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rabalho forte com ótimas expectativas nos resultados. Essa é a visão atual
da Fundabom. Efetividade no apoio à instituição Corpo de Bombeiros
de São Paulo e, por consequência, aos cidadãos paulistas. Garra, determinação e esforço constante de todos colaboradores e apoiadores diretos e indiretos serão a linha de suporte dessa empreitada.
Em recente levantamento legal e estatutário, mais de 200 reuniões presenciais e ensaios de brainstorm, prospectou-se a possibilidade de estruturação de inúmeras atividades. E, com o uso de ferramentas de gestão e priorização, entre mais de 80 projetos viáveis, desenhou-se um cenário a ser perseguido.
Em defesa civil, a revitalização dos programas Bombeiro na Escola e Chama Segura, em parceria
com a Seção de Educação Pública do Corpo de Bombeiros.
Na capacitação profissional, o fomento acadêmico, com documentos firmados e em andamento
junto às instituições de ensino Universidade Nove de Julho (Uninove), Universidade de Santo Amaro
(Unisa), Universidade de São Caetano do Sul e Instituto Tecnológico da Aeronáutica (Ita), bem como
a continuidade e implantação de novos cursos técnicos em segurança contra incêndios.
Em organização e execução de eventos, a disseminação dos Seminários de Inovações Tecnológicas
em São Paulo e outras unidades da Federação.
Já na educação e cultura, a triplicação de eventos do circuito de corridas do Corpo de Bombeiros,
além da criação do núcleo para adaptação de escolas convencionais na estrutura cívico-militar. Trabalho árduo também para restauração do Centro de Memória da Vila Mariana e criação do Museu
Interativo do Bombeiro, em Olímpia.
Nos serviços de bombeiros, a modernização dos treinamentos de brigadas de incêndio e implantação dos planos de emergência. Foco também nas atividades litorâneas com a criação do programa
Torres de Salvamento Marítimo em apoio ao Grupamento de Bombeiros na prevenção aquática. E,
visando a segurança das áreas edificadas e de risco, a criação do projeto Regularização de Edificações, com estrutura técnico-profissional robusta em TI e pessoal para atender as demandas de mercado com agilidade e eficiência, contribuindo sobremaneira para diminuição dos sinistros de incêndio.
Nossa missão agora é, por meio dessas atividades, incrementar os
recursos para apoiar ao máximo o nosso querido Corpo de Bombeiros em suas demandas, de modo que ele possa desenvolver todo o seu
potencial em prol da população bandeirante.
Esta é a Fundabom. Dinâmica na essência e firme no atingimento
das metas definidas. Vamos em frente!

Frank Itinoce

Diretor-presidente da Fundabom
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Marcelo Cicerelli

Legislação

O TENENTE-CORONEL MARCELO
CICERELLI DISCUTE NESTE ARTIGO O
MODELO NACIONAL DE REGULAMENTO
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
E EMERGÊNCIAS E A NECESSIDADE
DE NORMAS GERAIS QUE SEJAM
APLICADAS EM TODO O PAÍS.

No caminho
para a padronização

N

a avaliação e no planejamento da segurança de uma coletividade, principalmente em um aspecto urbanístico, um
dos tópicos a serem observados é a segurança contra incêndios. Proteger a
vida, proporcionar o abandono seguro dos ocupantes
das edificações durante um incêndio, dar condições de
acesso para as operações de combate a incêndio e salvamento, e proporcionar a continuidade dos serviços
nas edificações são os principais objetivos da segurança contra incêndio.
Atualmente, essa importante política pública é disciplinada pelos Estados, por meio de leis e decretos locais,
sem harmonia entre as exigências e os dimensionamentos,
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o que resulta em grande distinção quanto à previsão de
medidas de proteção entre edificações semelhantes, de
acordo com o ente federativo onde elas foram concebidas.
A presente situação dificulta o planejamento das empresas e o processo de regularização das edificações e
áreas de risco junto aos Corpos de Bombeiros Militares,
podendo influir até mesmo na economia e nas relações
de emprego. A falta de padronização prejudica também
aqueles que atuam nos serviços de segurança contra incêndio, tanto projetistas como instaladores, que não conseguem se especializar em função da complexidade e da
diversificação da legislação entre os Estados.
Felizmente, esse panorama pode mudar. Depois de
alguns anos de trabalhos conduzidos pela Secretaria

Nacional de Segurança Pública, que capitaneou a participação de especialistas dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, foi publicado
o primeiro Modelo Nacional de Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Emergências, por meio da
Portaria da SENASP nº 108, de 12 de julho de 2019, expedido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Por consenso, a segurança contra incêndio é obtida
pela implementação de medidas concretas nas edificações, tanto por meio de processos construtivos como pela
instalação de equipamentos, que visam evitar o surgimento do incêndio, criar meios de alerta e propiciar a sua
contenção, reduzindo assim as consequências desastrosas do incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros. O modelo nacional editado segue o mesmo padrão
do Regulamento do Estado de São Paulo e traz em anexo diversas tabelas para a correta seleção e aplicação das
medidas de segurança contra incêndio nas edificações.
Esse modelo nacional foi um importante passo na
busca da padronização. Embora haja particularidades específicas em razão das características regionais,
o incêndio tende a seguir o mesmo comportamento
em todas as regiões do país e não há razão para a existência de regulamentações distintas. A falta de padronização deturpa as intepretações técnicas das normas
nacionais e internacionais e resulta em exigências distintas para edificações que possuem as mesmas características construtivas como uso, área, altura e perfil do
usuário, bem como torna burocrático e moroso o processo de regularização.
RESULTADO LIMITADO

Ainda que seja um progresso importante no caminho da
padronização nacional, a Portaria nº 108 da SENASP não
gera efeito imediato por ser apenas uma recomendação.
O ideal mesmo é que essa norma fosse cogente para os
Estados. Aliás, o Brasil ainda carece de uma legislação
federal que estipule as normas gerais de segurança contra incêndio e a atuação dos Corpos de Bombeiros Militares de maneira mais prática e objetiva.
A lei federal nº 13.425, de 30 de março de 2017, também conhecida como “Lei Kiss”, fortemente influenciada pela tragédia que vitimou centenas de pessoas em
uma boate no Rio Grande do Sul, no ando de 2013, foi

a primeira que trouxe algumas diretrizes gerais de prevenção e combate a incêndios, mas passou longe de resolver o problema da padronização dos processos de regularização das edificações.
O parágrafo 7º, do artigo 2º, da referida lei, até que
inovou e buscou a padronização nacional para o licenciamento das microempresas e empresas de pequeno porte, cuja atividade não ofereça risco de incêndios, estabelecendo que um Regulamento Federal disponha sobre o
licenciamento da atividade econômica de forma padronizada no país, mas delegou aos entes federativos a regulamentação das exigências e dos procedimentos para a
regularização das edificações e áreas de risco.
Somente uma lei federal, que determine a criação de
um decreto federal, com o propósito de estabelecer normas gerais para as exigências de medidas de proteção a
todas as edificações, teria o condão de pacificar esse assunto em todo o território nacional.
Além da uniformização das medidas de segurança
contra incêndio, uma legislação federal possibilitaria
ainda estabelecer as atribuições e responsabilidades dos
órgãos envolvidos, as responsabilidades daqueles que
atuam no serviço de segurança contra incêndio, e as regras gerais dos processos de regularização e de fiscalização das edificações.
A legislação federal deve buscar ainda a criação de um
Sistema de Atendimento a Incêndio e Emergências, gerenciado pelos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, no intuito de capitanear os esforços de todos aqueles
que atuam na área, para estabelecer requisitos mínimos
e uma base estatística padronizada do atendimento operacional e do serviço de segurança contra incêndio no
país, possibilitando o contínuo aperfeiçoamento da regulamentação e do atendimento à população.
A legislação federal, com um mínimo de padrão nacional, é um anseio de grande parte dos atores do serviço de segurança contra incêndio: empresários, proprietários, responsáveis técnicos e integrantes dos Corpos
de Bombeiros Militares, e preenche uma lacuna que há
muito tempo foi identificada.
TENENTE-CORONEL MARCELO ALEXANDRE CICERELLI É CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO
CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Evanildo da Silveira

Educação

Educar é prevenir
A segunda atividade envolve a Lei Lucas, aprovada
em 2018. Impulsionando o cumprimento da legislação, a Fundabom está indo às escolas para alertar sobre
a necessidade de sua aplicação e para treinar professores e funcionários na prestação de primeiros socorros às
crianças sob sua responsabilidade.
O capitão Newton Krüger Tallens Júnior, comandante
do serviço de Bombeiros no Litoral Norte de São Paulo,
explica que o programa Bombeiro na Escola é feito em
parceria com a Fundabom e as prefeituras dos municípios. “Ele visa ensinar aos
EIRO NA ESC
B
alunos do ensino básico noções de pronO
OM
to-socorrismo, prevenção de acidentes
domésticos, salvamento, cidadania, ética e preservação do meio ambiente”, diz
o oficial. “O projeto veio para substituir
Acenda a
o antigo programa Bombeiro Mirim do
CHAMA do
Corpo de Bombeiros.”

AO LONGO DE SUA HISTÓRIA, O CORPO DE
BOMBEIROS DE SÃO PAULO PROMOVEU MÚLTIPLOS
PONTOS DE CONTATO COM A POPULAÇÃO COM
O INTUITO DE FOMENTAR BOAS PRÁTICAS
NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES.
ESSA VERTENTE GANHOU NA FUNDABOM UMA
ALIADA ESSENCIAL, QUE VEM CONDUZINDO
PROJETOS JUNTO ÀS ESCOLAS DESDE 2018.

T

DE BOMBE
I
PO

PO

S
RO

CO
R

B

LA

ransmitir noções de primeiros socorros e ética a
estudantes, despertando
o senso de cidadania e responsabilidade social, e capacitar profissionais da rede pública e
privada de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil para prestarem atendimento inicial de emergênCONHECIMENTO
cia. Essas são as metas de duas ações que
a Fundabom vem realizando em sintonia
com a vocação do Corpo de Bombeiros de
estimular as boas práticas na população.
Em 2019 e no ano passado, a fundação se concentrou
nas escolas do Litoral Norte de São Paulo, promovendo
duas ações. A primeira é o Programa Bombeiro na Escola, dirigido a alunos dos 8º e 9º anos dos colégios municipais. Durante uma semana, os bombeiros vão aos
estabelecimentos de ensino ministrar palestras e dar
treinamentos. Ele já foi realizado em Caraguatatuba e
Ubatuba e depois será a vez de São Sebastião.
AR
LÍC
IA MILIT

FUNDABOM
FUNDAÇÃO DE APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS

gente que cuida da gente
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de Educação, Márcia Paiva. “Além disso, as crianças e
adolescentes tiveram contato com noções de primeiros
socorros, fundamentais na vida de cada aluno e na convivência dentro e fora da escola, principalmente o conhecimento compartilhado em casa.”

De acordo com o capitão, a intenção é auxiliar na formação dos jovens, para que se tornem não socorristas,
mas pessoas com o mínimo de conhecimento em acidentes e cidadãos melhores. “O programa abrange todas
as escolas públicas dos municípios aonde chega”, conta
o capitão Krüger. “Um membro do Corpo de Bombeiros vai uma vez por semana em cada colégio ministrar
palestras e passar os ensinamentos.”
O Programa Bombeiro na Escola foi realizado em outubro nas duas escolas municipais da cidade. “Os 700
alunos beneficiados gostaram principalmente das simulações de salvamento. Os estudantes interagiram muito
com os bombeiros e a atividade despertou neles a vontade de conhecer melhor essa profissão”, afirma secretária
de Educação de Ubatuba, Pollyana Gama. Ela, inclusive,
foi responsável pela redação da Lei Lucas, junto com o
deputado federal Ricardo Izar (PP-SP).
Em Caraguatatuba, o Bombeiro na Escola chegou antes, em 2018, em 10 escolas, com um total de 1.144 alunos. “O programa teve impacto positivo no fortalecimento do senso de cidadania e de educação ambiental, já
trabalhados nas escolas”, comenta a secretária municipal

Alessandra transformou a dor da perda do
filho Lucas em ação em prol da sociedade

LIÇÃO PARA A VIDA

A Lei 13.722, aprovada pelo ex-presidente Michel Temer no ano passado, é chamada de Lei Lucas em homenagem ao estudante de Campinas (SP), Lucas Begalli
Zamora. Aos 10 anos, ele morreu no dia 27 de setembro
de 2017 após se engasgar durante um passeio promovido pela escola a uma fazenda, em Cordeirópolis, no interior de São Paulo. “Na hora do lanche foi dado cachorro
quente às crianças”, conta sua mãe, Alessandra Zamora
Begalli. “Meu filho se engasgou com um pedaço de salsicha, não recebeu os primeiros socorros de forma rápida e adequada e morreu em decorrência de asfixia por
engasgamento.”
Alessandra iniciou então uma campanha para criar
uma lei para tornar obrigatória a capacitação de professores e funcionários das escolas em primeiros socorros.
“Essa tragédia nos levou a uma reflexão sobre o quanto
nossas crianças estão realmente seguras nos lugares que
frequentam”, afirma Alessandra. “Nós, pais, confiamos
em deixar nossos filhos em locais que se dizem preparados para recebê-los. Mas há segurança e pessoal treinado em primeiros socorros e certificadamente capacitado para prestá-los?”

Educação

meio da Fundabom, a começar pelo Litoral Norte. Os
membros da corporação vão às instituições de ensino
para falar sobre a importância da adequação à lei e, havendo interesse, treinar os funcionários das escolas. A
atividade já foi desenvolvida em Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião.
Em Caraguá, os educadores e funcionários receberam treinamento de primeiros socorros durante a semana de 19 a 23 de agosto. As aulas foram realizadas na sede
da Secretaria de Educação, por especialistas do 4º Sub
Grupamento do Corpo de Bombeiros do Litoral Norte.
Como explica a secretária de Educação, Márcia Paiva, o
objetivo é preparar e capacitar os educadores para agir
da forma correta em situações de emergência dentro do
ambiente escolar, prestando os cuidados imediatos necessários, evitando o agravamento do estado de saúde da
vítima até a chegada de assistência médica profissional.
Na vizinha São Sebastião, palestra para cerca de 200
funcionários das escolas municipais aconteceu em 4 de
outubro. De acordo com a Secretaria da Educação, inspetores, secretários, auxiliares administrativos e professores das creches municipais já vêm sendo capacitados em noções de primeiros socorros em parceria com
o SAMU e os demais serão treinados de maneira gradativa. Antes disso, em 17 de abril, a palestra foi ministrada no Teatro Municipal de Ubatuba, com a presença de
Alessandra Begalli e a equipe do SAMU.

Em novembro de 2017, ela elaborou, junto com outras pessoas, incluindo Pollyana Gama, o projeto da Lei
Lucas, estabelecendo que instituições de ensino básico e
de recreação infantil, públicas e particulares, devem capacitar pelo menos 30% de seus funcionários em prestação de primeiros socorros. Pôs o projeto debaixo do
braço e iniciou um périplo de município em município,
começando por Campinas. “Fomos muito bem recebidos e, motivados por isso, passamos a procurar outras
câmaras municipais”, lembra Alessandra. “Em fevereiro
de 2018, graças a nossa campanha e à divulgação num
site que criamos e nas redes sociais, o projeto já estava
tramitando em mais de 500 cidades e nas assembleias
legislativas de 13 Estados.”
O deputado Ricardo Izar
soube da campanha e entrou
em contato com Alessandra se
propondo a apresentar o projeto na Câmara Federal. A ideia
era que a lei valesse para todo
o País. “Ele deu entrada no projeto em fevereiro de 2018 e 39
dias depois a proposta estava
aprovada por unanimidade na
Câmara. No Senado correu da
mesma forma e em outubro a lei
foi sancionada.” Antes disso, em
julho, o projeto havia sido aprovado em São Paulo, originando
a Lei Estadual 16802.
Frank Itinoce, presidente da Fundabom (na ponta esquerda), a secretária de Educação
Um dos vetores da divulga- Coronel
de Ubatuba, Pollyana Gama (ao centro, de óculos), o secretário de Segurança Pública, major
ção da Lei Lucas em São Paulo Rubens Martins Franco Junior (casaco marrom), e o diretor financeiro e a gerente de projetos,
é o Corpo de Bombeiros, por ambos da Fundabom, coronel Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho e Deborah Satyro
8
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A REVISTA FUNDABOM
TRAZ NESTA EDIÇÃO
AS CONCLUSÕES DO
CORPO DE BOMBEIROS
E A OPINIÃO DOS
PROFISSIONAIS
COM RELAÇÃO AOS
PRODUTOS E SISTEMAS
APRESENTADOS NO
SEMINÁRIO PARA
ESTUDO DE NOVAS
TECNOLOGIAS.

A

Tecnologia à serviço
da segurança

s soluções na área de prevenção e combate a incêndios não param de evoluir. Para
conhecê-las e compreender seu alcance,
a Fundabom e o Corpo de Bombeiros de
São Paulo promoveram, nos dias 2, 3 e 4
de julho, o II Seminário para Estudos de Novas Tecnologias na Segurança Contra Incêndio. O evento, reunindo bombeiros e profissionais de todo o País, aconteceu na Uninove, Universidade Nove de Julho, unidade
Vergueiro, e na Escola Superior de Bombeiros, ESB, em
Franco da Rocha.
Ao todo foram apresentados 11 produtos. Houve espaço também para a divulgação, pela Comgas, do Plano
de Gestão de Riscos Relacionados às Redes de Distribuição de Gás Natural na Região Metropolitana de São
Paulo. Já o CBPMESP aproveitou a presença de engenheiros, arquitetos, técnicos de segurança e acadêmicos para
discutir e esclarecer as dúvidas sobre o Regulamento
10
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de Segurança contra Incêndios das edificações e áreas
de risco, que entrou em vigor no final do ano passado.
Houve espaço, ainda, para a corporação paulista debater com os participantes as mudanças na Instrução Técnica 43, que trata justamente da adaptação das construções existentes às normas de segurança contra incêndio.

Diferente da primeira edição, neste ano as demonstrações aconteceram na ESB . Apesar da chuva torrencial que desabou sobre a Grande São Paulo na quinta,
quem foi a Franco da Rocha pôde atestar a performance das soluções e de quebra visitar rapidamente o maior
centro de formação de bombeiros da América Latina.
Ao encerrar o seminário no dia 4, o coronel Eduardo Rodrigues Rocha, comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, resumiu assim o evento. “O melhor
deste encontro foi ouvir os profissionais e as empresas
do mercado e disseminar a ideia de que, guardadas as
medidas de segurança, cada um pode ter a liberdade de
criar o seu projeto. O seminário atingiu seus objetivos,
cujo cerne é a segurança das pessoas e dos bombeiros.”

Veja a seguir os pareceres técnicos do CB e a opinião
dos profissionais sobre os produtos expostos.
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Líquido Bonpet,
agente químico úmido multiclasse
O líquido Bonpet é uma solução química a base de água,
desenvolvida 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.

das medidas de segurança contra incêndio. No mesmo decreto, o
artigo 6 diz “compete aos órgãos do SSCI - Serviço de Segurança
Contra incêndio, II - estabelecer normas complementares,
regulamentando as medidas de segurança contra incêndio, para a
efetiva execução dos objetivos previstos neste regulamento”.

Parecer técnico Corpo de Bombeiros

Com base no parecer do relatório do Corpo de Bombeiros e o
respaldo dado pelo artigo 12 do DE 63.911/18 e também no
excelente desempenho do produto na apresentação prática feita
na Escola Superior de Bombeiros, justifica-se que a Fundabom
deva criar uma comissão de estudo para acompanhar e apoiar a
regularização do produto no Brasil, principalmente considerando
o parecer do Corpo de Bombeiros.

Foi requerido pela empresa a utilização dos extintores
automáticos Bonpet e da ampola automática Bonpet em
instalações temporárias, quiosques, lojas, abrigos e containers
de telefonia, canteiros de obras, estandes comerciais, estandes
promocionais com vendas, food trucks, grupo geradores para
eventos e, por se tratar de agente extintor classificado como
NFPA 18, também serem utilizados em cozinhas profissionais.
Diante de tal requerimento, cabe salientar que o Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo não é
o órgão responsável pela certificação e normatização de
equipamentos e materiais de prevenção e combate a incêndio.
A gama de exigências e testes aos quais são submetidos os
extintores de incêndio para que possam ser comercializados
atestam o padrão que se espera para esses equipamentos.
Embora tenham sido realizados testes nos demais produtos
com desempenho satisfatório quanto à extinção do princípio
de incêndio, a normatização técnica brasileira traz exigências
e determina que certos itens de composição do extintor sejam
submetidos a testes, conforme a NBR 15808.
Cabe salientar que as normas NBR 15808 e 15809, que tratam
dessa matéria, estão sendo revisadas pelas respectivas Comissões
de Extintores de Incêndio da ABNT, as quais, dentre outros assuntos,
estão analisando a inserção na norma brasileira da classe de
incêndio K para ambientes industriais e domésticos, além de
métodos de ensaio para a classe D para posterior consulta pública.

Conclusão
Através do decreto número 63.911, de 10 de dezembro de 2018,
capítulo V - artigo 12, o Corpo de Bombeiro de São Paulo tem
respaldo para criar uma comissão técnica a fim de analisar a
solução técnica proposta pela Bonpet, autorizando o uso nos
casos em que se necessite soluções técnicas diversas daquelas
previstas nesse regulamento, podendo, assim, analisar as diversas
certificações apresentadas ao Corpo de Bombeiros e concluir que
o extintor automático e ampola Bonpet atendem as exigências
12
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Parecer técnico Fundabom

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?

4,50

94,69%

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

4,51

95,58%

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

81,41%

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

4,45

89,34%

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

4,38

92,92%

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

4,39

90,26%

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

4,37

92,92%

RESULTADO DA
PESQUISA DE OPINIÃO

Sistema mecânico
de dosagem de espuma
A CF Sistemas, juntamente com a sueca Firemiks, oferece opção
para sistemas mecânicos de dosagem de espuma para combate
a incêndios, a bomba dosadora Firemiks.

Instrução Técnica 25 – Segurança contra incêndio para líquidos
combustíveis e inflamáveis.

Parecer técnico Fundabom
Parecer técnico Corpo de Bombeiros
A proponente é representante da empresa Firemiks AB, que já
implementou o sistema proposto em projetos no Brasil, atuando
em diversos mercados, como por exemplo portos, siderúrgicas,
usinas sucroenergéticas, indústrias, dentre outros.
O objetivo da proposta é a inclusão da tecnologia de geração de
espuma mecânica como alternativa para os sistemas de emergência
e, consequentemente, verificar se a proposta reúne condições
normativas para que seja aceita como uma alternativa no contexto
da proteção contra incêndio de edificações e áreas de risco.

Conclusão
O sistema Firemiks® apresentado pela CF Sistemas conjuga
requisitos e características que o distinguem dos atuais sistemas
disponíveis no mercado. Possui um mecanismo de dosagem de
espuma que atua proporcionalmente à demanda do fluxo em
relação às exigências do cenário, independentemente das variações
de pressão do sistema, o que permite uma mistura praticamente
constante em relação à pressão e ao fluxo do líquido gerado e há a
possibilidade de teste sem perda de LGE por meio de um “teste sem
consumo”, o que viabiliza uma economia considerável.
Apresenta diferentes capacidades de vazão com alternativas
de dosagem fixas ou selecionáveis que, inclusive, podem ser
estipuladas especificamente pelo cliente. Assim, a dosagem de
espuma será mantida. Isso gera uma mistura estável dentro
dos fluxos mínimos e máximos de vazão e pressão para as
unidades Firemiks®.
Sua distinção é observada, também, quando verificada a
possibilidade de utilização em diferentes tipos de expedições
(saídas), dentre as quais podemos verificar esguichos, câmaras
de espuma, canhões monitores, chuveiros automáticos de
espuma (sprinklers) etc.
O equipamento é de fácil manejo e não é necessário energia
externa para sua utilização, segundo o fabricante.
A Firemiks® possui uma diversidade de equipamentos
considerável, sendo que é possível utilizá-los na segurança
contra incêndio de uma planta quando atender os critérios da

Com base na documentação apresentada e no teste prático
realizado durante o seminário, a equipe técnica da Fundabom
proporá o estudo da aplicação do sistema Firemiks® como
complemento de proteção nos sistemas fixos de proteção por
espuma das edificações existentes. Considerando também
a grande quantidade de vantagens operacionais, a fundação
proporá a inclusão de uma nova parte na IT nº 25 - Líquidos
combustíveis e inflamáveis, do DE 63.911/18.
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?

4,07

79,54%

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

4,23

86,36%

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

4,09

81,82%

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

4,18

86,36%

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

4,23

90,91%

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

4,11

84,09%

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

3,77

70,45%

RESULTADO DA
PESQUISA DE OPINIÃO
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Gestão de riscos relacionados às redes de
distribuição de gás natural em São Paulo
Neste ano, a Comgás levou ao seminário como proposta a
apresentação do Plano de Gestão de Riscos relacionados às
redes de distribuição de gás natural na Região Metropolitana
de São Paulo (PGRGN), tomando como base o atendimento às
premissas legais constantes na Lei Complementar nº 1.139/2011.

Parecer técnico Corpo de Bombeiros
Consta definido como objeto do Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado (PDUI), relacionado às Funções Públicas
de interesse Comum (FPCI), o “planejamento e uso do solo, o
transporte e sistema viário regional, habitação, saneamento
ambiental e desenvolvimento econômico”.
O motivo da idealização do plano (PGRGN) é a possibilidade da
perda de contenção, que pode gerar problema futuro com relação
ao gás natural. Outro ponto importante é a constatação de que
muitos riscos ambientais extrapolam os limites dos municípios,
gerando a necessidade de um trabalho prevencionista e reativo
em conjunto com empresas de infraestrutura, órgãos públicos e
a própria Comgás, em caso de incidente.
Nesse contexto, há uma gestão que identifica o risco, os órgãos
que serão envolvidos e as ações que devem ser tomadas.
O PGRGN busca, de maneira simples, a sinergia entre os
envolvidos visando a segurança da população.

Conclusão
A busca da garantia da segurança da população com honestidade
de propósito é sempre bem-vinda. A proposta do plano (PGRGN)
define as funções dos órgãos envolvidos e os convidam para que
possam conhecer as especificidades dos trabalhos desenvolvidos
pela Comgás com o objetivo de evitar incidentes e, caso ocorram,
mitigar as consequências de maneira célere e pontual.
Com o intuito de fomentar a busca por gestão de risco e
por novas soluções, é interessante que a Comgás continue
estreitando os laços com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar
do Estado de São Paulo para viabilizar a troca de informações
e melhorar cada vez mais o atendimento de ocorrência e a
segurança contra incêndio.

Parecer técnico Fundabom
A Comgás propõe a sua participação dentro do Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) que, como instrumento
legal de planejamento, estabelece diretrizes, projetos e ações
para orientar o desenvolvimento urbano e regional, buscando
14
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reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da
população metropolitana.
Dentro da PDUI, a Comgás se oferece como facilitador nas ações
de Gestão de Riscos o PGRGN, em especial no estabelecimento
de uma ação efetiva e uma gestão que mobilize os atores que
atuam nessa temática e crie cultura preventiva, minimizando o
impacto dessas ocorrências na vida da população.
Com base nas apresentações do seminário, no parecer técnico
dos oficiais do Corpo de Bombeiros, na participação da
Fundabom, no grupo de trabalho da Comgás sobre emergências
envolvendo o gás natural de rua e, principalmente, nos
comentários encaminhados pelos participantes do evento,
a Comissão Interna de Estudos da Fundabom conclui que a
iniciativa da Comgás foi extremamente importante e inclusive
já gerou frutos, como o grupo de estudos permanente de do
PGRGN, envolvendo outros atores como CETESB, CET, SABESP,
ENEL e o próprio Corpo de Bombeiros.
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?

3,98

72,34%

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

3,96

78,72%

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

3,98

74,46%

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

3,96

76,60%

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

3,94

78,72%

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

3,91

74,47%

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

3,72

65,96%

RESULTADO DA
PESQUISA DE OPINIÃO

Water Mist – Difusor de água
micropulverizada
A Conaut 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.

Parecer técnico do Corpo de Bombeiros
As atuais normas regulamentam apenas uma modalidade de
equipamento destinado ao controle e extinção de incêndios
por combate automatizado através de utilização de água: o
chuveiro automático. A proposta apresentada tem a intenção de
permitir a substituição da exigência de chuveiros automáticos,
em determinados casos, pelo sistema de difusão de água
micropulverizada, Water Mist.
Nesse sentido, visando ampliar o rol de equipamentos para o
controle e combate a incêndio com a utilização de água, trazendo
novas possibilidades de e proteção para os ambientes com o
referido sistema, a Conaut sugere a menção – nas instruções
técnicas relacionadas – dos sistemas de difusores e hidrantes
Water Mist, que realizam a proteção da edificação por meio de
aplicação de água micropulverizada.
Não há, ainda, norma nacional que estabeleça qualquer critério
de eficácia do produto frente ao sinistro, bem como a forma de
projeção do sistema para cada finalidade: controle, supressão ou
extinção do fogo.
Assim sendo, será necessária, primeiramente, a padronização
dos ensaios e especificações para definir em que área, altura,
grupos e classes de edificações o produto apresentado atenderia
o resultado esperado.

Conclusão
A comissão conclui que o produto apresentado tem potencial
para atender aos anseios do mercado e do Sistema Estadual de
Proteção Contra Incêndios e Emergências, e que a utilização e
acolhimento desses novos dispositivos nas Instruções Técnicas
23 – Sistemas de chuveiros automáticos, IT 25 – Segurança
contra incêndio para líquidos combustíveis e inflamáveis, IT 40
– Edificações históricas, museus e instituições culturais com
acervos museológicos, e IT 43 – Adaptações às normas de
segurança contra incêndio – Edificações existentes, merecem
ser apreciados pelas respectivas comissões de estudo, inclusive
com a verificação dos critérios de análise das edificações que já
os utilizam – aprovadas atualmente por meio de CTPI.

Parecer técnico Fundabom
O sistema de proteção por nebulização de água Hi-Fog atende os
parâmetros da NFPA 750 Standard on Water Mist Fire Protection
Systems 2010 Edition, conforme confiabilidade testada há
quase 10 anos nos Estados Unidos. Conforme apresentado
tecnicamente e depois comprovado no teste de campo, o sistema
Water Mist provou ser eficiente na extinção dos incêndios e
totalmente inofensivo para as pessoas e meio ambiente.
Diante disso, a Fundabom montará um grupo de estudo para
incorporação do referido sistema no cabedal técnico brasileiro,
por meio da elaboração de norma técnica da ABNT baseada na
norma NFPA apresentada.
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

93,61%

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

4,21

89,36%

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

3,98

80,85%

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

4,13

85,11%

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

4,06

82,97%

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

4,04

82,98%

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

3,96

80,85%

Uma norma brasileira deveria ser
implementada para essa tecnologia?

4,07

80,00%

RESULTADO DA
PESQUISA DE OPINIÃO
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CLT – Cross Laminated Timber –
Madeira Laminada Colada Cruzada
Os painéis de Cross Laminated Timber (CLT), ou laminado
de madeira cruzada, são produzidos com a 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.

Parecer técnico Corpo de Bombeiros
O objetivo da Crosslam no seminário foi apresentar o produto
demonstrando sua composição, aplicabilidade, confiabilidade
e comportamento em caso de exposição ao fogo, além de
trazer ao conhecimento de todos as edificações na quais foram
utilizadas o CLT. O objetivo da comissão foi realizar a análise
tão somente do produto CLT, perante as normativas vigentes.

Conclusão
A Crosslam, que desenvolve e comercializa produtos de
engenharia em madeira, não disponibilizou os ensaios
existentes para análise da comissão, pois tais testes ainda
estão sendo finalizados pelo IPT.
A comissão responsável pela análise da proposta entende não
haver possibilidade de definir o desempenho do produto CLT
até ter acesso aos testes certificando o Tempo Requerido de
Resistência ao Fogo (TRRF).
A Instrução Técnica nº 8 – Segurança estrutural contra
incêndio, estabelece as condições a serem atendidas pelos
elementos estruturais e de compartimentação que integram
as edificações quanto aos Tempos Requeridos de Resistência
ao Fogo para que, em situação de incêndio, seja evitado o
colapso estrutural por tempo suficiente, possibilitando a saída
segura das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de
Bombeiros. Considerando que há uma expectativa de aumento
do uso do CLT na construção civil, substituindo as estruturas
das edificações que são em sua grande maioria feitas em
concreto ou aço, a legislação está pronta para recepcionar esse
novo material assim que forem finalizados e disponibilizados os
testes que comprovem seu comportamento frente à exposição
ao fogo.

Parecer Técnico Fundabom
Durante o seminário foram apresentados dados como a busca
do fabricante em incluir o CLT na revisão da norma NBR 7190,
que está em fase final de conclusão do texto normativo.
Para comprovar a eficiência do produto em relação ao seu
16
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comportamento durante um incêndio, foi montado na Escola
Superior de Bombeiros um compartimento, que foi incendiado e
o resultado do teste foi registrado.
Com base na apresentação teórica no seminário, no parecer
técnico dos oficiais do Corpo de Bombeiros, nos comentários
encaminhados pelos participantes do evento e, principalmente,
no teste em escala real com chamas em um compartimento
de CLT combinado com gesso acartonado na Escola Superior
de Bombeiros, a Comissão Interna de Estudos da Fundabom
conclui que, ao combinar a fabricação digital com a madeira,
como principal material de construção, o CLT representa uma
mudança de paradigma na indústria da construção. Em função
disso, somado à demonstração prática de sua resistência
as chamas, a Fundabom irá montar uma comissão para
acompanhar a evolução do uso do produto na proteção passiva
contra incêndios no Brasil.
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?

3,83

75,00%

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

3,75

75,00%

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

3,68

62,50%

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

3,75

70,00%

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

3,70

70,00%

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

3,78

70,00%

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

3,63

70,00%

RESULTADO DA
PESQUISA DE OPINIÃO

Fogo Zero
O Fogo Zero é uma unidade extintora em spray que pode ser
utilizada tanto por profissionais da área quanto por pessoas sem
treinamento.

Parecer técnico Corpo de Bombeiros
A fácil utilização do produto foi demonstrada por meio da
apresentação de vídeos do Fogo Zero durante o II Seminário
de Inovações Tecnológicas da Fundabom de 2019, em que foi
proporcionado combater um princípio de incêndio em veículo.
As diversas certificações do produto corroboram com as
informações apresentadas pela empresa, sendo elas: UL
Internacional, SGS, Last Fire, Level Biotechnology.
A proposta em discussão é de que o agente extintor venha a ser
incorporado como medida de segurança contra incêndio para
edificações e áreas de risco a serem regularizadas por meio de
Projeto Técnico Simplificado (PTS), com emissão de Certificado
de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB), e seja recepcionado
pela Instrução Técnica de nº 21 – Sistema de proteção por
extintores de incêndio.
Contudo, as características do Fogo Zero não permitem
enquadrá-lo como um extintor de incêndio, por não ter gatilho
e manômetro, mas sim como uma unidade extintora em spray, o
que dificulta sua inserção como exigência em normas brasileiras
ou Instruções Técnicas.
Um dos pontos de destaque do Fogo Zero é a sua portabilidade e
versatilidade, pois pode ser utilizado em diversos tipos de classes
de incêndio.

Conclusão
Considerando-se o fácil manuseio, a portabilidade, a versatilidade
na utilização e a efetividade no combate a incêndio em diversos
testes realizados, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado
de São Paulo mantém a indicação para a sua utilização de maneira
adicional, principalmente nas edificações que não são contempladas
pelo Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Emergência.
Recomenda-se que em concomitância com a busca da inclusão
do produto às normas regulamentadas pelo CBPMESP, é
importante participar do Comitê de Estudos ABNT/CB-024/CE
024/103/010. É essencial para a aceitação do produto, podendo
nesse comitê propor sugestão de inclusão ou adaptação da
norma à nova tecnologia.

Parecer técnico Fundabom
O produto tem demonstrado bom desempenho no mercado
de proteção contra incêndios e, embora ainda esteja em fase
de normatização, já é exportado para diversos países como
Argentina, Estados Unidos, Suíça e Portugal, sendo destaque que
a tecnologia e a fabricação são totalmente nacionais.
Com base nas apresentações do seminário realizado em 2019,
no desempenho do seminário do ano anterior, no parecer técnico
dos oficiais do Corpo de Bombeiros e, principalmente, nos
comentários encaminhados pelos participantes do evento, a
Fundabom conclui que, embora ainda sejam necessários estudos
para viabilidade do produto em sistemas coletivos de proteção,
o produto tem campo promissor como proteção de edificações
unifamiliares, equipamentos e veículos.
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?

4,35

89,70%

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

4,32

88,24%

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

4,07

76,47%

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

4,38

91,18%

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

4,22

83,83%

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

4,25

86,77%

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

4,26

86,77%

RESULTADO DA
PESQUISA DE OPINIÃO
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Painéis e telhas sandwich em lã de rocha
Os painéis e telhas sanduíche 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.

Parecer técnico Corpo de Bombeiros
O intuito da FTB com a apresentação de seu produto foi a
avaliação técnica sobre seu uso como proteção passiva e
de proteção contra os efeitos de incêndios em edificações,
especificamente, quanto a sua utilização como elemento de
compartimentação, com relação à segurança estrutural e quanto
aos materiais de acabamento e revestimento.

Conclusão
A comissão entende que ficou bastante evidente o potencial
do produto para ser utilizado como material de acabamento
ou mesmo como parede estrutural ou de compartimentação.
A aplicação de tal produto para esses fins seria uma revolução
no mercado, visto que hoje, quando há a necessidade de
compartimentar um espaço que já se encontra em operação,
dependendo da ocupação e da altura do galpão, a única opção
é, basicamente, a construção de uma parede em alvenaria. Tal
medida gera inúmeros problemas práticos como a paralização
parcial ou completa das operações por um longo período, o
alto custo de construção, a necessidade de grandes reforços
estruturais, entre outros. Tais percalços para a instalação de uma
parede de compartimentação em alvenaria, via de regra, fazem
com que o empresário opte por instalar sistema de chuveiros
automáticos ao invés da compartimentação, o que gera altos
custos de instalação e também transtornos logísticos.
Caso a FTB consiga comprovar a eficiência de seu produto para
painéis montados em grandes alturas (por volta de 14 metros,
altura média para galpões de logística), acreditamos que o produto
pode ser largamente utilizado, frente à maior facilidade para
montagem dos painéis em relação a uma construção em alvenaria.
Com relação à utilização do produto, de acordo com a Instrução
Técnica nº 10/2019, concluímos que apresenta grande potencial
para ser aceita junto ao Corpo de Bombeiros de São Paulo,
necessitando apenas de melhor esclarecimento quanto aos
padrões de teste da norma europeia utilizada nos ensaios.

Parecer técnico Fundabom
O sistema de painéis tipo sanduíche para coberturas, com
paredes metálicas e núcleo de lã de rocha, unidos por adesivo
poliuretano isocianato, tem função principal de isolamento
térmico e acústico, mas, considerando sua composição e
18
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montagem, também possui características de resistência ao
fogo, inclusive no sentido vertical.
Com base na apresentação teórica discutida no painel geral, nos
comentários encaminhados pelos participantes do evento, no teste
prático com fogo e, principalmente, na sugestão da Comissão do
Corpo de Bombeiros sobre a montagem de painéis em grandes
alturas, por volta de 14 metros (altura média para os galpões de
logística), a Comissão Interna de Estudos da Fundabom conclui que o
produto atendeu na prática, pelo menos em escala, as exigências da
IT 09 e IT 10, do DE 63911/18. A fundação irá montar uma comissão
para acompanhar a evolução do uso desse produto que, além de
atender os parâmetros da proteção passiva contra incêndios,
também agrega as funcionalidades de isolamento térmico e
acústico, sendo um diferencial para os ocupantes e, principalmente,
para os construtores, que terão produtos que agregam mais conforto
e praticidade sem aumento de custos.
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

93,18%

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

4,16

93,18%

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

3,95

86,36%

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

4,05

88,64%

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

4,02

88,64%

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

4,05

88,64%

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

4,02

86,36%

RESULTADO DA
PESQUISA DE OPINIÃO

Espuma Rígida de Poliisocianurato PIR
As telhas e painéis térmicos da Kingspan Isoeste são
constituídos de chapas de aço pré-pintado e núcleo isolante
térmico em poliisocianurato.

Parecer técnico Corpo de Bombeiros
A Isoeste traz soluções isotérmicas e de conservação de energia
voltadas à área da construção civil. Durante o seminário, a empresa
apresentou seu produto, trazendo inovação através da Espuma
Rígida de Poliisocianurato (PIR). A empresa disponibilizou os ensaios
existentes até o presente momento para análise da comissão,
colocando-se à disposição para a realização de outros testes.

Conclusão
A comissão entende não haver possibilidade de definir o
desempenho dos produtos (Espuma Rígida de Poliisocianurato
PIR e Isotelha 30 mm PIR Alta Performace), além do que foi
definido nos relatórios de ensaio elaborados no Laboratório de
Segurança ao Fogo do IPT.
A comissão levou em consideração alguns aspectos:
– De acordo com a Instrução Técnica nº 10/2018, o controle
de materiais de acabamento e de revestimento estabelece as
condições a serem atendidas pelos materiais empregados nas
edificações, para que, na ocorrência de incêndio, restrinjam a
propagação do fogo e o desenvolvimento de fumaça, atendendo
ao previsto no Regulamento de Segurança Contra Incêndio das
edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo.
– O controle de materiais de acabamento e de revestimento
empregados nas edificações destina-se a estabelecer padrões
para o não surgimento de condições propícias do crescimento e
da propagação de incêndios, bem como da geração de fumaça.
– Os ensaios para classificação dos materiais devem considerar
a maneira como os produtos são aplicados na edificação, e o
relatório conclusivo deve reproduzir os resultados obtidos, porém
o material ensaiado não utilizou substratos combustíveis ou
incombustíveis durante os ensaios.
– Na impossibilidade de aplicação do método de ensaio de reação
ao fogo utilizado como base da classificação dos materiais da
NBR 9442, a classificação dos materiais deve ser feita de acordo
com o padrão indicado na Tabela A.3 do anexo A da Instrução
Técnica nº 10/2018.
Após analisar todos os relatórios, utilizando os métodos de ensaio
descritos na norma SBI, chegou-se ao entendimento de que os produtos
apresentados pela Kingspan Isoeste são materiais combustíveis Classe
II-A podendo ser utilizados conforme a classificação das ocupações da
tabela B.1 do anexo B da Instrução Técnica nº 10/2018.

Parecer técnico Fundabom
Com base nas apresentações do seminário realizado em 2019, no
desempenho do seminário anterior, no parecer técnico do Corpo
de Bombeiros e principalmente nos comentários dos participantes
do evento, a comissão da Fundabom conclui que, conforme
descrito no seminário anterior e confirmado na apresentação
neste ano, os painéis de compartimentação de coberturas,
paredes e fachadas com núcleos em PIR são eficientes e
atendem as exigências da legislação de proteção contra incêndios
brasileiras e superam a exigência de conformidade do produto.
Ainda conforme parecer do Corpo de Bombeiros, o material
apresentado no ensaio demonstra que o produto atende as
exigências do DE 63.911/18, sendo que a Fundabom criará uma
comissão de estudo para verificar a viabilidade de execução de
novos ensaios para aceitação do produto em um espectro maior
de aplicações nos sistemas de proteção contra incêndios.
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

93,87%

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

4,24

93,88%

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

91,84%

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

4,16

93,88%

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

4,16

91,84%

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

4,18

93,88%

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

4,08

89,80%

RESULTADO DA
PESQUISA DE OPINIÃO
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Sprinkler ESFR
O chuveiro automático de ESFR K28 para depósito foi
desenvolvido para atender a uma demanda de mercado diante
das novas necessidades de armazenamento de mercadorias em
galpões com alturas superiores às praticadas atualmente.

Parecer técnico Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros trabalha fortemente para que a
prevenção contra incêndio em edificações seja eficiente e eficaz,
com atualização constante da legislação, agregando novas
tecnologias que trazem resultados notórios e que contribuem
para que as edificações estejam cada dia mais seguras e,
consequentemente, seus ocupantes.
Nas diversas edificações que realizamos vistoria é muito comum
encontrarmos galpões com pé direito cada vez mais elevados
em virtude da necessidade de majorar a produtividade frente à
restrição de espaços disponíveis para utilização.

Conclusão
Consultamos o portfólio da Secur e verificamos que há a
necessidade de uma nova tecnologia de equipamentos para
atender a demanda para proteção de galpões com alturas além
das possibilidades atuais.
A comissão responsável pela análise da proposta entende que
ficou claro o potencial que o produto tem para ser utilizado
como sistema de prevenção, contudo foram verificadas
diferenças nos parâmetros apresentados pela FM e pela
UL com relação à altura de pé direito, empilhamento de
mercadorias, largura de corredores e pressão de trabalho do
equipamento.
Por fim, entendemos que o equipamento tem muito a contribuir
com a prevenção contra incêndios no Estado, em virtude da
grande demanda de comissões técnicas para atendimento da
necessidade de proteção para galpões altos. Contudo, verifica-se
a necessidade de uma melhor avaliação dos equipamentos para
que se possa estabelecer os melhores parâmetros de proteção
em função das diferenças verificadas.

Parecer técnico Fundabom
O sistema de proteção por chuveiros automáticos com emprego
do bico VK 514 e ESFR K28 atendeu os parâmetros da FM Global
em 10 de abril de 2019, onde completou com sucesso o teste
de fogo em escala completa, permitindo aumentar a altura de
estoque dos atuais 14,60 metros para o pé direito de 16,70
metros com armazenagem até 15,20 metros.
Foram apresentadas comprovações técnicas de que:
20
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– O chuveiro automático de armazenamento tem resposta rápida
e supressão antecipada.
– Tem capacidade de suprimir incêndios de alto risco.
– É aprovado para proteger as commodities da Classe 1-4
e o Grupo A, plásticos não expandidos cartonados.
– Tem capacidade de aumentar a armazenagem nos racks, ao
mesmo tempo que reduz os custos de instalação e manutenção
associados aos sprinklers in-rack.
– Fornece flexibilidade aos projetos de proteção contra incêndio.
– A instalação de um sprinkler com fator K maior permite a
proteção de produtos de maior risco de incêndio, em tetos mais
elevados.
Na época do seminário, a documentação técnica estava em poder
do Corpo de Bombeiros paulista e recentemente foi publicada em
Diário Oficial do Estado a incorporação da proposta do K28 na
legislação vigente (Instrução Técnica nº 24, do DE 63911/18).
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?

4,45

90,00%

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

4,40

90,00%

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

4,33

87,50%

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

4,38

90,00%

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

4,43

92,50%

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

4,40

92,50%

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

4,13

82,50%

RESULTADO DA
PESQUISA DE OPINIÃO

Heat Detection for Electrical wiring systems
O Thermarestor é um dispositivo desenvolvido para funcionar
como sistema de detecção de calor para conexões e
componentes elétricos.

Parecer técnico Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros trabalha fortemente para que a
prevenção contra incêndio em edificações seja eficiente e eficaz,
com atualização constante da legislação, agregando novas
tecnologias que trazem resultados notórios e que contribuem
para que as edificações estejam cada dia mais seguras e,
consequentemente, seus ocupantes. No entanto, os incêndios
por causas elétricas ainda representam um desafio.
Nas diversas edificações que realizamos vistoria é muito comum
encontrarmos dispositivos de proteção elétrica tais como o DR.
Porém, esses dispositivos não são capazes de detectar um
superaquecimento das conexões e são principalmente utilizados
para proteção pessoal.
O diferencial verificado do Thermarestor é a capacidade de monitorar
constantemente o sistema elétrico de uma edificação com foco no
aquecimento em excesso das conexões, podendo estar ligado a uma
central de alarmes contra incêndio existente de forma a avisar os
ocupantes, ou ainda interliga-lo a um dispositivo diferencial residual
(DR), que cortará o suprimento de energia, retirando a fonte de calor
e evitando que um incêndio elétrico se inicie.

Conclusão
Consultamos o portfólio da proponente e verificamos que
diversas repartições públicas e empresas privadas pelo mundo,
como o Parlamento de Londres e Nestle HQ na França adotaram
o dispositivo como sistema de prevenção contra incêndios, ainda
que não exista uma legislação que determine sua instalação.
A comissão responsável pela análise da proposta entende que
ficou claro o potencial do produto para ser utilizado como sistema
de prevenção. Recomenda-se, em concomitância, a busca da
inclusão do produto às normas regulamentadas pelo CBPMESP.
Por fim, acreditamos que o dispositivo tem muito a contribuir
com a prevenção contra incêndios no país. Em que pese o fato
de não podermos exigir que as empresas adotem esse sistema
em suas instalações, acreditamos que o Thermarestor possa
ser recomendado ou até mesmo apresentado como medida
compensatória em casos de regularização através de Comissões
Técnicas em suas variadas esferas.

Foi apresentado que o sistema tem uma inovadora solução de
pré-ignição, evitando proativamente incêndios elétricos. Como
tal, complementa e eleva as medidas atuais de segurança contra
incêndios. Embora não seja ainda exigido por lei, o Thermarestor
reduziria significativamente o número de incêndios elétricos.
Com base nas apresentações do seminário, no parecer técnico dos
oficiais do Corpo de Bombeiros e principalmente nos comentários
encaminhados pelos participantes do evento, a Comissão Interna de
Estudos da Fundabom conclui que ficou claro o potencial do produto
para ser utilizado como sistema de prevenção. Considerando que
o conceito de prevenção do incêndio oriundo de causa elétrica por
meio do desligamento pontual dos sistemas elétricas ainda na fase
do aquecimento, evitando as consequências dos sinistros, além de
inovador é pioneiro nesse mercado, haverá por parte da Fundabom
a criação de um grupo de estudo para adoção de medidas de
tropicalização da norma inglesa para implementação urgente desse
sistema no Brasil, em concomitância com a busca da inclusão do
produto às normas regulamentadas pelo CBPMESP e pela ABNT.
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?

4,15

84,78%

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

4,17

91,30%

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

3,89

78,26%

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

4,13

91,31%

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

4,15

89,13%

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

4,11

86,96%

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

4,09

86,96%

RESULTADO DA
PESQUISA DE OPINIÃO

Parecer técnico Fundabom
O sistema tem certificação britânica BS EM 60068-2-14.
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Elementos envidraçados resistentes
ao fogo redutores de radiação
O 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.

Parecer técnico Corpo de Bombeiros
Em relação à aplicação dos elementos envidraçados redutores de
radiação (EW), foco da apresentação da Vetrotech, a versão 2019
da Instrução Técnica nº 09 já contempla alguns casos possíveis
para emprego dessa tecnologia, ainda que de forma tímida.
A proposta é ampliar o rol de possibilidades para aplicação
do produto em portas, fachadas e outros elementos de
compartimentação previstos na norma, além da criação de
uma tabela de referência especificando os casos de aplicação
dos elementos EW, inclusive com a informação se, para o caso
descrito, há a necessidade de atender o TRRF cheio ou se seria
possível acompanhar os casos de redução já previstos para os
elementos EI, como no caso das portas, por exemplo.
Considerando a existência de normas e certificações
internacionais apresentadas pela Vetrotech, diversos testes
demonstrados durante o seminário, além do ensaio prático
realizado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), através do
qual ficou demonstrada a eficácia de cerca de 85% em relação ao
vidro corta-fogo (EI), entendemos que a tecnologia é merecedora
de estudos mais aprofundados por parte das Comissões de
Estudos das Instruções Técnicas nº 07 (isolamento de risco), 09
(compartimentação) e 43 (edificações existentes).
Após o desenvolvimento dos estudos para definição da aplicação
das novas características dos elementos envidraçados com
consequente revisão das Instruções Técnicas, a legislação
contra incêndio poderá acompanhar o crescente uso de novas
tecnologias sem abrir mão da segurança.

Conclusão
A comissão vê com bons olhos a ampliação do rol de
possibilidades de utilização da nova tecnologia de elementos
envidraçados EW, com possibilidades de acolhimento, após
análise das respectivas comissões, nas Instruções Técnicas nº 07,
09 e 43.
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Parecer técnico Fundabom
Os elementos construtivos envidraçados resistentes ao fogo
para compartimentação que atendem os parâmetros da ABNT
NBR 14925:2019 satisfazem plenamente os requisitos a que
se propõem, conforme explanação técnica e comprovação
em campo. Corroborando a norma técnica brasileira, foram
apresentadas as normas EN 13501-2:2016 – Fire classification
of construction products and building elements – Part 2, e NEN
6069+A1:2016 – Norma Holandesa – Ensaios e classificação de
resistência ao fogo de elementos de construção.
Assim, a Fundabom sugerirá a criação de grupo de trabalho
para ampliar a aplicação da classificação EW no texto da IT 09
– Compartimentação horizontal e compartimentação vertical, do
DE 63.911/2018, em outros locais, como vias de circulação de
pessoas, rotas de fuga, incluindo portas de acesso e fachadas.
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

91,83%

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

4,24

93,88%

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

4,10

87,76%

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

4,16

91,84%

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

4,16

89,80%

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

4,22

93,88%

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

3,88

75,51%

RESULTADO DA
PESQUISA DE OPINIÃO

11,
12, 12
13 ee13
14de
defevereiro
fevereiro
Venha participar deste importante momento do mercado mineiro,
onde estarão reunidos os principais atores do sistema estadual
de proteçao contra incêndio e emergências:
• Empresas no desenvolvimento e crescimento deste setor,
apresentando produtos e soluções inovadoras;
• O Corpo de Bombeiros, como fomentador desta ciencia,
apoiando esta iniciativa e abrindo a discussão para o público em geral;
• Os profissionais do setor avaliando in loco
as melhores soluções em tecnologia apresentadas.
A Fundação Salvar e a Fundabom, como catalizadoras dos esforços
das instituições e fomentadoras do desenvolvimento do setor.
Todos com um único objetivo: por meio de novas tecnologias
desenvolvidas pelas empresas, avaliadas pelos profissionais
especializados e pelo Corpo de Bombeiros, vamos diminuir
as ocorrências e proporcionar segurança ontra incêndio
e emergência à toda a sociedade.

FUNDABOM
FUNDAÇÃO DE APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS

Memória

NESTE ARTIGO CONTAREMOS
UM POUCO DA HISTÓRIA DO
QUARTEL DO CAMBUCI.
PARA ISSO, VAMOS NOS
SOCORRER DE INFORMAÇÕES
COLETADAS PELO CORONEL
MARCIO DA SILVA, QUE
CURIOSAMENTE NUNCA
SERVIU NO CORPO DE
BOMBEIROS, MAS NASCEU
E CRESCEU NA RUA JOSÉ
BENTO, CONVIVENDO DESDE
A INFÂNCIA COM A VIDA
DAQUELA UNIDADE.

Fachada do 3º Batalhão da Força Pública em 1914.

O Quartel
do Cambuci

A

região na qual foi erguido o Quartel do Cambuci,
como nos conta o coronel
Marcio da Silva, primitivamente abrigava extensa
mata nativa, compondo a várzea do Rio
Tamanduateí, que se esparramava pela
região em dias de muita chuva. A área era
habitada por índios devido à fartura de
alimentos. Aliás, o nome do bairro vem
de um fruto muito abundante na região.
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Desde o surgimento da Vila de São
Paulo, o local servia de passagem para
os tropeiros que vinham de Santos pelo
chamado Caminho do Mar e que ali faziam a sua última parada para se recompor, tomar banho ou lavar os pés antes
de alcançarem a vila, daí o nome de Lavapés para uma de suas primeiras ruas.
Em 1856, a prefeitura de São Paulo
de Piratininga inaugurou no início da
Rua José Bento o Cemitério Municipal

do Cambuci, que se mostrou inadequado à iniciativa devido às constantes enchentes. Em 1910 foi inaugurado pela
prefeitura o Theatro Guarany, à Rua José
Bento, nº 15. Novamente as enchentes
fizeram com que o teatro fosse fechado
e, em 1914, ali foi instalado o 3º Batalhão
de Caçadores Paulista, da Força Pública.
Constantes reformulações na Força
fizeram com que o prédio do Cambuci

Auto Salvamento em uso em 1960

abrigasse outras unidades da polícia, entre as quais o 7º Batalhão de Infantaria
(1927) e o 2º Batalhão Policial (1936),
como registra o livro História da Fôrça Pública, do capitão Luiz Sebastião
Malvasio, escrito em 1964 e publicado
três anos depois.
A ESTAÇÃO NORTE OU TERCEIRA ZONA

Em 1895, colocou-se em prática a política
de descentralização dos serviços, ocasião
em que, além da Estação Central, localizada na Rua do Trem (atual Anita Garibaldi), foram criadas as Estações Norte
e Oeste. A Estação Oeste foi instalada à
Alameda Barão de Piracicaba, no mesmo
local onde hoje se encontra o 2º GB, e a
Estação Norte, ou 3ª Zona, acomodada
inicialmente à Rua Martim Bouchard.
Em 1917, a Estação Norte foi transferida para a Rua Brigadeiro Machado e, em

Solenidade no Quartel do Cambuci, em1963. Aparecem o comandante do CB, cel Paulo
Marques, o comandante geral da Força Pública, general Franco Pontes. O garoto de malha
listada é Marcio da Silva.
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Fachada do antigo Quartel do Cambuci nos anos de 1970

1929, para a Rua do Hipódromo. Como
eram imóveis alugados, não possibilitavam adaptações para abrigar a constante evolução dos equipamentos nesse período.
Foi somente em 1942 que a 3ª Zona
se instalou no Quartel do Cambuci, originalmente construído para abrigar o
Theatro Guarany. Após as necessárias
adaptações, o posto foi solenemente inaugurado em 1944, conforme se pode observar em placa que ainda lá se encontra.
A partir do incêndio no Clube Elite,
em 1953, os bombeiros identificaram a
necessidade de criar um grupo de especialistas em ações de salvamento, surgindo então a 4ª Cia (de Salvamentos),
com sede no Cambuci.
Em 1964, durante o comando do tenente-coronel Paulo Marques Pereira, foi criada a Companhia Escola de
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Bombeiros, instalada no Quartel do
Cambuci. O espaço passou a concentrar
toda a formação de bombeiros, de soldados a oficiais, além da própria 4ª Cia.
Três anos mais tarde, a Escola de Bombeiros foi transferida para um prédio na
área da Invernada do Barro Branco e a 4ª
Cia passou a abrigar a 6ª Cia e também
o Comando do Corpo de Bombeiros, a
fim de viabilizar a derrubada do antigo
prédio da Estação Central, na rua Anita
Garibaldi. Essa situação permaneceu até

Auto Guincho AG 07, símbolo do
Salvamento, no final da década de 1960

meados do ano seguinte, 1968, quando
o Comando do CB foi transferido provisoriamente para o Palácio das Indústrias, no Parque D. Pedro II, que até então era a sede da Assembleia Legislativa.
Até 1975, o Quartel do Cambuci abrigou a 4ª e a 6ª Companhias, ocasião que,
em consequência dos trágicos incêndios
nos edifícios Andraus e Joelma, o CB sofreu drástica alteração em sua organização, com forte aumento de seu efetivo e
recursos financeiros que possibilitaram
a instalação de novos postos. Desde então, apenas o 1º GBS – Grupamento de
Buscas e Salvamento ficou no Quartel
do Cambuci, sucessor da 4ª Cia e berço
do Serviço de Resgates.
Como nem tudo é só alegria, foi do
Quartel do Cambuci que, na noite de
20 de julho de 1973, uma guarnição de
incêndio da 6ª Cia partiu para o atendimento de uma lamentável ocorrência.

Em consequência de uma explosão, faleceram o 2º tenente Righini de Moura,
o cabo Evaristo e o cabo Pereira, além de
ferir outros dois bombeiros. E foi lá no
Quartel do Cambuci que eles foram velados, assim como o coronel Caldas, seu
patrono e grande herói.
Atualmente, o Quartel do Cambuci
abriga o 1º Grupamento de Bombeiros
Coronel Hélio Barbosa Caldas e é constituído de amplas e modernas instalações,
porém preservando a antiga construção
que um dia foi até teatro.
Como se pode notar, o Quartel do
Cambuci sempre foi muito versátil em
sua destinação. Contudo, o mais surpreendente está relacionado aos seres
humanos que por lá passaram.
Falar do Quartel do Cambuci sem
fazer referência ao Melchior é pular um
capítulo especial. Melchior era dono do
bar situado em frente, praticamente uma
extensão do quartel. Ambiente familiar,
que Melchior administrava com sua esposa, Dona Maria, e duas filhas, era frequentado por oficiais e praças. As duas
filhas do Melchior acabaram se casando
com integrantes da então 4ª Cia.
Também não se pode falar do Quartel
do Cambuci sem citar o coronel Caldas.
Herói com duas promoções por bravura
e prêmios internacionais, era de uma simplicidade e alegria interior que influenciaram toda uma geração de oficiais e praças. O Cabeleira, que chamava a todos
de “tchê” e não escondia o permanente
sorriso, pode ser lembrado em cada um
dos veteranos que todo dia 10 de março
comparecem ao tradicionalíssimo Encontro de Veteranos, mais uma das peculiaridades do Quartel do Cambuci.
Só quem trabalhou por lá sabe a energia do lugar.
Ah, as enchentes continuam.

O quartel do Cambuci hoje.

A RUA JOSÉ BENTO, Nº 15, E SUAS OCUPAÇÕES
1910 • Theatro Guarany
1914 • 3º BCP
1927 • 27º BI
1936 • 2º BP
1942 • Corpo de Bombeiros – 3ª Zona

1967 • 4ª Cia (Salvamentos) e 6ª Cia.
(Incêndios) e Comando do CB
1968 • 4ª Cia. e 6ª Cia
1975 • 1º GBS (Salvamentos)
2019 • 1º GB (Incêndios e Salvamentos)

1964 • 4ª Cia. (Salvamentos)
e Cia Escola de Bombeiros

Encontro de Veteranos, realizado anualmente no Quartel do Cambuci
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Memória

A fundamental
preservação da memória

O

filósofo irlandês Edmund Burke, que
viveu entre 1729 e 1797, escreveu: “Um
povo que não conhece sua história, está
fadado a repeti-la”. Ele, que era um monarquista, dizia isso ao povo inglês temendo a repetição do que acontecera na França, durante a Revolução Francesa.
Ao longo do tempo, outras pessoas repetiram esse
conceito, interpretando-o segundo suas próprias convicções e eu também o farei, levando em conta a minha
experiência de vida, como profissional dos bombeiros.
No que diz respeito aos
incêndios, sempre há o que
se aprender com as ocorrências, especialmente se o
foco for evitar fatos semelhantes, minimizar danos e
evitar riscos.
Em 1666, um incêndio
fora de controle destruiu boa
parte da cidade de Londres.
A péssima condição das moradias, aliada à inexistência
de afastamento entre os imóveis, foi a principal causa da
tragédia, resultando em um
replanejamento dos bairros, levando-se em conta um
adequado afastamento dos quarteirões.
Em 1871, a cidade de Chicago é tomada por um violento incêndio, que provocou centenas de mortos e milhares de desabrigados. Novamente, os pesquisadores se
desdobraram em estudos, que resultaram na reconstrução da cidade em tempo recorde, a partir do uso de matérias resistentes ao fogo, ênfase nas saídas de emergência e um eficaz sistema de hidrantes públicos.
Em 1890, em São Paulo, pega fogo a biblioteca da Faculdade de Direito e a consequência foi a criação do serviço de bombeiros na cidade. Em 1974, após uma sucessão
muito rápida de dois grandes incêndios na capital paulista (Andraus, em 72, e Joelma, em 74), uma longa série de providências foi adotada em nível local e nacional,
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possibilitando melhorias significativas na prevenção de
incêndios no Brasil.
Teríamos centenas de outros exemplos para citar e é
aí que reside a importância de se estar permanentemente estudando as ocorrências, os procedimentos, os equipamentos e as estruturas organizacionais, pois, uma vez
perfeitamente conhecidos, a repetição de situações semelhantes poderá ser evitada.
É por isso que, especialmente no caso das ações de prevenção e combate a incêndios, a análise e conhecimento de fatos já ocorridos não é saudosismo, mas uma eficaz forma de prevenção para
que não se repitam no futuro.
Desde 2009, um grupo de
oficiais veteranos do CB vêm
se reunindo com o espírito
de estudar o passado com
a finalidade de deixar registros adequados e com vistas
ao aprimoramento de ações
futuras, no que se convencionou chamar de Núcleo
de Preservação da Memória.
Como vivemos atropelados pelos acontecimentos
diários, é natural que se dê
ênfase na solução dos problemas imediatos, ficando o
estudo da história e o registro dos fatos já acontecidos
para o aguardado “momento oportuno”.
A Fundabom, em razão de suas finalidades, pode ser
um catalizador de esforços para alavancar as ações do núcleo, possibilitando resultados mais palpáveis e que contribuam para uma sociedade cada vez mais segura e um
Corpo de Bombeiros mais consciente de suas missões.
Há boas perspectivas para o Núcleo de Preservação
da Memória e esperamos que mais bombeiros, tanto da
ativa como veteranos, oficiais ou praças, venham somar
esforços aos atuais “nucleares”.
NILTON DIVINO D’ADDIO É CORONEL PM DA RESERVA, TENDO SERVIDO
AO CORPO DE BOMBEIROS POR 21 ANOS. INTEGRA O NÚCLEO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO CORPO DE BOMBEIROS.

11,
12, 12
13 ee 13
14de
defevereiro
fevereiro

N

Minas receberá seminário
de novas tecnologias

os dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020,
a Fundação Salvar, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e a Fundabom
promoverão o Seminário para Estudo
de Incorporação de Novas Tecnologias na Segurança Contra Incêndio de Minas Gerais.
Assim como nos dois seminários realizados em São
Paulo, a finalidade é proporcionar à sociedade maior
segurança contra incêndio e emergência por meio da
disseminação de soluções inovadoras.
O evento foi oficialmente lançado no dia 9 de outubro, em café da manhã no 1º Batalhão de Bombeiros
Militar de Belo Horizonte. Membros da Fundabom e
da Fundação Salvar apresentaram o projeto para representantes de fornecedores da área, além de integrantes
de associações e entidades do setor. Estiveram presentes, ainda, o coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho, chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, e componentes da diretoria
de atividades técnicas do CBMMG .
Para o coronel Erlon, a realização de um evento
como o Seminário de Novas Tecnologias, além de
fomentar a cultura prevencionista de segurança contra incêndio e pânico, propiciará a criação de um ambiente favorável à integração. “Empresas, bombeiros
militares, estudantes, pesquisadores e demais profissionais poderão trocar experiências e informações sobre o que há de mais inovador, discutindo tecnologias
que podem impactar positivamente nas medidas de segurança contra incêndio”, afirma o oficial. De acordo
com ele, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tem
a preocupação de estar próximo daqueles que atuam
na área da segurança contra incêndio, com o objetivo
de tornar as edificações de uso coletivo cada vez mais
seguras para seus usuários.

FORMATO

Nos dois primeiros dias do seminário, 11 e 12 de fevereiro, as soluções serão apresentadas pelas empresas
no Auditório JK , em Belo Horizonte, com acompanhamento do CBMMG , e debatidas com os participantes. No dia 13, será a vez da demonstração prática dos
produtos na Academia de Bombeiros Militar, ABM ,
na Pampulha. Equipes técnicas, formadas por bombeiros militares de Minas e de outros Estados, farão a
avaliação das soluções, que também serão submetidas
à pesquisa junto ao público participante, formado por
engenheiros, arquitetos, tecnólogos, associações, entidades de classe, órgãos públicos, bombeiros militares e civis. “O seminário está tomando proporção nacional. Vamos trazer equipes de todos os Estados para
avaliar os produtos in loco. Trata-se de uma evolução
em relação aos dois seminários de 2018 e 2019, enfatizando o caráter técnico e colocando os Corpos de
Bombeiros do Brasil como protagonistas”, afirma Deborah Satyro, responsável pelo planejamento estratégico e execução do evento. Em março, serão divulgados os relatórios técnicos elaborados pelo Corpo de
Bombeiros de Minas e os resultados da avaliação dos
participantes.
Segundo o major José do Carmo Barbosa, presidente da Fundação Salvar e assessor de planejamento do
CBMMG , a expectativa para o evento é a melhor possível. “O seminário vem ao encontro dos objetivos da
fundação, que são a pesquisa científica, o desenvolvimento de tecnologias alternativas, a modernização
dos sistemas de gestão e a produção e divulgação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos.”
O seminário será uma das primeiras ações da Fundação Salvar, formalizada no dia 23 de agosto de 2019 e
criada para promover o desenvolvimento do CBMMG.
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ACONTECE

SENABOM DISCUTE A PRESERVAÇÃO DAS FLORESTAS

“O combate às queimadas e a preservação das florestas
passam pelos Corpos de Bombeiros da Amazônia Legal e, por que não dizer, de todo o País. Com o aumento
significativo das ocorrências neste ano, esse foi um dos
principais temas de nossas discussões.” Assim o coronel
Célio Roberto, comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, descreveu o XIX Senabom.
Realizado pela primeira vez em São Luís, o Seminário
Nacional de Bombeiros e a Feira Internacional de Prevenção de Incêndios e Emergências, Fipie, aconteceram
nos dias 12, 13 e 14 de novembro no Sebrae Multicenter.
Além dos incêndios florestais, a atuação dos bombeiros
nos grandes desastres, o suicídio e o combate aos incêndios urbanos foram alguns dos assuntos abordados na
programação de palestras. O evento, considerado o maior
encontro de bombeiros da América Latina, contou com
a apresentação de trabalhos científicos, bem como provas técnicas envolvendo salvamento aquático, resistência e força e a certificação de cães. A palestra de abertura
do seminário foi realizada pelo coronel Edgard Estevo da
Silva, comandante geral do CBMMG , que falou sobre a
integração dos Corpos de Bombeiros na Operação Brumadinho. “A realização do evento em São Luís é muito
relevante, contribuindo não só para o desenvolvimento da nossa corporação quanto da economia local”, afirmou coronel Célio Roberto. O CBMM conta hoje com
um efetivo de 1.544 homens e mulheres, que atuam em
29 unidades, distribuídas por 13 cidades.
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VADE-MECUM DA PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
RESERVE SEU EXEMPLAR

Já está aberta para pré-venda no site da Fundabom o Vade-Mecum da Proteção e Segurança. É a primeira vez que
um livro englobará toda a legislação vigente relacionada à proteção e segurança contra incêndio em São Paulo, desde o Código Estadual de Proteção Contra Incêndios e Emergências, passando pelas Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros, até os decretos e portarias mais
recentes. São 980 páginas com a legislação completa referente à segurança contra incêndio, incluindo as normas que envolvem os bombeiros civis e as que regulamentam os serviços de atendimento a emergências e as
taxas. Acesse www.fundabom.org.br
DIA DE DOAR

No dia 3 de dezembro, o Brasil inteiro se mobilizou pelo
Dia de Doar: milhares de organizações receberam doações, e milhões de brasileiros demonstraram seu apoio,
doando e tornando pública a doação compartilhando a
hashtag #diadedoar nas mídias sociais.
Realizado mundialmente, no Brasil a ação foi promovida
pelo Movimento por uma Cultura de Doação. As doações estão sendo agora distribuídas entre as entidades
participantes, entre elas a Fundabom. O valor arrecadado servirá para impulsionar as atividades de difusão do
conhecimento, como a compra de equipamentos utilizados nos treinamentos oferecidos pela fundação, além
do custeio do envio de bombeiros para o exterior visando aprimoramento de sua formação.

ACONTECE

NOVO LIVRO REÚNE OS FUNDAMENTOS
DA SEGURANÇA EM EDIFICAÇÕES

AEASCS E CREA-SP DEBATEM FISCALIZAÇÃO DE BOMBEIROS

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do
Sul, em parceria com o Crea-SP (Conselho de Engenharia e Agronomia de São Paulo) e com a Fundabom, organizou palestra gratuita sobre a fiscalização do Corpo de Bombeiros. A finalidade do
encontro foi a atualização e capacitação dos profissionais sobre
a importância das medidas de prevenção contra incêndio, além
de esclarecer dúvidas relativas à alteração da legislação, decorrente da entrada em vigor do Regulamento de Segurança contra

Incêndios das edificações e áreas de risco, que dá Poder de Polícia ao Corpo de Bombeiros.
A palestra foi ministrada pelo tenente Aaran Estevão Lima Barbosa, que falou para engenheiros, arquitetos, estudantes da área, bombeiros militares, além de outros profissionais interessados no tema.
Fonte: Jornal ABC Repórter

No dia 22 de novembro, a Fundabom e a
Firek Educação Continuada lançaram o
livro Fundamentos de Segurança Contra Incêndio em Edificações – Proteção
Passiva e Ativa. Voltada aos estudantes e
profissionais que militam nessa área, sobretudo engenheiros e arquitetos, a obra
apresenta de forma sistematizada, as medidas de proteção passiva e ativa contra
incêndio existentes nas edificações, permitindo rápido e fácil acesso às informações. Ela trata de temas como segurança
das estruturas em situação de incêndio,
controle de fumaça, detecção e alarme
de incêndio, iluminação de emergência
e chuveiros automáticos. Com prefácio
do coronel da reserva Rogério Bernardes
Duarte, ex-comandante do CBPMESP, e
introdução do também coronel da reserva Walter Negriosolo, cada capítulo do livro foi escrito por um especialista em sua
área, entre nomes como a arquiteta Rosaria Ono, referência em proteção de acervos e segurança em museus no Brasil. Ao
todo, 11 profissionais contribuíram com o
livro, que pode ser baixado gratuitamente no site da Firek (www.firek.com.br) e
da Fundabom (www.fundabom.org.br).
Para o lançamento foi organizado seminário homônimo, com palestras ministradas
pelos próprios autores do livro para mais
de 150 profissionais. O evento aconteceu
no auditório do Sescon, em São Paulo, e
contou com o apoio do Conselho de Comandantes Gerais de Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), da Poli/
USP, FAU-USP, Unicamp-FEC , CREA-SP,
CAU -SP, entre outras instituições.
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CIRCUITO DE CORRIDAS DO CB
ATRAI MAIS DE CINCO MIL

Neste ano, a Fundabom promoveu a realização do Circuito de Corridas do Corpo de Bombeiros. Abertas ao
público, as provas congregaram 5.150 pessoas, entre
crianças, jovens e adultos, civis e militares.

Os integrantes do Corpo de Bombeiros, policiais militares e militares em geral foram beneficiados com valores reduzidos das inscrições. Aqueles que participaram
das etapas de São Paulo e Grande São Paulo completaram a mandala que unia as três medalhas conquistadas
em cada uma.

DESDE 1965

ASSESSORAMENTO NO BRASIL E EXTERIOR EM:
• Registro de Marca

Com cinco etapas, o circuito começou com uma corrida noturna no dia 8 de junho, em Presidente Epitácio,
no Extremo Oeste do Estado. A segunda etapa aconteceu no Parque da Independência, no Ipiranga, em São
Paulo, no dia 30 de junho, integrando a comemoração
ao Dia do Bombeiro Brasileiro (02/07).
Realizada com esforço da unidade local do CB, o 12º GB,
e apoio da Fundabom, Botucatu (Centro-Oeste do Estado) organizou a corrida no dia 14 de julho. A 4ª etapa
aconteceu em Guarulhos (Grande São Paulo), em 18 de
agosto. O ciclo foi fechado em Mogi das Cruzes (Região
Metropolitana de São Paulo), no dia 7 de setembro, com
uma corrida noturna. As provas foram promovidas em
parceria com as empresas Triplo X e Crono Sports, a exceção da etapa de Botucatu.
32

REVISTA FUNDABOM DEZEMBRO 2019

• Proteção de Patente
• Registro de Desenho
Industrial
• Registro de Software
• Registro de Topografia
de Circuitos Integrados
• Registro de Indicação
Geográfica
• Informação Tecnológica,
Mercadológica e
Concorrencial

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

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

Ingram Image

Balanço cursos 2019

E

Cursos da Fundabom
beneficiam 940 pessoas

ntre março de 2016 e outubro de 2019, 940
profissionais reciclaram seus conhecimentos
por meio dos cursos regulares da Fundabom,
dos quais 779 assistiram às aulas presencialmente e 161 via EAD. A meta para o próximo ano é incrementar a grade curricular, mantendo a qualidade dos
treinamentos.
A semente dessa iniciativa foi lançada em outubro de
2015, quando, sob o patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), a entidade
capacitou 110 arquitetos e urbanistas para atuarem no
sistema de segurança estadual contra incêndios. No início do ano seguinte, a fundação passou a oferecer o curso de forma regular, além de incluir dois novos temas:
chuveiros automáticos e controle de fumaça. E, devido
à alta demanda, adotou, além do formato presencial, o
modelo de Educação à Distância (EAD).
O interesse crescente impulsionou a incorporação de
outros assuntos pertinentes à área de proteção e segurança contra incêndios e acidentes. Em pesquisa de satisfação realizada no primeiro semestre deste ano, nos
cursos de Vistoria e Chuveiros Automáticos, por exemplo, as avaliações se concentraram em Ótimo (60%) e
Bom (40%).
Atualmente, a Fundabom tem em sua grade regular
seis cursos: Controle de Fumaça, Chuveiros Automáticos, Líquidos Inf lamáveis em Tanques, Vidros e Elementos Envidraçados na Construção Civil, Vistoria em
Edificações e Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio, o último a ser integrado à programação. Os professores são todos oficiais do Corpo
Ano
Alunos
de Bombeiros, da ativa e da reserva, com formação e larga experiên2016
201
cia nos temas que abordam.
2017
195
Para saber mais sobre os cursos
ou inscrever-se em qualquer um
2018
346
deles basta acessar o site da Fun2019
198
dabom www.fundabom.org.br. Os

treinamentos presenciais são realizados na sede da fundação (Rua Anita Garibaldi, 25, Sé), de segunda à sexta-feira, das 19h às 22h, e há também a opção in company.
Perfil dos alunos

10,07%
10,73%
2,01%
33,56%
2,01%
3,36%
22,50%
15,76%

Arquitetos
Bombeiros Militares
Empresários
Engenheiros
Projetistas
Técnicos de Segurança do Trabalho
Engenheiros de Segurança do Trabalho
Advogados - Administradores - Contadores

ALGUMAS DAS EMPRESAS CUJOS
COLABORADORES PARTICIPARAM DOS CURSOS
Associação dos Advogados de SP (A ASP), ACS En-

genharia, AeC Consult, Alumistar, Astec do Brasil,
Brasil Soka Gakkai Internacional, Capital Documentos, Ceagesp, Conaut, Corpo de Bombeiros Militar
da Bahia, Cosan Ambiental, CPTM São Paulo, Dinâmica, Dr. Prevenção, Dumont Engenharia, Dutra 100
Extintores, Elo Construtora, EMTU, Engeplot Engenharia, Esmaltec Engenharia, Extile Equipamentos,
Extini, Fire Services, Firetech/Santos, Flama Services, Focus Legalização, Funcesp, Galceron, Grupo
Borghi, Grupo Primers, HCT Latam, Hernandes Assessoria, Igreja Universal, Infinita Engenharia, Intermédica, Itaú, Kit Projeto, LA Arquitetura, LinceTec,
Magazine Luiza, MDR Group, Mega Projetos, Museu da Imigração, Natura, NBR Projetos, ON Engenharia, Panco, PGR Fire, Photon Engenharia, Prefeitura do Guarujá, Prefeitura de São Paulo, Protecin,
Pumac Engenharia, Reconntek, Renovar Compliances, RGN Engenharia, Roccaforte, Santa Inês Extintores, Sesc, Solutions Projects, Território Arquitetura, UFABC , Uninove, Unity, Viracopos.
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Pela primeira vez, toda a legislação de
Segurança Contra Incêndio num único livro

ão.000 e
ç
i
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Ap

Toda a legislação vigente, Código Estadual de
Proteção Contra Incêndios e Emergências, Instruções
Técnicas, decretos e portarias atualizadas
• Consultas técnicas
• Edificações Residenciais de Interesse Social
• Áreas desocupadas ou em obras em Shopping Center
• Utilização de chuveiro automático com fator 22,4 para depósitos
• Exigência para edificações com sobressolos
• Edificações comerciais com prateleiras altas
• Armazenamento de açúcar
• Conexões e tubulação para chuveiros automáticos
(sprinklers) com fixação tipo “crimpagem”
• Edificações verticais parcialmente em funcionamento
• Conexão e tubulação para hidrantes com
fixação tipo “crimpagem”
• Condomínios residenciais horizontais
• Utilização de chuveiro automático com fator k 25,2
para depósitos com armazenamento de até 13,1 m
• Acesso aos pavimentos pela escada de segurança
• Utilização de chuveiro automático com fator K 28 para
depósitos com armazenamento de até 15,00 m de altura

RESERVE JÁ O SEU EXEMPLAR

https://fundabom.org.br/publicacoes/
vade-mecum-seguranca-contra-incendios
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