, a primeira medida é
a advertência, com um prazo de 180 dias, prorrogáveis
por igual período, para a regularização. Se o problema
persistir, vem a multa. Não havendo alterações do quadro, a licença é cassada.” De acordo com o coronel Cicerelli, a interdição não é uma penalidade e sim uma ação
emergencial para estancar um processo que represente
risco iminente, como um local público que esteja excedendo sua lotação.
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Tenente-coronel Cicerelli

PONTO DE VISTA

Tenente-coronel Marcelo Alexandre Cicerelli
Revista Fundabom - Qual a sua opinião sobre a segunda edição do seminário?
MAC - Toda a iniciativa de fomento à segurança contra
incêndios e emergências é bem-vinda, tanto no aspecto
de educação pública (preventivo), como na instalação e
manutenção das medidas de segurança contra incêndio
em edificações e áreas de risco (protetiva). Duas frentes
que o evento soube abordar com maestria.
A evolução tecnológica é dinâmica e o CBPMESP possui a atribuição legal de editar e atualizar as Instruções
Técnicas, que é o detalhamento e o dimensionamento
das medidas de segurança contra incêndio, o que torna
extremamente importante ouvir a indústria e os profissionais do setor para atualizar nossa legislação.
RFB - Qual sua opinião sobre as discussões geradas du-

rante a sua palestra?
MAC - A fiscalização é algo novo na legislação de segurança contra incêndio do Estado de São Paulo, o que resulta, naturalmente, em diversas dúvidas referente ao assunto. O debate é bem-vindo e tem que acontecer para
que possamos divulgar a fiscalização em São Paulo.
É fundamental destacar que a fiscalização possui um
viés de educação pública, de conscientizar e estimular
os proprietários e os usuários a regularizarem as edificações e áreas de risco.

Painel 1

Compartimentação
com vidros

P

ara discutir a compartimentação das edificações
com vidros foi convidado o presidente da ABPP,
Associação Brasileira de Proteção Passiva, Rogério Lin, e o gerente comercial para América Latina da
Vetrotech Saint-Gobain, Paulo da Silva Penna de Moraes. O executivo da Vetrotech falou sobre as inovações
do vidro corta-fogo na Instrução Técnica 09, que trata
da classificação de resistência ao fogo desse tipo de material, enfocando as alterações após a recente revisão da
instrução. Além de passar a tratar do elemento envidraçado, e não apenas o vidro em si, como um conjunto resistente ao fogo, a IT incorpora uma nova categoria de
produto, definido pela sigla EW. Ela especifica elementos envidraçados intermediários, posicionados entre os
conjuntos para-chama (E), que garante a integridade do
material sem bloqueio de calor por condução e radiação,
e o conjunto corta-fogo (EI), que assegura integridade
e isolamento térmico. Os produtos classificados como
EW oferecem integridade do material e redução da radiação, posicionando-se como uma alternativa versátil
e de bom custo-benefício.
O objetivo de Paulo de Moraes foi mostrar vantagens
e novas aplicações para os elementos envidraçados EW,

Paulo de Moraes, gerente comercial da Vetrotech
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Rogério Lin, presidente da ABPP

propondo a criação de um grupo de trabalho para a elaboração e adoção de uma tabela técnica mais detalhada
com a classificação desse tipo de material.
PONTO DE VISTA

Rogério Lin, presidente da Associação Brasileira de
Proteção Passiva, ABPP
RFB - Qual a sua opinião sobre o seminário e seu impacto no segmento de prevenção contra incêndios?
RL -Muito positiva vemos com bons olhos a iniciativa.
Recomendamos somente atenção a evitar que empresas
utilizem o evento como chancela de seus sistemas. O papel das associações de referência do setor foi um ponto
muito positivo que a segunda edição trouxe; dá a oportunidade de expressarmos as preocupações mais latentes. Estão de parabéns.
RFB - A ABPP tem participação decisiva no fomento da
proteção e segurança contra incêndio. Como foi para a
entidade apoiar e participar do evento?
RL - Divulgamos institucionalmente as medidas de proteção passiva e recebemos bons questionamentos dos associados. Tivemos dois associados, Vetrotech Saint-Gobain e Kingspan Isoeste. Além disso, atraímos potenciais
novos associados para a ABPP, vejo isso como algo positivo. Agradecemos por essa troca.

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 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 ref letor 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.
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Painel 2

Líquidos
combustíveis e
inflamáveis

O

tema foi discutido pelo superintendente do
Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio, ABNT/CB -24, José Carlos Tomina, e pelo
gerente comercial na Divisão de Incêndio da Conaut,
Tiago Cardoso. “Temos poucos eventos para discutir
a normalização da proteção e segurança contra incêndio e essa é uma oportunidade de ouro”, disse Tomina
no início do painel.
Tiago Cardoso ressaltou a necessidade de se desenvolver uma norma que contemple os sistemas de nebulização, conhecidos como water mist, que se apresentam
como alternativa aos sprinklers em determinadas situações. “Os sistemas de nebulização são eficientes contra
todos os tipos de fogo, utilizam 90% menos água do que
os chuveiros automáticos, assim como exigem uma tubulação de calibre menor”, afirmou o gerente da Conaut.
De acordo com ele, várias construções já usam o sistema no Brasil, como instalações da Enel. “Nossa proposta aqui é que o water mist seja inserido nas instruções
técnicas como uma alternativa ao sprinkler.”

José Carlos Tomina, superintendente do CB-24

PONTO DE VISTA

José Carlos Tomina, superintendente do ABNT/CB-24
RFB - Qual a sua opinião sobre o seminário e seu impac-

to no segmento de prevenção contra incêndios?

JCT - O seminário foi positivo e trouxe a oportunida-

de de se discutir assuntos inovadores para a área de segurança contra incêndio, colaborando no debate sobre
a possibilidade de utilização e de adequação dos sistemas apresentados.
RFB - Qual a sua expectativa com relação ao futuro do

mercado de segurança contra incêndio?
JCT - De melhoria, de crescimento e de maior padronização das legislações e dos requisitos técnicos a partir do
início da padronização das regulamentações estaduais,
tendo como referência a proposta de regulamentação
nacional.
RFB - A ABNT, por meio do CB -24, tem participação deci-

Tiago Cardoso, gerente comercial da Conaut
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siva no fomento da proteção e segurança contra incêndio.
Como foi para a entidade apoiar e participar do evento?
JCT - Foi importante, inclusive contando com as presenças de vários membros das diversas comissões de estudo
do comitê. Ficou muito clara a necessidade de se elaborar novas normas brasileiras para orientar tecnicamente
a utilização dos produtos e sistemas inovadores que foram apresentados no seminário. E o CB -24 está à disposição para desenvolver tais atividades de normalização.

Water Mist. Extinção de fogo
com economia de água e recursos

A

Conaut, com mais de 55 anos de mercado e em
parceria com ia 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 um 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 (OH 2), assim como machinery spaces aprovados pela
FM e VDS .
Portanto, a tecnologia em ascensão de Water Mist
Hi-Fog 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.
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Painel 3
Sprinkler

O

sistema automático de combate a incêndio mais
usado no mundo foi abordado pelo presidente
da Associação Brasileira de Sprinklers, ABSpk,
Felipe Melo, e por Antonio Carlos Trevisani, representante da Secur. O presidente da ABSpk destacou os diferenciais que fazem do sprinkler um sistema tão popular, como sua eficácia com o uso de pouca água. Porém,
chamou atenção para o fato de que mais da metade dos
sistemas instalados no Brasil não é certificada.
Antonio Trevisani apresentou o novo bico EFSR K28,
voltado à proteção de espaços com altura maior que
14,60 m. Hoje, para se adequar à legislação vigente, se a
altura do galpão for maior que 14,60 m é preciso adicionar um nível ou mais de sprinklers nos racks e uma linha no teto, ou optar pela instalação de um forro falso.
“Com o VK 514 ESFR K28, o limite do pé direito sobre
para 16,70 m, com área de armazenagem até 15,20 m.”
De acordo com Trevisani, toda a documentação técnica
já está com o Corpo de Bombeiros para análise a aprovação do novo modelo.

Antonio Trevisani, da Secur
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Felipe Melo, presidente da ABSpk

PONTO DE VISTA

Felipe Melo, presidente da ABSpk
RFB - Qual a sua opinião sobre o seminário e seu impac-

to no segmento de prevenção contra incêndios?

FM - O seminário é muito interessante para educar e

compartilhar com os participantes informações sobre
novos produtos e tecnologias na proteção contra incêndio. Vejo, porém, com algum receio, a apresentação de
produtos que não possuem certificação comprovada ou
normas para utilização, que podem servir de inf luência para um uso indiscriminado. Para que um produto
seja utilizado na proteção contra incêndios, onde vidas
e ocupações podem estar em risco, deve ter sido muito
bem testado e assegurado por organismo competente e
reconhecido para que seu funcionamento e eficácia sejam garantidos.
RFB - Qual a sua expectativa com relação ao futuro do
mercado de segurança contra incêndio?
FM - Sou bastante otimista. Acredito que num futuro
próximo teremos uma maior conscientização e maior
rigor na implementação de medidas de proteção contra incêndio. Essa afirmação está baseada na aprovação do Decreto Estadual 63.911/18 [Regulamento de
Segurança contra Incêndios das edificações e áreas de
risco], que determina que a fiscalização das instalações
será feita pelo CBPMESP, ou seja, menos “impunidade”
no descumprimento das exigências de nossa legislação.
O decreto também traz a exigência do uso de produtos
certificados. Atualmente muito produto sem certificação e de baixa qualidade é utilizado nas edificações, e
com esse item no decreto acredito que no médio prazo
reduziremos tal problema.

Sprinkler ESFR K28,
aplicação específica VK514

O

modelo VK 514 da Viking agora é aprovado pela
FM como chuveiro automático de armazenamento de resposta rápida, fornecendo proteção por sprinklers somente no teto para instalações de
armazenamento de até 16,7 m de altura. O ESFR K28
pode ajudar a aumentar a flexibilidade do rack e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de instalação e manutenção
associados aos sprinklers no rack.
O produto foi projetado especificamente para suprimir incêndios de armazenamento de alto desafio sem a
necessidade de sprinklers no rack. Trata-se do único aspersor de armazenamento aprovado pela FM para fornecer proteção somente de teto para armazéns com tetos de
55 pés (16,76 m). O dispositivo tem pressão de projeto de
80 psi (5,5 bar) com cálculo de área remota consistindo

em nove chuveiros automáticos (três sprinklers instalados em três ramais adjacentes).
Classificado como sprinkler de armazenamento de
resposta rápida, o VK 514 foi aprovado pela FM para proteger as mercadorias de Classe I-IV, bem como plásticos
não expandidos, armazenados em racks de linha única
ou dupla até 15,2 m de altura (50 pés). O produto está
disponível com tamanho de rosca de 1 polegada NPT,
nas classificações de temperatura normal e intermediária: 74°C (165°F) e 96°C (205°F).
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Painel 4

Proteção elétrica,
sistema de alarme e
detecção e dosagem
de espuma

O

último painel do primeiro dia
trouxe o conselheiro de segurança Ricardo Vilella, que atua
na divisão de defesa e segurança do Departamento de Comércio Internacional
da embaixada do Reino Unido em Brasília. Ele estava acompanhando Brian Hill,
representante do sistema de detecção de
calor Thermarestor.
Brian detalhou o funcionamento da
tecnologia inglesa. Partindo do princípio
de que boa parte dos incêndios são ocasionados por problemas nas instalações
elétricas, o Thermarestor faz o monitoramento da infraestrutura elétrica e dos
equipamentos. Quando o calor excessivo é detectado, o sistema notifica a central de monitoramento ou simplesmente
desativa o dispositivo com problema. O
Thermarestor pode ser utilizado em caixas de fusíveis, pontos de suprimento de
energia, em tomadas e eletrodomésticos.
No mesmo painel foi apresentado o
sistema de dosagem de espuma mecânica Firemiks, representado no Brasil pela
CF Sistemas. Paulo Pigari, diretor da CF,
ao lado de Per Aredal, da Firemiks, falou
sobre os diferenciais do Firemiks, disponível em três modelos, com diversas instalações no Brasil. Os destaques estão no
fato de o sistema ser movido pela força da
água, dispensando outra fonte de energia,
fazendo a dosagem do LGE proporcional
ao fluxo de água, praticamente independente das variações de pressão.
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Os trabalhos do dia foram encerrados com a palestra A importância da proteção de novas tecnologias por
meio da Lei de Propriedade Industrial como meio para
obtenção de resultados econômicos, ministrada por Ricardo Piragini, sócio da Britânia Marcas e Patentes. O
especialista em direito empresarial e propriedade intelectual alertou para a necessidade de se proteger ativos
intangíveis, como marcas, patentes, desenhos industriais e softwares, que podem
gerar retorno financeiro quando vendidos, transferidos ou franqueados.
PONTO DE VISTA

Ricardo Vilella, conselheiro de segurança
da embaixada do Reino Unido
RFB - Qual a sua opinião sobre o semi-

Brian Hill, da Thermarestor

Per Aredal, da Firemiks

Paulo Pigari, da CF Sistemas

nário e seu impacto no segmento de prevenção contra incêndios?
RV - O seminário se tornou referência
em novas tecnologias do setor no Brasil. É uma oportunidade única de discutir com especialistas e usuários, fazendo
com que a indústria tenha feedback imediato sobre suas inovações. Além disso,
permite que os tomadores de decisão se
preparem para adoção dessas novas tecnologias por meio de mudanças na legislação e procedimentos operacionais.
RFB - Qual a sua expectativa com relação ao futuro do mercado de segurança
contra incêndio?
RV - O mercado está aberto para inovação e o seminário traz benefícios para o
setor como um todo, fomentando a discussão e o compartilhamento de melhores práticas internacionais. Acredito que
a tendência será de uma maior abertura e
adoção de novas tecnologias como, por
exemplo, a aplicação de inteligência artificial em sistemas automatizados, conectando dispositivos e sensores IoT, a
fim de se ter uma melhor visibilidade na
hora da tomada de decisões.

Thermarestor, tecnologia transformando
a segurança contra incêndio

O

risco de incêndio existe em quase tudo que se
tenha uma fonte de energia elétrica. Em média,
há 25.000 incêndios com origem elétrica a cada
ano no Reino Unido. Infelizmente, o problema não se limita somente a esse país. Trata-se de uma questão global.
O Thermarestor é uma forma única e inovadora de
prevenir esses incêndios. Desenvolvido como um sistema de detecção de calor para conexões e componentes
elétricos, o Thermarestor oferece uma solução de pré-ignição. Ao monitorar permanentemente esses pontos, o
dispositivo pode detectar a presença de calor excessivo e
fornecer um alerta antecipado, a fim de evitar um possível incêndio. Onde a alimentação elétrica é via um RCD
(GFCI), o Thermarestor pode desconectar automaticamente a fonte e remover a fonte de ignição.
Atuando como um sistema de prevenção de incêndio,
o Thermarestor fornece proteção contra falhas elétricas
e sobrecargas em qualquer lugar em que ocorram dentro

da instalação elétrica. O produto pode ser instalado em
edificações novas ou já existentes, permitindo o monitoramento térmico de suprimentos de entrada, quadros de
distribuição, painéis e acessórios como tomadas. A conexão com os sistemas existentes de alarme de incêndio e
gerenciamento de edifícios é simples e direta, fornecendo um meio altamente eficaz de notificar os ocupantes
sobre quaisquer condições de superaquecimento. Agora também é possível oferecer um sistema de notificação
autônomo, por meio do comunicador MetaCom. Isso
permite que tais incidentes sejam investigados, como
casos de manutenção, evitando assim a necessidade de
envio de uma equipe de emergência, fornecendo proteção permanente para pessoas e propriedades.
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A proteção dos inventos tecnológicos
e das marcas como elemento
de valoração e retorno econômico

U

m dos patrimônios mais importantes de uma empresa é a propriedade industrial. Trata-se do conjunto de criações intelectuais que são desenvolvidas no âmbito empresarial e que são intangíveis, ou seja,
não tem forma, mas não deixam de ser valiosas.
O que muitos não sabem é que, por vezes, ainda que
as demais propriedades da empresa não sejam tão valiosas, o investimento e criação em marcas, patentes e desenhos industriais podem alavancar o valor de uma empresa e, em alguns casos, até superá-la. Para se ter uma
noção, o valor da marca Google, no último relatório sobre o balanço da empresa feito em 2014 por especialistas, era de 158 bilhões de dólares. Isso quer dizer que, se
a gigante da tecnologia do Vale do Silício amanhã perdesse todos seus ativos e sobrasse apenas a marca, ela poderia vendê-la por esse astronômico valor.
Nesse sentido, torna-se muito importante para o empresário de qualquer segmento criar e proteger seus ativos intangíveis, sejam eles marcas, patentes ou desenhos
industriais, pois tal propriedade não pode ficar à mercê
de usurpadores e piratas de plantão que podem “pegar
carona” no sucesso da sua empresa.
De modo a facilitar a compreensão do que deve ser objeto da proteção enquanto propriedade industrial (veja
quadro). Cada objeto que se pretende proteger deve ser
analisado a fim de verificar quais as possibilidades de registro e melhor forma de proteção.
Entretanto, inicialmente, vale elucidar que a marca,
por exemplo, não deve se confundir com nome empresarial, visto que são institutos jurídicos diferentes e que
merecem proteções distintas.
Ou seja, o simples fato de a empresa já ter sido constituída na junta comercial ou em outros órgãos, não retira
a importância de se buscar a proteção de marca.
No Brasil, o principal órgão de registro é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que se ocupa
dos registros de marcas, desenhos industriais e softwares,
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Objeto de
proteção

Principais
características

Forma de registro

Marca

Sinal distintivo
que será vinculado
a produtos e/
ou serviços

Registro pode
ser requerido nas
seguintes formas:
• Nominativa
• Mista
• Figurativa
• Tridimensional

Patente

Invenção ou
melhoramento
de um objeto
ou processo

A patente pode
ser nas seguintes
modalidades:
• Patente de invenção
• Modelo de utilidade

Desenho industrial

Proteção da
forma plástica
ornamental de um
objeto (estética)

Registro deve ser
requerido desde que
o desenho industrial
tenha novidade
em relação ao que
existe no mercado

Software

Programa de
computador
original

Proteção do
código fonte

bem como o depósito de patentes. Como toda a propriedade, esses objetos podem entrar no balanço da empresa como ativos valiosos. Por isso, é de suma importância
que tal proteção ocorra o quanto antes e que se consultem especialistas na matéria para que não haja prejuízos
e decepções futuras.
Pode-se concluir que a propriedade industrial tem
um papel importante no desenvolvimento e consolidação da empresa no mercado, tanto no âmbito da inovação tecnológica (desenhos industriais e patentes) quanto
no imaginário do cliente/consumidor, através da associação de qualidade com determinada marca de produtos ou serviços prestados.

Firemiks, sistema mecânico
de dosagem de espuma
Firemiks PP
bomba de pistão

Firemiks GP
bomba de
engrenagem

A

CF Sistemas, empresa com mais de 10 anos de
atuação ino segmento de engenharia e proteção contra incêndios, juntamente com a sueca
Firemiks, oferece ao mercado brasileiro uma opção para
sistemas mecânicos de dosagem de espuma para combate a incêndios, a bomba dosadora Firemiks.
O funcionamento do sistema Firemiks se dá pelo fluxo de água que passa pelo motor hidráulico, gerando uma
movimentação circular no rotor, que é transferida para a
bomba através do acoplamento de acionamento direto. A
concentração é bombeada dentro da saída do motor hidráulico, no qual acontece a dosagem. Tanto as funções
do motor hidráulico quanto a fonte de condução de dosagem da bomba e o medidor de vazão mantêm um sistema de fluxo proporcional. A dosagem segue automaticamente todas as variações dentro do fluxo da água.
Trata-se de um sistema compacto, conduzido apenas
pelo fluxo da água, sem necessidade de energia externa.
Sua utilização possui regulagem própria, mecânica e sistema de controle de fluxo com uma extensa variação de
vazão e pressão. Não exige aferimento complexo de pressão ou calibração, proporcionando ainda a possibilidade de testes econômicos e ambientalmente corretos, por
meio da opção de uma válvula de três vias para realizar
o retorno do LGE ao tanque. A dosagem é proporcional
à taxa de fluxo e independe da variação da pressão. Isso
gera uma mistura estável dentro do mínimo e do máximo de vazão e pressão estabelecidos pelo equipamento.
O Firemiks está disponível em diferentes capacidades/modelos, variando de 300 até 12.000 lpm, com alternativas fixas de dosagem: 1%, 2%, 3% ou selecionável.

Firemiks
modelo móvel

Outras opções de dosagem podem ser solicitadas sob
encomenda. O sistema possui modelos com bombas de
engrenagem, pistão e ainda contam com uma linha especialmente desenvolvida para as operações com água
salgada, desenvolvida com peças em bronze.
Com o Firemiks, o Corpo de Bombeiros e as brigadas
de incêndio podem contar com um sistema flexível e de
fácil adaptação em diferentes situações durante o combate ao incêndio. Podem ser utilizados diversos equipamentos ao mesmo tempo (canhões, esguichos etc.),
posicionando-os em diferentes distâncias e alturas em
relação ao Firemiks.
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Adaptação das edificações
existentes para a
legislação atual

A

quarta-feira começou com uma das palestras
que gerou maior interação com o público. Todos
queriam conhecer os detalhes da Instrução Técnica 43, atualizada em 2018, justamente a que trata da
adaptação dos edifícios às normas de segurança contra
incêndio (veja artigo na página 30). O tema foi levantado pelo capitão Douglas Tacachi Tsuruta, que trabalha
na Divisão de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Metropolitano, área responsável pelas vistorias
na capital e na Grande São Paulo.
O capitão concentrou-se nas alterações incorporadas
à IT 43, instrução técnica que se aplica aos imóveis comprovadamente regularizados ou construídos anteriormente à vigência do Regulamento de Segurança contra
Incêndios das edificações e área de risco, que entrou em
vigor no ano passado. No caso das edificações ou áreas
de risco não licenciadas anteriormente pelo Corpo de
Bombeiros, as medidas de segurança contra incêndio
devem ser adaptadas conforme estabelecido na IT 43 e,
quando não contempladas, devem atender às respectivas ITs do regulamento contra incêndio vigente.
O capitão Tsuruta detalhou os principais conceitos
trazidos pela norma, as mudanças ao longo da instrução,
adotadas sobretudo para torná-la mais simples e objetiva, e todas as etapas que devem ser seguidas para que a
edificação esteja adaptada à atual legislação.

18

REVISTA FUNDABOM AGOSTO 2019

Capitão Tacachi

PONTO DE VISTA

Capitão Douglas Tacachi Tsuruta, Divisão de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Metropolitano
RFB - Qual a sua opinião sobre o seminário e seu impac-

to no segmento de prevenção contra incêndios?

DTT - Foi uma ótima oportunidade para conhecermos

novas tecnologias, principalmente para nós, bombeiros,
que trabalhamos diariamente com a prevenção.

RFB - Qual sua opinião sobre o debate gerado a partir
da apresentação da IT 43?
DTT - Apesar de sucinta, com apenas oito páginas, a IT

43 tem grande aplicabilidade, uma vez que engloba imóveis construídos antes da vigência do Regulamento de
Segurança contra Incêndio, que é de abril do ano passado. Em função disso, o interesse é grande e natural.
Posso dizer que metade das perguntas dos participantes do seminário estavam diretamente ligadas à IT 43 e
o restante a outras regras estabelecidas pelo Corpo de
Bombeiros. Nesse sentido, eventos como este são fundamentais não só para esclarecer dúvidas e disseminar
o conhecimento quanto para nos nortear no sentido de
aprimorarmos continuamente a legislação.

As demostrações dos produtos
apresentados no seminário aconteceram
na ESB, em Franco da Rocha.
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Painel 5

Comercialização,
distribuição e
utilização de
gás natural

O

foco de Caio Palumbo Abreu, da Comgas, foi
o Plano de Gestão de Riscos Relacionados às
Redes de Distribuição de Gás Natural na Região Metropolitana de São Paulo, lançado no dia anterior, 2 de julho.
De acordo com o palestrante, atualmente a rede da
Comgas estende-se por 16 mil quilômetros, atendendo
a dois milhões de consumidores, com previsão de crescimento anual de mil quilômetros. “A cultura da gestão
de risco ainda não está tão aguçada no Brasil como nos
países frios, onde o gás natural é muito utilizado no aquecimento residencial. Com a expansão do uso, temos de
conscientizar a população com relação à cultura de risco”, disse Caio Palumbo.
Em São Paulo, a ferramenta para tratar dos riscos envolvidos no uso do solo é o Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado, o PDUI-RMSP. Ele estabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano e regional, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições
de vida da população metropolitana, com objetivos para
2025, 2035 e 2040. Entre as metas está o planejamento e
uso do solo e do subsolo e, dentro da gestão de riscos do
PDUI, o alerta para a necessidade de se estabelecer uma
gestão que mobilize os atores que atuam na área para a
criação de uma cultura preventiva.
Em 2015, após uma ocorrência na região do Glicério,
na capital paulista, a Câmara Temática Metropolitana
para Gestão de Riscos Ambientais começou a elaborar
um plano de prevenção e ação de emergência em caso
de acidente com o gás natural. “Nos últimos dois anos
tivemos várias reuniões com o Corpo de Bombeiros,
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Caio Abreu, da Comgas

Defesa Civil, Cetesb, Sabesp, Enel e Comgas, envolvendo ações preventivas, originando o Plano de Gestão de
Riscos Relacionados às Redes de Distribuição de Gás
Natural”, contou Caio Palumbo.
A partir de riscos como danos de terceiros (avarias
das tubulações), corrosão, vandalismo e colapso de estruturas, o plano determina as ações de cada agente, assim como suas responsabilidades. “O cerne desse plano
é a sinergia entre todos os agentes no sentido de mitigar
os riscos”, afirmou Caio Palumbo. Capitaneado pela Defesa Civil, o plano deve ser levado para 39 municípios.
“É preciso lembrar que o melhor inspetor da Comgas é
a população, que deve acionar o Corpo de Bombeiros
ou a Defesa Civil ao se deparar com situações anormais
como barulhos na tubulação e o cheiro de gás.”

Gestão de riscos relacionados às redes de
distribuição de gás natural em São Paulo

O

transporte de gás natural por dutos teve seu
início no século XIX , especificamente na utilização em iluminação pública de residências.
Apesar de serem construídas no subsolo, as redes utilizadas na distribuição de gás natural apresentam riscos. Diversos fatores podem contribuir para a ruptura
dos dutos, gerando uma perda de contenção, com grande possibilidade de acidentes e desastres. A concessão
da distribuição do gás natural no Estado de São Paulo
tem apresentado alta taxa de crescimento de rede e clientes desde seu início, em 1999. Com isso, há um aumento significativo de riscos relacionados à ruptura das redes de gás natural.
Em 2015, foi criado o estatuto da metrópole, Lei n°
13.089, sancionado em 2015 e modificado pela Medida
Provisória nº 818, de 11 de janeiro de 2018, que determina que todas as regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas brasileiras desenvolvam seus Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs). Dentre as premissas do PDUI, há o desafio em tratar os riscos do planejamento e uso do solo, assim como os riscos tecnológicos.
Adiantando-se à promulgação dessa lei e de maneira a
criar uma interação comunitária entre os agentes públicos e privados prestadores de serviços de infraestrutura, as Defesas Civis Municipal e Estadual de São Paulo, o
Corpo de Bombeiros, o Cimbaju, a Cetesb, a CTMGR A
e a Comgas criaram um documento para tratar os riscos

relacionados às redes de distribuição de gás natural na
Região Metropolitana de São Paulo.
O Plano de Gestão de Riscos Relacionados às Redes
de Distribuição de Gás Natural tem como objetivo definir e implantar as medidas a serem adotadas, visando
a prevenção e resposta às emergências, de forma a promover a proteção ao meio ambiente, do patrimônio público e privado, além da saúde, segurança e bem-estar da
população, em ocorrências.
Foram definidos os riscos e auxílios que cada concessionária ou órgão público pode contribuir, de maneira a
reduzir a possibilidade de incidentes. As atribuições foram descritas conforme o tipo de risco, entre os seis mais
relevantes: danos de terceiros, corrosão, erosão/escorregamento de encostas, vandalismo, falha de equipamentos e colapso de estrutura urbana.
Quanto às ações de resposta, o plano foi desenvolvido
baseado na análise das avaliações e mapeamento de riscos efetuados a partir dos cenários identificados como
prováveis e relevantes. A fase de resposta tem como objetivo estabelecer o plano de chamada de forma a integrar
os órgãos envolvidos, os quais serão individualmente responsáveis por executar os Protocolos ou Planos de Ação
Emergenciais atribuídos, conforme definido em matriz.
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Painel 6

Novos agentes
extintores

O

debate sobre os novos agentes extintores na Instrução Técnica 21 foi conduzido por Péricles
Mattos, da Bonpet Systems, e Denise Giovannetti, da FZ Prevenção, com apoio do diretor da área de
Exatas da Uninove, Jan Recicar.
Péricles Mattos, diretor executivo da Bonpet Brasil,
detalhou as propriedades do agente químico úmido Wet
Chemical, entre os quais o fato de ser atóxico, não danificar equipamentos eletrônicos, ter validade de 10 anos
sem manutenção e atuar em fogo classes A, B, C e K. Péricles apresentou as várias aplicações do agente químico, como em extintores clássicos, extintores automáticos, ampolas de ativação automática, sistemas fixos e a
versão spray, ressaltando as certificações internacionais
do produto. Como propositura, a Bonpet Brasil se dispõe
a apoiar a criação de uma norma brasileira para agentes
supressores, bem como alterações na Instrução Técnica
21 visando admitir agente químico úmido.
Na mesma linha, Denise Giovannetti, da FZ Prevenção, chamou a atenção do público para as características do Fogo Zero, agente extintor comercializado em lata
spray de 600 ml. Utilizando como princípio ativo uma
mistura de detergentes sintéticos biodegradável e atóxica, o produto age por abafamento e resfriamento e pode
ser usado por qualquer pessoa, dispensando treinamento. O Fogo Zero pode ser empregado em fogo classes A,

Denise Giovannetti, da Fogo Zero

B, C, D, e K e também conta com certificações de eficiência e não toxicidade.
PONTO DE VISTA

Héctor Almirón, secretário executivo da Associação
Brasileira das Indústrias de Equipamentos Contra Incêndio e Cilindros e Alta Pressão, Abiex
RFB - Qual a sua opinião sobre o seminário e seu impac-

to no segmento de prevenção contra incêndios?
HA - A divulgação de novas tecnologias por meio de palestras e demonstrações da eficácia dos produtos permite
também a avaliação de suas restrições, além de possibilitar que as tecnologias sejam estudadas a tempo, antes
de sua comercialização.
RFB - Qual a sua expectativa com relação ao futuro do
mercado de segurança contra incêndio?
HA - Que as novas regulamentações, advindas do Código Estadual de Proteção Contra Incêndios e Emergências e do Regulamento de Segurança Contra Incêndios
das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo possam, em curto período de tempo, diminuir o número de incêndios e suas devastadoras consequências.
RFB - Como a Abiex participa e incentiva a proteção e

Péricles Mattos, da Bonpet
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segurança contra incêndio?
HA - A Abiex participa ativamente do processo de normalização na ABNT e na elaboração de regulamentações
no Inmetro. A entidade também apresenta sugestões nas
consultas públicas emitidas pelo Corpo de Bombeiros
de São Paulo, no Deconcic (Fiesp), na Frente Parlamentar da Segurança Contra Incêndio na Câmara dos Deputados e, recentemente, no Fórum Nacional Contra
Incêndio, Fonaci. Por meio de seus associados, ministra cursos e treinamentos para usuários, além de integrar vários fóruns internacionais.

Líquido Bonpet,
agente químico úmido multiclasse

O

líquido Bonpet é uma solução química a base
de água, desenvolvido em 1953 no Japão. O
produto contém agentes ativos após o contato com a alta temperatura de combustão, formando gases que expelem grande parte do oxigênio da superfície
em chamas, resfriando-a e extinguindo de forma praticamente imediata a combustão. Os principais componentes do líquido Bonpet são ureia (utilizada em fertilizantes), cloreto de amônio (usado em medicamentos e
flavorizantes), carbonato de sódio (empregado na produção de sabão e detergentes), silicato de sódio (aplicado na proteção passiva contra o fogo) e sulfato de
amônio (utilizado em fertilizantes). O resultado da decomposição térmica é nitrogênio e dióxido de carbono.
É biodegradável e ozonfriendly.
De acordo com o estabelecido pelo Departamento
Norte-americano do Trabalho, a concentração de amônia e de gás carbônico produzida é de 57,15% e 13,3%,
respectivamente, dentro do limite permitido de exposição de curto período. O líquido Bonpet foi ensaiado
pelo laboratório alemão MPA Dresden, que é acreditado pelo organismo de acreditação alemão, classificando o líquido em conformidade com a norma europeia
EN 3-7 com capacidade extintora para as classes A, B e
F. O agente supressor para a classe F (classe K, no Brasil)

deve cumprir os requisitos do ensaio dielétrico da norma. O líquido Bonpet foi aprovado, pois a intensidade
da corrente foi 20 vezes inferior ao limite estabelecido
pela norma. O líquido Bonpet é adequado para as classes A, B, C e K. Outro laboratório alemão acreditado,
o Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, concluiu pela sua
não toxicidade para o meio ambiente, solo, seres humanos e animais. O líquido não é condutor de eletricidade, não danifica componentes eletrônicos e tem até 10
anos de validade.
O líquido Bonpet é solúvel em água em quaisquer proporções e está em conformidade com a norma europeia
EN 3-7 e norte-americanas NFPA 18, NFPA 10, UL 711 e
UL 162. É utilizado em mais de 40 países nas mais diversas aplicações. É excelente para o combate aos incêndios
florestais como agente supressor e retardante químico.
A Bonpet é associada à CTIF, associação europeia centenária de combate a incêndio.
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Fogo Zero

Unidade Extintora em Spray

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 ar-comprimido e com isso fica livre de riscos de explosão
se posto sobre pressão.
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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.

Painel 7

Compartimentação

A

questão da compartimentação de edificações
foi abordada pelo consultor da FTB/Fábrica da
Barca (Ace Group), Wanderley Montemurro,
pelo diretor de desenvolvimento e relações com o mercado da Kingspan Isoeste, Sérgio Bandeira, e o coronel
José Luis Salomão, do Ipen/Inmetro.
O executivo da FTB esmiuçou as propriedades dos
painéis e telhas sanduiche em lã de rocha da empresa
portuguesa, sobretudo ressaltando os atributos da lã de
rocha como o fato de ser incombustível, isolante térmico, hidrófila e quimicamente neutra, e as certificações
internacionais da FTB.
Atuando no mesmo nicho de mercado, Sérgio Bandeira apresentou a linha de telhas e painéis isotérmicos
da Kingspan Isoeste, que tem como núcleo o poliisocianurato (PIR). Sérgio ressaltou a flexibilidade do produto,
apresentado em várias versões de cores e formatos, enfatizando os diversos testes de fogo aos quais as fachadas
foram submetidas, finalizando com a apresentação de
instalações que usam o produto no Brasil e no mundo.

Sérgio Bandeira, da Kingspan Isoeste

Wanderley Montemurro, da FTB

PONTO DE VISTA

Coronel José Luis Salomão, superintendência Ipen/
Inmetro
RFB - Qual a sua opinião sobre a segunda edição do

seminário?
JLS - O seminário é uma oportunidade que muitos técnicos e estudiosos da segurança contra incêndio têm para
absorver conhecimentos e participar com suas considerações sobre os assuntos abordados. O ambiente proporcionado pelos organizadores foi marcado pela apresentação de novos conceitos e abordagens sobre materiais
e sistemas já existentes.
RFB - Como vê o segmento de proteção e segurança

contra incêndio no Brasil a médio prazo?
JLS - Enxergo a modernização de produtos e sistemas
de proteção com muita esperança de que possam solucionar problemas e de que sejam realmente eficazes.
A abertura do mercado internacional poderá provocar
um ambiente propício para novos produtos e novas soluções. Antever, predizer, inferir serão verbos a serem
cada vez mais usados pelos profissionais de segurança. Palavras como dispositivos, sensores e conectividade se tornarão comuns nas apresentações das soluções.
A tecnologia por si só não resolve problemas nem atenua suas possibilidades. Sua utilização plena dependerá da capacidade das pessoas em aproveitar a eficiência
máxima dos materiais e do conhecimento que puderem
impor às situações.
AGOSTO 2019 REVISTA FUNDABOM
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A

FTB é uma empresa portuguesa que há 30 anos
aposta no valor da natureza, na segurança e no
conforto. A qualidade da FTB é uma linguagem
comum em todo o mundo. A empresa está presente na
América do Sul, em países como Brasil, Colômbia, Chile, entre outros, sendo a internacionalização um elemento estratégico fundamental da empresa.
Os painéis e telhas sandwich FTB são constituídos por
um núcleo isolante em lã de rocha, revestidos em ambas
as faces por chapas de aço galvanizado e/ou pré-pintado. Os painéis sandwich incombustíveis são amplamente utilizados para a construção de edifícios onde existam
requisitos térmicos, acústicos e de segurança contra incêndio, tais como aviários, centros de logística, refrigeração, armazéns, hangares, agrícolas, entre outros.
A utilização da lã de rocha no método de fabrico permite ter num só produto não só a resposta às principais
exigências de rapidez de montagem, mas também cumprir com todas as normas de isolamento térmico e acústico, como a garantia de proteção ao fogo:

FRPHUFLDOVS#IWESW
ZZZIWESW

• Ecologia
• Resistência mecânica
• Isolamento térmico
• Isolamento sonoro e absorção acústica
• Reação e resistência ao fogo
Além do conforto, a FTB preocupa-se com a segurança. Os incêndios em edifícios são responsáveis todos os
26
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anos por enormes prejuízos materiais, que vão muito
além das perdas diretas, afetando a nossa sociedade de
forma indireta. A resistência e reação ao fogo dos materiais utilizados nos revestimentos dos edifícios têm um
impacto direto nesses prejuízos.
Em contato com o fogo, chamas e gases quentes, o painel sandwich FTB apresenta excelentes resultados no que
se refere à proteção passiva dos espaços e das pessoas, devido à incombustibilidade da lã de rocha.
A aplicação do painel FTB impede a propagação e
transmissão da chama, protegendo o conteúdo dos compartimentos e a estrutura do edifício, garantindo a segurança da vida das pessoas que se encontrem no interior do prédio. Assim, a utilização de painéis sandwich
FTB contribui para:

7HO  

• Menos vidas perdidas e menor percentagem
de mortes devido à inalação de fumos tóxicos
• Menos hospitalizados
• Menos empregos perdidos
• Menos perdas monetárias

Telhas e painéis isotérmicos

A

Kingspan Isoeste, líder mundial em sistemas
construtivos iisotérmicos, está presente nas maiores e melhores obras do Brasil por possuir produtos altamente tecnológicos. A empresa possui vasta
linha que atende aos requisitos de inovação, velocidade
e segurança. Em seu mix de produtos estão telhas, painéis, portas industriais, telhas zipadas, sistema de cobertura TPO, entre outros.
As telhas e painéis térmicos da Kingspan Isoeste são
produtos altamente tecnológicos, constituídos de chapas
de aço pré-pintado e núcleo isolante térmico em poliisocianurato. Eles são produzidos em máquinas de linha
contínua, o que garante maior robustez e uniformidade
do isolamento do produto.
O poliisocianurato, também conhecido como PIR ,
poliiso ou ISO, é um plástico termoendurecível tipicamente produzido como uma espuma e usado como isolamento térmico rígido. Os materiais de partida são semelhantes aos usados em poliuretano (PUR), exceto
pelo fato de que a proporção de diisocianato de difenila de metileno (MDI) é maior e um poliol derivado de
poliéter é usado na reação em vez de um poliéter poliol.

Por ser um produto autoextinguível, a espuma de PIR
evita a propagação das chamas nos locais atingidos. O
poliisocianurato se enquadra na classificação II -A na
IT 10 do decreto nº 56.819 do Corpo de Bombeiros de
São Paulo.
Além do quesito segurança, as telhas e painéis Kingspan Isoeste possuem outras vantagens, como proporcionar economia de energia. Uma vez que a entrada de calor
no ambiente é reduzida, consequentemente o número de
equipamentos de climatização pode ser diminuído. Os
produtos proporcionam também uma obra limpa, sem
uso de água na produção ou instalação dos itens, bem
mais rápida que a alvenaria tradicional, proporcionando
um aspecto mais moderno à obra. A Kingspan Isoeste
está sempre inovando, para assim continuar construindo o futuro da construção civil no Brasil.
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Painel 8

Segurança
estrutural

A

última palestra foi proferida por José Alberto
Corrêa Gonçalves Filho, sócio da CG Sistemas
Construtivos/Crosslam, precedido pelo diretor
de Normalização do Secovi-SP, Paulo Rewald. O membro do Sindicato da Habitação falou da atuação da entidade com relação à normalização junto ao Corpo de
Bombeiros e outras concessionárias de serviços públicos, bem como à prefeitura e à ABNT. Paulo destacou o
trabalho recente com relação à segurança estrutural desenvolvido junto com a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, Abece, para a definição do tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF),
em função de parâmetros adotados pela Norma de Desempenho NBR 15575. Como explicou Paulo Rewald,
essa norma, publicada em 2013, define vários parâmetros que, no entendimento do Secovi-SP, não deveriam
ser indicados, criando inclusive conflitos com normas específicas. “Esse é um trabalho muito importante no nosso dia a dia junto ao Corpo de Bombeiros, para que os
parâmetros da NBR 15575 sejam assimilados. A norma

José Alberto Gonçalves, da CG Sistemas/Crosslam
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Paulo Rewald, diretor do Secovi

de desempenho está agora na fase de revisão, e esperamos que até 2020 ela saia com uma nova redação. A intenção é que a norma, fundamental na construção civil,
só instrua o caminho para que cada um siga as normas
específicas de cada tema”, afirmou o diretor do Secovi-SP.
O alvo da palestra de José Alberto foi o trabalho da
CG Sistemas com a madeira laminada colada cruzada
(cross laminated timber, CLT) Crosslam. Como pontos altos do produto, ele destacou a geração zero de resíduos durante a construção, a rápida montagem da estrutura, a possibilidade de customização do material
ainda na fase de produção e a combinação do produto
com outras tecnologias e processos. Além de exemplos
de uso do CLT no Brasil e em outros países, José Alberto, ressaltou que, após testes concluídos neste ano, o CLT
estará incluso na revisão da norma NBR 7190 - Projeto
de estruturas de madeira, em fase final de redação. De
acordo com ele, o uso do CLT no mundo cresce a passos largos. O aumento mundial de produção, entre 2016
e 2020, será de 100%, passando de um milhão para dois
milhões de metros cúbicos.

CLT, um material, infinitas possibilidades

O

Cross Laminated Timber (CLT), ou laminado
de madeira cruzada, é o mais novo produto de
engenharia em madeira introduzido no mercado mundial nos últimos 20 anos. Painéis de CLT consistem na sobreposição de camadas de lâminas de madeira
maciça coladas em sentidos opostos e alternados, entremeadas de adesivo estrutural e à prova d’água e submetidas a grande pressão. São compostos por número ímpar
de camadas (3, 5 ou 7 camadas), com espessura variando entre 57 e 250 mm.
A laminação cruzada melhora as propriedades estruturais dos painéis por meio da distribuição de força ao
longo das fibras da madeira em ambos os sentidos. Isso
praticamente elimina qualquer retração significativa ou
deformação dos painéis, que podem suportar grandes
cargas, possibilitando seu uso em construções com vários pavimentos. O acabamento das placas é feito com
um processo de microaparelhamento e lixamento, podendo ser explorado como acabamento final e aplicado numa infinidade de projetos e produtos. Processado
(cortado, fresado e usinado) por um poderoso pórtico
CNC (Computer Numeric Control), em regime CAD/
CAM , o produto traz a precisão da indústria mecânica para o novo ambiente da arquitetura e engenharia, o

BIM , facilitando muito a compatibilização das várias ca-

madas do projeto.
Em função de sua incrível força, rigidez, estabilidade,
durabilidade e leveza, é uma alternativa competitiva para
os materiais estruturais tradicionais utilizados no Brasil.
Características técnicas:
Matéria-prima: Pinus taeda ou, em casos específicos,
Eucalyptus grandis
Umidade: madeira seca em estufa
com 12% +/- 2% de umidade.
Tratamento: em autoclave com CCB ou com
imersão em solução de boro.
Adesivo: à base de poliuretano, monocomponente,
livre de formaldeídos, com teor de sólidos de 100%,
certificado para uso estrutural e à prova d’água.
Peso: 550 kg/m³.
Condutividade térmica: = 0,13 W / mK.
Capacidade térmica efetiva: c = 2,10 KJ / kgK.
Tamanhos: largura máxima = 3 m; comprimento
máximo = 12 m; espessuras entre 57 mm
e 250 mm (3, 5 ou 7 camadas).

AGOSTO 2019 REVISTA FUNDABOM

29

Marcelo Alexandre Cicerelli
Matheus Von Gal de Almeida Stamato

ITs comentadas

Instrução Técnica

o
n 43

Adaptação às normas de segurança
contra incêndio (edificações existentes)

N

ão há como se falar em adaptação às
normas de segurança contra incêndio
sem citar o histórico das ocorrências
de incêndio e da legislação no Estado
de São Paulo.
A primeira propositura de um diploma legal que estabelece critérios de prevenção e extinção de incêndios no
Estado de São Paulo aconteceu em 1851, antes da criação do Corpo de Bombeiros, após um incêndio ocorrido na atual Rua XV de Novembro, no Centro da capital,
quando houve um entusiasmo para se instituir o Código
de Prevenção e Extinção de Incêndios. Entre outras providências, o documento estabelecia critérios para que a
população auxiliasse a polícia nos incêndios.
A própria criação do Corpo de Bombeiros do Município de São Paulo, em 10 de março de 1880, foi idealizada
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e aprovada por lei após o incêndio em que destruiu os
arquivos e a biblioteca da Faculdade de Direito de São
Paulo. Após a criação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) ainda
foram editados expedientes normativos publicados em
1909, 1936, 1942, 1955, 1958 e 1962.
Os grandes incêndios, que marcaram a história do Estado e do Brasil, como os ocorridos no edifício Andraus,
no Joelma, e no Grande Avenida, obrigaram as autoridades públicas a editarem medidas de segurança contra
incêndio mais concretas para proteger as edificações e
áreas de risco. Dessa forma, foi publicado primeiramente
o Decreto Estadual nº 20.811/83, posterirormente atualizado pelos Decretos Estaduais: 38.069/93, 46.076/01,
56.819/11 e 63.911/19. Ao longo das edições do decreto, verificou-se sempre um incremento em termos de

exigências, não só pela maior complexidade das ocupações, como também pela possibilidade de aplicação de
novas e melhores tecnologias para proteção.
Para possibilitar o aprimoramento dos sistemas de
proteção em uma edificação antiga, o Decreto Estadual
nº 56.819/11 trouxe a necessidade de adaptar as edificações existentes, mesmo as que já se encontravam regularizadas perante decretos anteriores. Simultaneamente,
foi editada a Instrução Técnica nº 43/11 que regulamentou a adaptação das edificações existentes, estabelecendo
diversos critérios com o objetivo de prever medidas mínimas de proteção aos ocupantes, possibilitando ainda
condições seguras de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros em caso de sinistro.
A partir de então, todas as edificações que foram comprovadamente regularizadas ou construídas anteriormente à vigência do decreto em questão, mesmo que
não houvesse mudança de ocupação e nem aumento de
área construída, tinham que prever exigências básicas,
sendo obrigatória a adaptação das escadas de emergência e da distância máxima a ser percorrida.
Em abril de 2019, todas as Instruções Técnicas foram
editadas em decorrência da publicação do Decreto Estadual 63.911/18, sendo que a IT 43 foi atualizada. Vejamos as principais alterações em relação a versão de 2011
a partir do próprio texto da instrução.
Não se aplicam as adaptações previstas nesta Instrução
Técnica (IT) às edificações comprovadamente regularizadas ou construídas anteriormente à vigência do Decreto Estadual nº 63.911, de 10 de dezembro de 2018, desde que já
tenham sido objeto de adaptação anterior por exigência de legislação e que não tenham sofrido mudança nas características de aprovação, tais como: mudança de ocupação/uso, ampliação de altura e/ou área, etc.

Esse item evita a exigência de sucessivas adaptações
em decorrência da atualização normativa ao longo do
tempo, pois considera-se que uma edificação adaptada
já possui as condições mínimas de segurança:
As adaptações desta Instrução Técnica relacionadas às
saídas de emergência e selagem de “shafts” devem ser exigidas apenas na renovação do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB), desde que não haja alterações de uso, área

DESDE 1965
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ITs comentadas
ou altura no projeto. Para tanto, os proprietários ou responsáveis técnicos devem apresentar o Termo de Compromisso,
quando da primeira renovação do AVCB , comprometendo-se a providenciar as adaptações antes do pedido de renovação do AVCB emitido.
O objetivo da alteração foi possibilitar ao proprietário (ou usuário) realizar a programação para a adaptação, reforçando o viés de não inviabilizar a regularização de uma edificação junto ao CBPMESP.
Em definições e conceitos foi dada nova redação para
melhorar o entendimento dos termos “aumento da altura da edificação” e “documentação comprobatória”:
Aumento na altura da edificação: qualquer acréscimo vertical de área e/ou ocupação, que deva ser computado na altura da edificação, conforme preconiza o
Regulamento de Segurança contra Incêndio.
Documentação comprobatória: documento oficial
(ex.: planta aprovada na prefeitura, planta aprovada
junto ao Corpo de Bombeiros, AVCB anterior e outros)
que comprove a área, a altura e a ocupação da época.
O controle de material de acabamento e revestimento
(CMAR) foi inserido como medida básica, para as edificações regularizadas anteriormente ao Decreto Estadual nº 46.076/01, no caso das ocupações do Grupo B
e Divisões F-1, F-5, F-6, F-10, F-11 e H-2.
Nesse ponto é necessário entrarmos na seara de outra
Instrução Técnica, a de número 10. O controle de material
de acabamento e revestimento passou a ser exigido pelo
CBPMESP a partir da publicação do Decreto 46.076/01,
e como já foi dito, grandes incêndios que comoveram a
população estimulam a evolução da legislação de segurança contra incêndio. O incêndio da boate Kiss motivou a inserção do controle de material de acabamento e
revestimento para edificações existentes à época do incidente, por meio de uma Consulta Técnica que foi absorvida pela IT 43 no momento da revisão.
No caso de exigência de duas ou mais escadas de
emergência, a distância mínima de trajeto entre as
suas portas de acesso de 10 m pode ser desconsiderada, caso as escadas já estejam construídas.
Novamente é necessário citar outra Instrução Técnica, desta vez a de número 11, Saídas de emergência. A exigência de distância mínima de trajeto entre as portas de
acesso de 10 metros foi inserida na IT 11 em 2014, e nesse momento desconsiderada para edificações existentes,
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pois as condições mínimas de segurança já estão sendo atendidas.
No caso das edificações com ocupação residencial
(Divisão A-2), anteriores à edição do Decreto Estadual
nº 20.811/83 admite-se escada tipo NE , nos moldes das
exigências da época de construção da edificação. (retirando-se das versões anteriores a condicionante: “com
altura inferior a 45 metros e com menos de 60 apartamentos ou área máxima de 600 m² por pavimento).
O motivo da retirada das condicionantes é a harmonização com as legislações municipais, e foi notado que
as condições mínimas de segurança já estavam sendo
atendidas.
No caso das edificações anteriores à edição do Decreto Estadual nº 20.811/83, quando a rota de fuga
do subsolo for exclusivamente pela rampa de acesso
de veículos por não existir escada, deve possuir no mínimo corrimão em um dos lados, independente da inclinação da mesma, devendo ser sinalizada no solo a
rota de circulação de pessoas.
Esse item contemplou as edificações que não possuíam a inclinação exigida pela IT 11 e nas quais não
havia condições técnicas para a construção de uma escada como saída alternativa sem comprometer a estrutura da edificação.
Por fim, destaca-se que o objetivo da Instrução Técnica no 43 é deixar a edificação em condições mínimas
de segurança, proteger a vida dos ocupantes em caso de
incêndio, dificultar a propagação do fogo, proporcionar
meios de controle e extinção, sem inviabilizar a regularização junto ao CBPMESP.
TENENTE-CORONEL MARCELO ALEXANDRE CICERELLI É CHEFE
DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
E O CAPITÃO MATHEUS VON GAL DE ALMEIDA STAMATO ATUA
NO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO CBPMESP

ACONTECE
BOMBEIRO NA ESCOLA CHEGA A UBATUBA

Na reunião que marcou a abertura do programa em Ubatuba,
em 20 de agosto, estiveram presentes o coronel Frank Itinoce,
presidente da Fundabom (na ponta esquerda), a secretária
de Educação de Ubatuba, Pollyana Gama (ao centro, de
óculos), o secretário de Segurança Pública, major Rubens
Martins Franco Junior (casaco marrom), e o diretor financeiro
e a gerente geral de projetos, ambos da Fundabom, coronel
Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho e Deborah Satyro

No final de setembro terá início o programa Bombeiro
na Escola no município de Ubatuba. Participarão 689
alunos dos 8º e 9º anos das escolas municipais. O projeto visa transmitir noções de primeiros socorros, capacitando os alunos a prevenirem e mitigarem os efeitos
de acidentes domésticos e dar suporte para casos clínicos (como infartos e AVC) antes da chegada do socorro especializado.
VENHA DISCUTIR PROTEÇÃO PASSIVA E ATIVA

Numa iniciativa da Fundabom e da Firek Educação Continuada, acontece no dia 22 de novembro, no auditório
do Sescon, em São Paulo, o seminário Fundamentos de
Segurança Contra Incêndio em Edificações – Proteção
Passiva e Ativa. Afora as palestras, ministradas por especialistas na área, será lançado o livro homônimo ao seminário. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo
site www.fundabom.org.br/seminario-fscie

PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS

Em setembro de 2017, Lucas Begalli Zamora, de 10 anos,
engasgou-se com o lanche servido em uma excursão da
escola e acabou falecendo. O caso aconteceu em Campinas. A mãe do garoto, Alessandra Zamora, começou
a lutar por leis que pudessem capacitar funcionários das
escolas a realizarem os primeiros socorros. Em julho de
2018 foi aprovada a Lei Estadual 16802, tornando obrigatória a capacitação de 30% dos colaboradores, professores e demais servidores da rede pública e privada de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil
para ministrarem primeiros socorros nas escolas, a chamada Lei Lucas. Para viabilizá-la, o Corpo de Bombeiros, a Fundabom e a embaixadora do projeto, Alessandra Zamora, iniciarão em outubro um ciclo de palestras
alertando as escolas sobre a importância de ter colaboradores preparados para atuarem num momento de risco.
FUNDABOM LEVA SEMINÁRIO A MINAS GERAIS
O III Seminário para Estudos de Novas Tecnologias na

Segurança contra Incêndio já tem data e local para acontecer. Ele ocorrerá em Belo Horizonte, MG , nos dias 10,
11 e 12 de dezembro de 2019. A ideia vinha sendo maturada desde o início deste ano e ganhou corpo durante o
II Seminário para Estudos de Novas Tecnologias, realizado em julho, que contou com a presença de integrantes da Salvar, fundação do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais, CBMMG . O martelo foi batido no final de julho, quando uma equipe da Fundabom foi conhecer os espaços e a estrutura do CBMMG .

GSI REALIZA SEU SÉTIMO ENCONTRO

A segurança contra incêndio em edificações voltará a
ser discutida no dia 15 de outubro durante o 7º Workshop GSI (Grupo de Fomento à Segurança Contra
Incêndio). O encontro será realizado no auditório da
FAU/USP, incluindo cinco palestras. Entre os temas estão as alterações do novo regulamento de segurança
contra incêndio e as mudanças na Instrução Técnica
43, que trata da adaptação de edificações existentes.
gsi-incendio.com.br

MARANHÃO RECEBE SENABOM 2019

Entre os dias 12 e 14 de novembro será realizado o XIX Senabom, Seminário Nacional de Bombeiros. Considerado o
maior encontro de bombeiros da América Latina, o evento ocorrerá pela primeira vez em São Luis, no Maranhão.
Além da programação técnica, o Senabom 2019, que conta com o apoio e participação da Fundabom, abrigará a
Feira Internacional de Prevenção de Incêndios e Emergências, Fipie. www.senabom2019.com.br
AGOSTO 2019 REVISTA FUNDABOM
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Calendário de cursos Fundabom
Controle de Fumaça
Data: De 16 a 20 de setembro
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.

Chuveiros Automáticos
Data: De 23 a 27 de setembro
– 4 a 8 de novembro
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.

Abordagem Técnica a
Tentativas de Suicídio
Data: 28 de setembro
Objetivo: Capacitar o participante a realizar a primeira intervenção em casos de
ocorrências que envolvam tentativas de suicídio em locais de
risco, de forma técnica e segura, tanto para o abordador
quanto para o tentante.

Líquidos Inflamáveis
em Tanques
Data: 3 a 5 de outubro
Objetivo: Capacitação para elaboração de projetos dos sistemas de proteções especiais para armazenamento de
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Vidros e Elementos
Envidraçados na
Construção Civil
Data: De 9 a 11 de outubro
Objetivo: Conhecer a respeito do processo de fabricação
e beneficiamento do vidro e
a gama de possibilidades de
sua aplicação na construção
civil, incluindo aspectos a serem considerados no tocante a sua resistência ao fogo.
Curso realizado em parceria
com a Abividro, Abravidro e
Vetrotech
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líquidos combustíveis ou inflamáveis em tanques estacionários maiores que 3.000 litros,
incluindo as exigências da Instrução Técnica 25 do Corpo de
Bombeiros de São Paulo.
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Vistoria em Edificações
Data: 14 a 25 de outubro –
2 a 13 de dezembro
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. O conteúdo abrange várias Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Inscrições:
www.fundabom.org.br
Obs: as datas poderão sofrer
alterações, acompanhe pelo
site da Fundabom.
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