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I WEBINÁRIO DE TECNOLOGIA PARA A
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Busca pela evolução
supera pandemia
em diversos setores. Na área operacional, o oficial destacou o atendimento ao rompimento da barragem de
rejeitos em Brumadinho em 2019, às vítimas dos tufões
em Moçambique, também no ano passado, naquela que
foi a primeira operação internacional do
CBMMG , além do combate aos incêndios
recordes em 2019 e 2020 em cobertura vegetal, que cresceram 73% em comparação
a 2018. Na parte administrativa, o Corpo
de Bombeiros de Minas vem avançando
no enxugamento da máquina e na busca
de uma execução orçamentária perfeita.
O presidente da Fundação Salvar ressaltou a atuação da entidade na modernização
da normatização de combate a incêndio e
Coronel Edgard Estevo da Silva,
pânico. “Todos os Corpos de Bombeiros esComandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais tão absolutamente empenhados nessa evolução, e webinários como este são fundamentais para que continuemos progredindo.”
Major Carmo enfatizou a parceria da
Fundação Salvar, criada em agosto de 2019,
com a Fundabom, fonte de inspiração para
a fundação mineira. “Essa é a primeira das
muitas ações conjuntas que virão.” Para
o oficial, o webinário possibilita o acesso ao que há de mais inovador em instruções normativas, técnicas e sistemas capaCoronel da Reserva Frank Itinoce, zes de tornar as edificações e os espaços
Presidente da Fundabom
mais seguros, assim como conferir maior
celeridade na aprovação dos projetos de
segurança contra incêndio pelas diversas unidades dos Corpos de Bombeiros.
O presidente da Fundabom destacou
que, diante da pandemia, o espírito inovador prevaleceu. “Não deixamos o vírus nos
vencer, estamos aqui compartilhando informações, combinando a prática dos responsáveis técnicos e a experiência dos Corpos de Bombeiros Militares na fiscalização
e garantia da segurança contra incêndio
Major José do Carmo Barbosa,
Presidente da Fundação Salvar
nas edificações”, afirmou coronel Itinoce.

ENCONTRO REALIZADO DE FORMA VIRTUAL
LEVA CONTEÚDO DE QUALIDADE A BOMBEIROS
MILITARES E CIVIS E PROFISSIONAIS DO
SETOR DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

N

os dias 20, 21 e 22 de outubro, a Fundabom e a
Fundação Salvar, com
o apoio dos Corpos de
Bombeiros de São Paulo
e de Minas Gerais, promoveram o I Webinário de Tecnologia para Segurança Contra Incêndio e Pânico. O evento ocupou o
espaço deixado pelo Seminário para Estudo de Incorporação de Novas Tecnologias na Segurança Contra Incêndio de
Minas Gerais, que seria realizado no início de fevereiro e teve de ser cancelado em
função da covid-19. Transmitido via Internet, o webinário contou com 996 inscrições, entre bombeiros civis e militares,
profissionais do setor de segurança contra incêndio e detentores das tecnologias.
Até o final de novembro, o webinário já
havia sido exibido cerca de 3.000 vezes.
A abertura do evento contou com a participação do comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coronel Edgard Estevo da Silva, e dos
presidentes da Fundabom e da Fundação
Salvar, coronel da reserva Frank Itinoce e
major José do Carmo Barbosa.
Coronel Estevo abriu os trabalhos ressaltando a importância do evento como
disseminador de boas práticas para melhorar a condição de trabalho dos bombeiros, bem como da segurança em todo
o Brasil. Destacando as atividades do
CBMMG , que neste ano completou 109
anos, o comandante enfatizou o esforço constante da corporação na evolução
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I WEBINÁRIO DE TECNOLOGIA PARA A
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Soluções
personalizadas

N

a primeira palestra da noite, Fabrício Dias Pereira, gerente de
projetos da Flazec Veículos Especiais, apresentou o conceito
de soluções customizadas para
o combate a incêndios, como o simulador de incêndio automatizado, Smaug. Antes de abordar
o produto, Fabricio falou da atuação da Flazec,
criada em 2008. De lá para cá, além de modificações em veículos, a Flazec desenvolveu soluções
como a cabine ACP. Embora ainda não tenha se
tornado um produto de linha, o projeto da cabine pré-moldada para equipar veículos de combate a incêndio e transporte de tropa, dispensando a necessidade de alteração das características
originais do veículo, já está pronto. Junto com a
Volkswagen, a Flazec desenvolveu também, em
2014, quatro unidades de veículos Auto Transporte de Tropa, empregados no sertão do Pará, e,
no ano seguinte, as proteções para retroescavadeiras New Roland. O equipamento atua como
linha de frente em rescaldos de incêndios, exigindo grades personalizadas que não anulem a
função das janelas. “As nossas demandas são bastante específicas e diferenciadas.” Outro exemplo
trazido pelo gerente foi o Kepet, caixa de transporte compacta e dobrável destinada à captura
de animais por equipes de resgate.
Antes de detalhar o simulador, Fabricio enfatizou a importância do controle do fogo ao relembrar grandes ocorrências do passado, como o
incêndio no Edifício Grande Avenida, em 1981,
a ocorrência no Edifício Andraus, em 1972, e a
tragédia no Joelma, no ano seguinte, afora incêndios recentes, como o ocorrido no alojamento do
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Flamengo, em 2019. “Só no Brasil foram 300 mil
ocorrências de incêndio no ano passado. Em São
Paulo, em 2019, foram 2.560 ocorrências. Neste
ano, por conta da quarentena em função do coronavírus, o número de ocorrências cresceu, somando, até outubro, mais de 4.000. “
Fabricio detalhou o simulador da Flazec, posicionando-o como ferramenta essencial para as
escolas de brigadas, de bombeiros e treinamentos in company, levando a simulação de fogo com
maior controle das chamas. Com perfil já validado em outros países, o sistema atende os profissionais responsáveis pela formação de brigadistas, com um formato mais compacto, rápido
e limpo. O sistema é composto por uma mesa
de comando, tubo de gás e controle de operação a distância. O controle, com botão pulsador, faz o acionamento do gás e da chama com
apenas um botão.

Fabrício Dias Pereira, gerente de
projetos da Flazec Veículos Especiais

I WEBINÁRIO DE TECNOLOGIA PARA A
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Treinamento seguro e mais
próximo do aluno

O

simulador de incêndio Smaug conta com uma
bacia de propagação de gás toda em aço inox,
sistema eletrônico automatizado por temporizador e válvulas de segurança. Leve e compacto, oferece
chamas uniformes e reais de um princípio de incêndio.
Conferindo mais realidade ao treinamento, o simulador
é equipado com controle de disparo único e temporizado, conectado via cabo, levando o instrutor mais próximo ao aluno com muito mais controle do fogo, oferecendo total segurança. O equipamento conta com uma
válvula solenoide integrada para controle e corte imediato do gás, além de botão de emergência localizado na
mesa de controle, juntamente com uma sirene de pânico
para que o aluno seja avaliado em ambiente de estresse.

O sistema conta com dreno de escoamento instalado na
parte inferior do equipamento, aumentado a vida útil das
instalações eletrônicas do dispositivo.
MESA DE CONTROLE

O Smaug conta com uma mesa de controle com nicho
para objetos, tornando todo o conjunto leve, portátil e
de fácil transporte, com botoeira de emergência e sirene de pânico, além de um manômetro para o monitoramento de pressão do gás.

SIMULADOR DE INCÊNDIO UTILITÁRIO

Foi pensado especialmente para os treinamentos in company, para que os profissionais bombeiros, brigadistas
e técnicos de segurança possam transportar o equipamento em qualquer tipo de automóvel, utilitário ou não.

Fone: +5511 972744759
Email: smaugsimuladordeincendio@gmail.com
Instagram @smaugsimulador
DEZEMBRO 2020 REVISTA FUNDABOM
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SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Economia de recursos
com sistema de água em
névoa (Water Mist)

O

objetivo de Tiago Cardoso, gerente
comercial da Conaut, foi apresentar
a tecnologia do sistema de água
em névoa, conhecido como Water
M i st . Na soluç ão d a C onaut ,
denominada Hi-Fog, a água, por meio de alta pressão,
é vaporizada através de um projetor especial, gerando
microgotas disparadas em alta velocidade. “Com
esse princípio, é possível usar muito menos água no
combate ao fogo, redução que chega a 90% quando
comparada a um sistema convencional de sprinkler.”
O Hi-Fog provoca o deslocamento do oxigênio,
a redução do calor (resfriamento), atenuando o
calor radiante.
Entre os benefícios do Water Mist Hi-Fog estão
o fato de ser eficiente contra todos os tipos de fogo,
inofensivo para as pessoas e o ambiente, além de
ser limpo, utilizando somente água, e de não exigir
que o espaço seja confinado. “A tecnologia pode ser
empregada num ambiente projetado para combate
ao fogo por gás, justamente por liberar muito
menos água que um chuveiro automático, como em
transformadores energizados ou data centers, com
excelentes resultados.”
O executivo também enfatizou as vantagens do uso
da alta pressão, como melhor penetração no centro
do fogo, melhor cobertura da área protegida, melhor
efeito de resfriamento e menor peso do sistema e do
consumo de água.
O Hi-Fog pode ser utilizado em edifícios, aeroportos,
indústria, data centers, museus, indústria naval e off-shore
e hangares de aeronaves. As unidades de bombeamento
podem ser elétricas, vinculadas a geradores, por ar
comprimido, ou, na versão mais básica, com cilindros
de nitrogênio conectados a cilindros de água (GPU).
Todo os componentes são de inox.
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O palestrante destacou outras vantagens do HiFog: infraestrutura hidráulica 90% menor do que
um sistema de sprinkler ou gás tradicional, tempo
na montagem 30% reduzido devido ao diâmetro do
sistema ser limitado e 1”, diminuição de hora de projeto
executivo, capacidade de atender dois tipos de risco,
reduzindo custos, larga capacidade de ampliação
devido a alta pressão, e, em caso de disparo, o fato
de não causar damos para ao ambiente e às pessoas.
A eficácia do sistema já foi comprovada no Brasil em
vários testes, motivando sua inclusão na versão mais
recente da IT-37. “Em parceria com a Fundabom, Enel
e CB -24, foi estabelecida uma comissão de estudos
para criação de uma norma nacional de Water Mist,
a CE - 024:103.013 – Sistemas de Água em Névoa
para Extinção de Incêndio. O objetivo é permitir
a ampliação de seu uso como opção aos chuveiros
automáticos e hidrantes convencionais em edificações
residenciais, comerciais, hotéis, escolas, estações de
transporte público, entre outros espaços.

Tiago Cardoso, gerente comercial
da Conaut
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Water Mist. Extinção de fogo
com economia de água e recursos

A

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

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

Fone: +55 11 4785-2700
Email: vendas@conaut.com.br
DEZEMBRO 2020 REVISTA FUNDABOM
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Sistemas construtivos
leves, modulares,
certificados e sustentáveis

D

epois de falar rapidamente sobre
a empresa e sua forma de atuação,
Sérgio Bandeira de Mattos, diretor
de desenvolvimento e relações
com o mercado da K ingspan
Isoeste, enumerou a linha de telhas e painéis
isotérmicos oferecidos ao mercado, resistentes
ao fogo, todos Classe II -A, confeccionados em
poliisocianurato (PIR). O primeiro foi o painel
Frigo, com espessura entre 32 mm e 250 mm; o
painel LDR , em lã de rocha, os mais usuais com
espessura de 100, 150 mm e 200 mm; o painel
Frigo Sala Limpa, com superfícies totalmente
lisas, sem nenhum friso, para melhor controle
das bactérias dentro de ambientes hospitalares,
indústria farmacêutica e de alimentos; e o
painel Isofachada, com sistema macho e fêmea,
que esconde a fixação do parafuso na estrutura
auxiliar de sustentação. Já para cobertura, Sérgio
apresentou a Isotelha Trapezoidal, que pode ter
três ou cinco trapézios, com espessura menor
de 20 mm e maior com 150 mm; a Isotelha
Colonial, muito usada em ambientes tombados;
a Telha Zipada, simples ou sanduichada; e o Deck
Metálico TPO HS , manta metálica. O diretor
mostrou exemplos dos produtos aplicados e
suas propriedades, como resistência ao fogo e
estanqueidade a água, materiais que ajudam na
beleza plástica, na resistência e na diminuição da
transferência de calor nas construções.
O executivo falou também de um produto que
começa agora a ser trazido para o Brasil, o XPIR ,
produzido a partir da reciclagem de garrafas PET. A
Kingspan participa de uma fundação, a espanhola
Ecoalf, recolhendo do Mediterrâneo garrafas PET.
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“Em 2019 foram 250 milhões de garrafas e a meta
é de 1 bilhão em 2025.” O painel XPIR usa aço
AZ -150 com espessuras entre 0,5 mm e 0,65 mm,
núcleo isolante na cor verde e 10 anos de garantia.
Em ensaios laboratoriais comparativos, o XPIR
gerou 20% menos fumaça em relação ao PIR , e
39% menos liberação de calor, sem propagação
de fogo. Bandeira destacou ainda o lançamento da
SmartWall, novo conceito de painel isotérmico,
com revestimento interno em gesso e externo em
aço, diferentes aplicações externas e núcleo em PIR .
Depois de falar das normas internacionais e
nacionais para revestimento externo de fachadas
e testes de reação ao fogo, Bandeira apresentou
alguns exemplos de obras com produtos Kingspan,
como o Shopping Rio Mar, em Fortaleza (CE), o
Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), além
de edificações fora do Brasil.

Sérgio Bandeira de Mattos, diretor
de desenvolvimento e relações com
o mercado da Kingspan Isoeste
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Conheça nossos mais novos
painéis térmicos para paredes

O

novo painel SmartWall da Kingspan Isoeste cria
possibilidades para o mercado da construção
civil. Revestido em aço stucco na face externa,
com espessura de 0,65 mm, garante durabilidade e visual
arquitetônico para apresentação de fachadas.
Já do lado interno é revestido por uma placa de gesso
acartonado, colaborando para ambientes internos mais
bonitos e, principalmente, mais aconchegantes.
Com sistema de encaixe macho/fêmea, as peças são
facilmente interligadas e aumentam a produtividade geral
das obras, pois a face externa em aço stucco dispensa
qualquer acabamento externo.
O núcleo isolante garante desempenho térmico, enquanto o revestimento interno em gesso completa, assim, uma parede pronta com vários benefícios – e em
pouquíssimo tempo. Os painéis possuem, ainda, encaixe inteligente com espaço para instalação de conduítes
com diâmetro de 40 mm.

ao núcleo de PIR a partir de um processo automatizado,
que garante equidade e padronização às peças.
São utilizadas placas de gesso com espessura de 12,5
mm do tipo standard, indicadas para uso geral em paredes, tetos e revestimentos de áreas secas. Outros tipos de
placas de gesso podem ser utilizados, mediante consulta.
O maior diferencial dos acabamentos internos em
gesso é o grande aumento de produtividade. Quando
comparado a outros sistemas de revestimento interno,
transformam várias etapas de instalação em um processo simples e unificado, diminuindo custos com a operação e o desperdício.
A placa de gesso apresenta classificação II-A na Instrução Técnica nº 10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual nº 63.911.

ACABAMENTO INTERNO EM GESSO

O painel SmartWall é fabricado em linhas contínuas.
Seu revestimento interno em gesso acartonado é fixado

Fone: 0800 747 11 22
Email: kingspanisoeste.com.br
DEZEMBRO 2020 REVISTA FUNDABOM
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Inovação no combate a
incêndios por meio de
equipamentos autônomos

C

leiton Barbosa, gerente de produto na
MSA do Brasil, fabricante de EPIs para
bombeiros, incluindo o capacete Gallet, usado em todo o Brasil, iniciou os
trabalhos no segundo dia do webinário. Segundo ele, os incêndios hoje estão mais desafiadores, ampliando os riscos para os bombeiros. Por
exemplo, comparando o tempo para a ocorrência de
um flashover em um quarto incendiado na década de
1970, que era de 30 minutos, hoje caiu para cinco minutos, de acordo com o gerente.
Para ajudar o bombeiro a lidar com esse cenário,
a MSA vem trazendo novas tecnologias para o Brasil.
Entre elas, Cleiton destacou quatro: a Máscara Autônoma G1, a MSA Hub, a MSA Cloud/Fire Grid e o Lunar. Elas integram uma solução denominada Bombeiros Conectados, que auxilia o bombeiro no combate
a incêndios, assim como o comando a acompanhar as
ocorrências em tempo real.
A Máscara Autônoma G1, padrão NFPA 2018, é o
equipamento que possibilita essa conexão. Ela traz vários recursos como bateria recarregável, capaz de suportar todos os dispositivos eletrônicos incorporados à máscara, dispensando o uso de pilhas; luz RIC/
UAC , facilitando a visualização da saída para equalização do cilindro; alto falante com amplificação da voz
e eliminação de ruído; e o Head Up Display (HUD),
dispositivo eletrônico que apresenta a quantidade de
ar dentro do cilindro e o painel de controle do equipamento. A G1 pode vir com câmera térmica integrada ao manômetro.
O sistema de telemetria HUB é uma antena que faz
a comunicação entre o EPR e o comando, enviando informações e recebendo avisos de quem está fazendo o
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monitoramento da ocorrência local ou remotamente,
inclusive com conexão via Internet com o Fire Grid.
Uma antena consegue fazer o monitoramento de até
50 bombeiros.
Já o Lunar, dispositivo portátil de busca e resgate
sem fio, será lançado pela MSA no início de 2021. Ele
integra câmera térmica com 10 paletas de cor, localizador, alarme de movimento, alarme de pânico, e conectividade com o Fire Grid, com o detector de gás,
fornecendo também informações do cilindro de ar.
Finalizando, o Fire Grid é uma plataforma baseada
em nuvem, de fácil acesso, que melhora a segurança
do bombeiro, aumentando a capacidade de o Corpo
de Bombeiros gerenciar produtos, pessoas e processos. Ele permite o monitoramento, manutenção, geração de relatórios e o gerenciamento do inventário
dos equipamentos.

Cleiton Barbosa, gerente de
produto na MSA do Brasil
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G1 SCBA, equipamento autônomo
garante segurança e conforto

ENCONTRE OS PONTOS QUENTES –
E OS BATIMENTOS CARDÍACOS

FONTE DE ENERGIA ÚNICA SISTEMA CENTRAL DE ENERGIA

A Máscara Autônoma G1 com Câmera de Imagem Térmica Integrada fornece a cada bombeiro a capacidade de
ver em ambientes escuros e cheios de fumaça, ajudando
na velocidade e eficácia de sua operação desde o combate ao incêndio, rescaldo e resgate. Essa visão é fornecida
por meio de uma câmera de imagem térmica integrada
ao manômetro da Máscara Autônoma G1, eliminando
a necessidade de carregar equipamentos adicionais e a
preocupação com riscos de enroscar em algum objeto
no combate ao incêndio.

Com apenas uma fonte centralizada que fornece energia
para todas as partes eletrônicas do equipamento, você pode
utilizar pilhas alcalinas ou uma bateria recarregável. Como
único fabricante a oferecer baterias recarregáveis, levamos
a proteção da Máscara Autônoma para um nível totalmente novo. Finalmente, uma Máscara Autônoma que não requer vários tipos e tamanhos de pilhas. Não há necessidade de gerenciar vários tipos de pilhas, compartimentos e
trocas, o que resulta em redução no custo total de utilização e equipamento sempre pronto para o uso.
Caso a bateria acabe, o equipamento continuará funcionando normalmente, sem prejudicar o fornecimento de ar respirável para o usuário, impossibilitando apenas o acesso aos
dispositivos eletrônicos. Além disso, o sistema central de energia localizado na parte central do arreio auxilia na redução e
distribuição do peso.

• Compatível com todas as Máscaras Autônomas
G1 via atualização simples
• Alimentado pela fonte de alimentação única
integrada à Máscara Autônoma G1
• A funcionalidade de um único botão permite o
uso simples e intuitivo
• Leve - adiciona apenas 119 gramas ao equipamento
• Até cinco paletas selecionáveis pelo usuário - mais
de 10 paletas adicionais disponíveis através do
software MSA A2;
• A tela 220 x 176 garante imagens cristalinas

Fone: + 55 11 4070 5999
https://br.msasafety.com/
DEZEMBRO 2020 REVISTA FUNDABOM
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Sistemas de detecção
de incêndio

J

osé Lindomar, diretor comercial da Eurofire Fire Systems, apresentou soluções
para detecção de incêndio. Os principais
diferenciais dos dispositivos, como enfatizou o executivo, são escalabilidade, confiabilidade, valor agregado, tecnologia e inovação.
Entre as novidades está a nova gama de painéis
de detecção de incêndio Vesta, analógicos e convencionais, além da DetnovCloud, plataforma
em nuvem para controle e monitoramento de
sistemas de detecção de incêndio.
Em vídeo de demonstração, Lindomar enfatizou as características do Vesta, que permite
expansão simples, podendo incorporar de dois
a 32 laços, possibilitando a criação de uma rede
de até 64 painéis, que corresponde ao gerenciamento de 512 mil dispositivos em um único sistema. O painel incorpora processadores de última geração, rápidos, inteligentes e de grande
capacidade de manobras. Com interface gráfica e mensagens intuitivas, o painel possibilita a localização de pontos onde foram gerados
os alarmes de incêndio em segundos. No quesito manutenção, a linha Vesta possibilita ao
técnico priorizar as tarefas programadas nas
telas, podendo identificar dispositivos desabilitados ou qualquer incidência. A programação
dos painéis pode ser remota via porta Ethernet
em sua placa mãe.
O diretor destacou também os dispositivos
analógicos de detecção, que podem ser confeccionados em cores, assim como atender as necessidades de deficientes audiovisuais. Os módulos
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são instalados em caixas de acrílico, com fácil
visualização. A linha possui detectores lineares
com alinhamento a base remota e capacidade
de supervisão até 2.700 m². Os painéis analógicos CAD -150, geração 4.0, permitem até oito laços por painel e a criação de uma rede de até 32
painéis, o que corresponde ao controle de até 64
mil dispositivos.
Encerrando sua apresentação, Lindomar detalhou a Detnov Cloud, plataforma gratuita para
controle remoto e manutenção dos sistemas de
detecção de incêndio, tanto convencionais quanto analógicos. “Com ela, clientes, instaladores e
mantenedores podem controlar remotamente
um número ilimitado de instalações de maneira intuitiva e fácil, mediante placa de rede, em
tempo real.”

José Lindomar, diretor comercial
da Eurofire Fire Systems
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Sistemas de detecção de incêndio 4.0

A

Eurofire Fire Systems traz para o Brasil o que
há de mais avançado em tecnologia de sistemas
de detecção de incêndio no mundo. Essas tecnologias permitem o controle centralizado de suas instalações na palma de sua mão. Com elas, as edificações
tornam-se mais seguras, havendo monitoramento automático em tempo real dos painéis de detecção de incêndio, tornando a prevenção contra incêndio mais eficaz.
Esse monitoramento automático é realizado por DetnovCloud, a solução definitiva e exclusiva para o controle remoto e manutenção 4.0 de sistemas de detecção de
incêndio. DetnovCloud é a plataforma instalada na nuvem com objetivo de conectar-se aos sistemas de detecção de incêndio tanto convencionais quanto analógicos
na área de IoOT (Internet of Things). Com essa aplicação, clientes e instaladores podem controlar remotamente um número ilimitado de instalações, de maneira
intuitiva e fácil de configurar e, o mais importante, completamente gratuita.
DetnovCloud é compatível com todos os nossos painéis, tanto convencionais quanto analógicos, conectados à rede. Dessa maneira, as instalações conectadas
são monitoradas em tempo real mediante comandos
que vão checando-as constantemente. Ao acessar as

instalações conectadas na nuvem, a ferramenta permite ao usuário ter todos os sistemas controlados, podendo saber rapidamente se os painéis estão ativos ou sem
comunicação. Além disso, se há dispositivos em alarme,
falhas e desabilitados.
Ao acessar um painel em concreto, o usuário com
permissão master poderá além de visualizar tudo que
está acontecendo no painel, inclusive todo o histórico
de eventos e por qual usuário foi executado, o mesmo
poderá remotamente enviar comandos para habilitar ou
desabilitar zonas para os sistemas convencionais e pontos e zonas para os sistemas analógicos.
Vantagens da ferramenta: permite um serviço de
manutenção 24 horas, habilita um controle centralizado de todas as instalações na palma da mão, criação
gratuita de até 10 usuários, permite controle em tempo real, redução importante de custos de deslocamentos com instaladores.

e u ro f i re
fire systems

Fones: +55 (11) 2308-7481 e +55 (11) 97733-5469
www.eurofire.com.br
DEZEMBRO 2020 REVISTA FUNDABOM
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Sistemas de alvenaria
com blocos de concreto
celular autoclavado

P

ara falar sobre sistemas de alvenaria
com blocos de concreto celular autoclavado (CCA), a DVG Sical destacou
a engenheira Stefane Jardim Vitorino,
gerente comercial. Logo na abertura da
palestra, ela enfatizou uma das principais características do produto, que é a grande resistência ao fogo.
Stefane explicou também que o bloco de concreto
celular autoclavado possibilita conforto acústico e
térmico e vem sendo empregado em projetos de alvenaria inteligente. “Ele tem uma versatilidade incrível, é leve e fácil de manusear.” O bloco CCA começou a ser desenvolvido no fim do século XIX , numa
época em que a madeira era largamente utilizada
nas construções e o alto índice de incêndios preocupava a Europa. Em 1924 foi patenteado na Suécia, caindo no gosto dos europeus após a Segunda
Guerra, principalmente dos alemães, hoje os maiores fabricantes do produto no mundo.
Enfocando os sistemas de alvenaria de vedação,
Stefane destacou o bloco Sical no preenchimento
das lajes nervuradas, cumprindo a necessidade de
compartimentação devido a sua alta resistência ao
fogo. A engenheira lembrou as funções da alvenaria de vedação, que são paredes com a função de dividir ambientes externos e internos de uma edificação, oferecendo resistência mecânica, conforto
térmico e acústico, resistência ao fogo, estanqueidade e durabilidade. “Quando entendemos quais
são as funções de uma alvenaria de vedação, não
podemos aceitar a construção de sistemas de alvenaria de qualquer jeito, com qualquer produto.”
A DVG Sical fez testes práticos com relação à resistência do bloco CCA ao fogo e conforto térmico.
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Foi construído um protótipo com medidas de 1 m
x 1 m de área, 1,2 m de altura, sendo cada lado confeccionado com um material diferente: bloco cerâmico com 14 cm de espessura, bloco de concreto
com a mesma espessura, tijolo maciço e bloco Sical com 12,5 cm de espessura. Foi introduzido no
interior material inflamável e ateado fogo. A temperatura no interior superou os 700 °C. Em meia
hora o tijolo maciço, o bloco cerâmico e o bloco de
concreto começaram a colapsar. Após duas horas, o
lado com bloco CCA se manteve intacto. Nos testes no IPT, em São Paulo, com blocos de 10 cm, o
corpo-de-prova se manteve estável por 180 minutos de exposição ao fogo. O laudo de tempo requerido de resistência ao fogo para os blocos de 12,5
cm foi de 240 minutos e, para o produto com 15
cm, um TRRF de 360 minutos.

Stefane Jardim Vitorino, gerente
comercial da DVG Sical
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Blocos Sical, segurança
comprovada contra incêndios

A

DVG Sical é a sequência brasileira de uma das

mais interessantes inovações da construção civil para garantir segurança em caso de incêndios: o Bloco de Concreto Celular Autoclavado - CCA .
O CCA foi desenvolvido no início do século XX - época marcada pelo alto índice de incêndios – devido à necessidade de se ter um material resistente ao fogo, mas
que fosse tão ou mais versátil do que a madeira, que era
largamente utilizada nas construções europeias.
O produto chegou ao Brasil em 1957. E a Sical passou
a fazer parte dessa história em 1982, com a fundação de
sua planta industrial em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Nessas quatro décadas em operação, a empresa vem trabalhando para produzir e aprimorar seus produtos, tendo alcançado a marca de maior fabricante de Blocos de
Concreto Celular Autoclavado da América do Sul.
Os Blocos Sical são fabricados com cimento e cal,
agente expansor e materiais ricos em sílica, finamente
granulados e submetidos a um processo industrial para
torná-los leves, aerados e, ao mesmo tempo, resistentes
e duráveis, garantindo alta performance funcional na
construção civil.
Um dos diferenciais do Bloco Sical é ser incombustível e
oferecer resistência ao fogo superior aos blocos convencionais.

A eficácia e qualidade dos produtos Sical em caso de incêndio são atestadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), por meio de ensaios
realizados no Laboratório de Segurança ao Fogo, do Centro Tecnológico do Ambiente Construído.
Utilizando o método estabelecido pela ABNT na NBR
10.636:1989, para Determinação de Resistência ao Fogo,
em Divisórias sem Função Estrutural, foram testados, com
sucesso, blocos de 30 cm de altura, 60 cm de comprimento, com espessuras diferentes. Uma parede executada com
Blocos Sical de 12,5 cm de espessura, por exemplo, confere uma resistência ao fogo de 240 minutos, atendendo plenamente às normas de proteção contra incêndio.
Mas a DVG Sical vai além. Oferece soluções inteligentes para sistemas de alvenaria, associando seus blocos às argamassas de assentamento e revestimento, aos
elementos estruturais e de fixação, corroborando com
a mais alta performance dos projetos.

Fones: (31) 3079 1613 e (31) 98231 8595
www.blocosical.com.br
DEZEMBRO 2020 REVISTA FUNDABOM
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Construções em Drywall,
comportamento no incêndio

O

objetivo de Carlos Roberto de Luca, gerente técnico da Associação Brasileira de
Drywall, foi apresentar as principais características do Drywall e como ele pode
contribuir para a construção civil, sobretudo na questão do fogo. A entidade foi fundada nos
anos 2000 com a missão de difundir o sistema Drywall
por meio de boas práticas de projeto, execução e manutenção, além de ser o organismo responsável pelo setor
perante a ABNT no comitê de norma CB -217.
A criação do Drywall remonta ao final do século XIX ,
nos Estados Unidos, como resposta aos grandes incêndios que ocorriam na época, quando o químico Augustine Sacket criou a chapa de gesso e um revestimento
de cartão. “A resistência vem do fato de o gesso, que é o
miolo da chapa, ser constituído de sulfato de cálcio di-hidratado (Ca SO4 + 2 H 2O), que tem 20% de seu peso
composto por água.”
Com a chapa de Drywall podem ser montadas paredes, revestimentos e forros, sempre na parte interna da
construção e não estrutural. A parede é formada por um
esqueleto de aço, revestido pelas chapas Drywall, recebendo as instalações elétricas e hidráulicas internamente, assim como reforços para fixação de peças e ainda lã
mineral para isolamento acústico. No Brasil, o produto segue uma série de normas, tanto para os materiais
quanto para os projetos e procedimentos executivos de
montagem.
Com relação a reação ao fogo, o Drywall recebe Classe
IIA , ou seja, sem restrição de uso, a melhor classificação
entre os materiais combustíveis. “Ele só não é incombustível porque tem o cartão que, com a ação do fogo, é eliminado na hora. A chama alcança, então, a massa de gesso, que tem uma alta quantidade de água. Por isso, pode
ser utilizado na proteção para estruturas metálicas, rotas de fuga, entre outras aplicações.” Roberto descreveu
os ensaios realizados de resistência ao fogo, assim como
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as várias composições possíveis do produto, como acréscimo de aditivos que podem elevar o Tempo Requerido
de Resistência ao Fogo, TRRF, de 30 mim até 120 min.
Nas exigências do produto nas Instruções Técnicas do
Corpo de Bombeiros, é citado que todos os materiais deverão atender as respectivas normas e apresentar atestado de qualificação no Programa Setorial da Qualidade-Drywall. É demandada também a especificação técnica
da parede (estrutura, tipo e número de chapas, com respectivo desempenho), elaborada pela empresa fabricante da chapa de gesso para Drywall, bem como deverá ser
exigida a ART do responsável técnico, assegurando que
o projeto e a execução da obra atendam as exigências das
normas ABNT. Para facilitar a disseminação das informações e das boas práticas, criamos o site Qualidade Drywall (www.qualidadedrywall.org.br), que traz também
a lista dos fabricantes que trabalham em conformidade
com as normas vigentes. Em 2018 foi lançada, ainda, a
cartilha Segurança Contra Incêndio de Parede Drywall,
que contou com o apoio do CBSP.

Carlos Roberto de Luca, gerente técnico
da Associação Brasileira de Drywall
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Paredes Drywall
resistentes ao fogo
SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO
DE PAREDES
DRYWALL

Faça download do Manual de Segurança Contra Incêndio
de Paredes Drywall pelo link https://drywall.org.br/manuais/
ou solicite um exemplar pelo email drywall@drywall.org.br.

41 – Vila Olímpia
São Paulo, SP
42-2433
org.br

R

esistência ao fogo é uma das principais propriedades dos sistemas Drywall. A chapa de gesso para
Drywall (chapa standard – ST; chapa resistente
a umidade – RU e chapa resistente ao fogo – RF), principal componente desse sistema, assegura maior proteção contra o fogo em comparação com os materiais de
construção de uso frequente. Isso se deve às propriedades
do gesso. 20% do seu peso é água combinada quimicamente que, sob a ação do fogo, é liberada na forma de vapor, retardando a ação das chamas em caso de incêndio.
A parede Drywall mais simples, com 73 mm de espessura – composta por uma chapa de gesso Standard (ST) de
cada lado de uma estrutura com 48 mm de largura – apresenta resistência ao fogo de 30 minutos (CF30). Mas podem ser configuradas paredes com resistência de até 120
minutos (CF120), utilizando-se, por exemplo, uma estrutura com 70 mm e duas chapas RF de 15 mm de espessura
de cada lado. Esses são exemplos de como é possível projetar vedações em Drywall de acordo com os requisitos de
segurança de cada tipo de ambiente em uma edificação.

A Associação Brasileira do Drywall elaborou, com o
apoio institucional do Corpo de Bombeiros do Estado
de São Paulo, o Manual de segurança contra incêndio
de paredes Drywall. Dirigido a profissionais da construção civil, da área de segurança ao fogo e de seguradoras,
traz orientações detalhadas sobre como projetar e executar vedações em edifícios residenciais e não residenciais que atendam às exigências legais. Uma tabela com
exemplos das principais tipologias de paredes e suas respectivas resistências ao fogo complementa esse trabalho.

Fone: (11) 3842-2433
www.drywall.org.br/
DEZEMBRO 2020 REVISTA FUNDABOM
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Guarda-corpos de vidro
resistente ao fogo para
compartimentação vertical
de sacadas, varandas e
terraços com fechamento

P

aulo da Silva e Souza Penna de Moraes, gerente técnico comercial para América Latina
começou sua palestra mostrando exemplos
de fechamentos de sacadas. “Esse modelo é
muito mais do que uma tendência no Brasil, é
uma realidade concreta na maioria das cidades.” Tal movimento resultou na criação de uma regulamentação específica a partir das análises do Corpo de Bombeiros de
São Paulo, abarcada pela IT 09 – Compartimentação horizontal e vertical. Na atualização editada pela portaria
021/800/20, publicada no Diário Oficial do Estado em
4 de julho de 2020, a instrução passou a incluir sacadas
com fechamento para edifícios residenciais.
As normas que embasam o uso do vidro resistente ao fogo nessa modalidade são a norma ABNT NBR
14925:2019 – Elementos construtivos envidraçados
resistentes ao fogo para compartimentação e, internacionalmente, a EM 13501-2:2016 – Fire classification of
construction products and building elements – Part 2.
O gerente detalhou as principais exigências da IT 09
para fechamento de sacadas. Entre elas, o regramento
exige que a linha do fechamento passa a ser a divisora do
que é considerado interno e externo e que os anteparos de
compartimentação devem estar expostos a parte externa. A instrução técnica determina, também, que no caso
da existência somente de anteparo vertical, sua dimensão deverá ser maior ou igual 1,2 m, e de apenas anteparo horizontal, dimensão maior ou igual a 0,9 m. Se existirem ambos, as dimensões de uma possível aba, somada
à altura entre as aberturas dos pavimentos, deve resultar
num espaçamento total maior ou igual a 1,2 m. O elemento que constitui esses anteparos tem de ser resistente ao fogo, sem definição de classificação específica, com
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tempo de resistência ao fogo igual ou superior ao tempo
requerido de resistência ao fogo (TRRF) da edificação.
O palestrante abordou igualmente quais vidros são
adequados para tal uso. Os vidros para-chamas, com
classificação E, devem ser utilizados em proteções do
fogo vindo de dentro para fora da edificação, como fachadas contínuas. Já os vidros corta-fogo (EI) não podem ser aplicados em guarda-corpos externos, uma vez
que possuem gel intumescentes termo sensíveis. Assim,
o vidro mais adequado para o guarda-corpo é o produto com classificação EW, redutor de radiação, sem gel,
por ser resistente ao fogo com uma capa incolor reflectante de calor, que confere ao produto com tal classificação produzido pela Vetrotech um TRRF de 120 minutos.
A apresentação foi encerrada com exemplos de utilização
do Vetroflam EW 120-ef no Brasil e no mundo.

Paulo da Silva e Souza Penna de
Moraes, gerente técnico comercial
para América Latina da Vetrotech
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Vetroflam no Tribunal de Paris - Fotógrafo: Laurent
Zylberman - Propriedade da Vetrotech Saint-Gobain Int.

Compartimentação vertical de sacadas
com fechamento envidraçado

C

om a modificação do texto da Instrução Técnica
nº 09 da Regulamentação de Proteção Contra Incêndio do Estado de São Paulo, pela Portaria nº
CCB 021/800/20, o Corpo de Bombeiros passa a contemplar de forma objetiva a compartimentação vertical contra incêndio para o caso de fechamentos envidraçados de
sacadas, varandas e terraços em edificações residenciais.
Anteriormente ao advento dos fechamentos envidraçados no Brasil, a regulamentação adotava a própria sacada, varanda ou terraço como elemento horizontal (aba)
que proporcionava a compartimentação vertical necessária para impedir a progressão de incêndios verticalmente pela fachada. Com a chegada dos fechamentos envidraçados ao mercado de construção civil residencial, o
que ocorreu naturalmente foi o surgimento da “varanda
gourmet” e a extensão das características das mobílias
(carga de incêndio) existentes em salas de estar, criando
condições inseguras para a garantia da compartimentação vertical da fachada.
O novo texto define que a fronteira de divisão entre o
que se considera interno e externo passa a ser a linha em
planta do fechamento envidraçado. Entre andares consecutivos, portanto, deve-se prever, exposto ao lado considerado externo, anteparos resistentes ao fogo, horizontais, verticais ou uma combinação dos dois:

• Somente Anteparo Vertical ≥ 1,20 m
• Somente Anteparo Horizontal ≥ 0,90 m
• Soma de Anteparo Horizontal e Vertical ≥ 1,20 m

Tendo em vista manter a possibilidade da vista ampla
das sacadas, varandas e terraços que tanto agrada os arquitetos e seus clientes, a Vetrotech Saint-Gobain analisa a melhor forma de atender aos requisitos do novo
texto da regulamentação com a utilização de guarda-corpos ou complementos verticais envidraçados resistentes ao fogo para compor os requeridos 1,2 m de anteparo entre andares.
O vidro adequado para tal aplicação é o modelo Vetrof lam Laminado 120-ef que, além de atender aos requisitos da IT 09, ainda oferece uma proteção extra de
redução de transmissão de calor por radiação térmica
no evento de um incêndio. Vale lembrar que só devem
ser aceitos sistemas (vidros + esquadrias + vedações
+ fixações) ensaiados em conjunto, conforme exigência
da norma brasileira ABNT NBR 14925:2019.

Fone: + 55 11 3434 9471
www.vetrotech.com
DEZEMBRO 2020 REVISTA FUNDABOM
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Novas tecnologias no combate
a incêndios a serviço da vida e
da integridade dos bombeiros

A

palestra começou com a apresentação da
trajetória da 3M na área de equipamentos autônomos, feita por Rafael Gustavo Gotola, executivo de vendas Brasil
da 3M/Scott. A companhia tem a Resgatécnica como um de seus distribuidores e principal parceiro comercial e de serviços no atendimento aos bombeiros.
O executivo destacou os diferenciais da 3M Scott
nos seus equipamentos autônomos, como o X3 Pro –
NFPA 1981:2018, entre os quais o sistema de telemetria, o de inércia e, a maior vantagem, de acordo com
Rafael, a garantia vitalícia contra defeitos de fabricação.
O sistema de telemetria SEMS II, que coleta os dados eletrônicos do equipamento, permite melhor gerenciamento das equipes, com identificação dos membros, divisão por equipe, monitoramento de ar do
cilindro e dos alarmes do equipamento, localização
rápida e armazenamento das informações para a geração de relatórios. “O próprio X3 Pro é um repetidor
de sinal. Assim, se um bombeiro entra na ocorrência,
num raio entre 40 m a 100 m, o equipamento vai repetir o sinal, formando uma cadeia de transmissão para
o aplicativo gerenciador de ocorrência, que reúne todas as informações vitais dos bombeiros envolvidos.”
Além do software, o sistema também possui um pack
traker, radar que funciona como um sonar rastreando e mostrando a proximidade com o equipamento.
“O rastreador facilita a localização do bombeiro em
situação de emergência, indicando a trajetória até o
ambiente no qual ele está.”
Outro ponto enfatizado foi o sistema de comunicação Epic 3, com três versões para as máscaras: a mais
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simples, com membrana mecânica; a máscara com
amplificador de voz; e o amplificador de voz com conexão para radio via cabo ou bluetooth.
O palestrante deixou para o final a tecnologia mais
avançada, a câmera térmica mãos livres, já integrada à máscara. “A imagem térmica aparece na própria
máscara, liberando as duas mãos para a execução de
manobras.” Ela funciona com uma câmera externa e
um visor interno, que não obstrui a visão, sistema que
pode ser acionado a qualquer momento. O dispositivo também faz gravação de vídeo. Todos os recursos da câmera térmica ficam disponíveis num aplicativo para celular, o Scott Sight, permitindo que a
configuração do equipamento seja feita via dispositivo móvel, bem como o acesso a informações sobre manutenção, ativação da função vídeo e colorização da imagem.

Rafael Gustavo Gotola, executivo
de vendas Brasil da 3M/Scott

I WEBINÁRIO DE TECNOLOGIA PARA A
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Conheça a revolucionária
série Pentheon

C

om a nova série topo de linha Pentheon, a Holmatro oferece aos socorristas um desempenho sem
restrições na execução da sua missão. A série consiste em quatro ferramentas de resgate revolucionárias que
desafiam todas as ferramentas da categoria, independentemente se os dispositivos são a bateria ou conectados a
uma bomba externa através de uma mangueira hidráulica.

AS FERRAMENTAS DE RESGATE
MAIS RÁPIDAS DO MERCADO

As ferramentas trabalham a uma velocidade inigualável, importante nas operações de resgate, nas quais cada
segundo conta. O sistema mecatrônico otimiza continuamente as configurações da bomba e do motor integrados para proporcionar um fluxo de óleo maximizado ao longo do intervalo de pressão total. Isso significa
que, em cargas elevadas, as ferramentas Pentheon são
incrivelmente rápidas.

em relação à percentagem de rotação do comando de
controle para a esquerda ou direita.
GESTÃO DA BATERIA MAIS SIMPLES

A funcionalidade de carregamento na própria ferramenta
é outra característica única oferecida pelas ferramentas
da série Pentheon da Holmatro. A bateria pode ser carregada enquanto estiver na ferramenta, que está conectada
ao carregador através de um cabo de ligação magnético.
A bateria que se encontra na ferramenta tem prioridade
sobre aquela que está no carregador, a qual voltará a ser
carregada quando a bateria na ferramenta estiver carregada a 100%. No máximo, podem ser ligados três carregadores de bateria a uma tomada ao mesmo tempo.
Dessa forma, é possível carregar automaticamente até
seis baterias, quer se encontrem num dos carregadores
ou numa das ferramentas conectadas ao carregador, sem
qualquer interferência humana.

MÁXIMO CONTROLE SOBRE A FERRAMENTA

Um comando de controle com dois modos, para controlar totalmente a velocidade, permite ao socorrista alternar
entre os modos de velocidade elevada e reduzida da ferramenta a qualquer altura da operação de resgate. Com
esses dois modos, a velocidade continua proporcional

Fone: (31) 3290-2300
Email: contato@resgatecnica.com.br
www.resgatecnica.com.br
DEZEMBRO 2020 REVISTA FUNDABOM
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Formação e atuação
das brigadas de incêndio em
São Paulo e Minas Gerais

A

capitã Michele Cemaiores que 750 m², devem ter uma
sar, chefe da Seção
brigada de incêndio.
de Atividades TécAlém de comentar os principais
nicas do 11º Grupapontos da IT-17/2019, a capitã Michemento de Bombeile chamou atenção para os canais de
ros do Corpo de Bombeiros da
comunicação do Corpo de BombeiPolícia Militar do Estado de São
ros da Polícia Militar do Estado de
Paulo, e o tenente Igor Rafael de
São Paulo com a população, como
Oliveira, do Corpo de Bombeiros
os aplicativos Bombeiros SP, dispode Minas Gerais, falaram sobre a
nível na Google Play, que permite a
atuação e normatização das brigavisualização da situação dos estabeCapitã Michele Cesar, do CBSP
das de incêndio nos dois Estados.
lecimentos de São Paulo com relação
Como descreveu a capitã, a brigaàs licenças do CB, e o Bombeiros IT,
da de incêndio, em São Paulo norque facilita a localização das instrumatizada pela IT-03, é um grupo
ções técnicas.
organizado, formado por pessoas
Em Minas Gerais, como detalhou
voluntárias ou indicadas, treinado e
o tenente Igor Rafael de Oliveira, a
capacitado para atuar na prevenção
brigada de incêndio tem duas modae no combate ao princípio de incênlidades: a brigada de incêndio orgâdio, abandono de área, prevenção
nica, com brigadistas em níveis báde acidentes e primeiros socorros,
sico, intermediário e avançado, e a
dentro de uma área preestabeleciprofissional, que inclui o bombeiro
da na edificação, planta ou evento. Tenente Igor Rafael de Oliveira,
civil. A orgânica é composta por indo CBMMG
A IT-17 tem a finalidade de estabetegrantes da população fixa da edifilecer as condições mínimas para a composição, for- cação, enquanto a profissional é formada por grumação, implantação, treinamento e atualização da po contratado para exercer a atividade de combate
brigada de incêndio, para atuação em edificações e a incêndio. O dimensionamento da brigada leva
área de risco em São Paulo, visando, em caso de si- em consideração o tipo de ocupação e a populanistro, proteger a vida e o patrimônio e reduzir os ção fixa por pavimento da edificação. Todas essas
dados ao meio ambiente, até a chegada do socor- regras estão na IT-12 do CBMMG . Assim como a
ro especializado. Segundo o Decreto nº 63.911, capitã Michele, o tenente descreveu as atribuições
de 2018, que institui o Regulamento de Seguran- da brigada de incêndio e a formação dos brigadisça Contra Incêndio, todas as edificações ou áreas tas orgânico e profissional.
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Atualização na legislação
de combate a incêndio

A

ntes de abordar a Instrução Técni- às equipes de emergência para reduzir danos à vida,
ca 16 – Gerenciamento de riscos de ao meio ambiente e ao patrimônio.
incêndio, o major Glaucio Doederer
Seguindo no tema, o capitão Pedro Henrique de
Cafalchio de Oliveira, membro da co- Paula Melgaço, chefe da divisão de Normalização do
missão para atualização da IT e che- CBMMG , abordou o novo Regulamento de Segufe da Divisão de Qualidade e Inovação do Corpo rança Contra Incêndio e Pânico no Estado de Minas
de Bombeiros da Polícia Militar do
Gerais. O regramento está disposto
Estado de São Paulo, fez um históno Decreto 47.998/2020, que comerico da legislação de combate a inçará a viger em janeiro de 2021. A lei
cêndio em São Paulo.
atualmente em vigor data de 2008.
Partindo do pressuposto de que é
Os principais objetivos da atuaimpossível eliminar todos os riscos
lização foram a racionalização na
decorrentes da atividade industrial,
aplicação das medidas de segurano major detalhou a norma e o gerença, como quando ocorre mudança
ciamento de risco, que nada mais é
de ocupação para menor risco e dedo que o processo de planejar, orfinição clara da ocupação secundáganizar, dirigir e controlar recurria. O novo regulamento também
sos humanos e materiais, internos e Major Glaucio Doederer
traz simplificação de procedimenexternos de uma empresa, visando Cafalchio de Oliveira, do CBSP
tos, modernização de terminologia
eliminar ou minimizar os riscos de
e acréscimo de sanções administraincidentes advindos da própria atitivas ao processo de fiscalização do
CBMMG. O novo decreto passa tamvidade. “O Corpo de Bombeiros tobém a contemplar outras ocupações,
mou ciência de que aquele que exercomo silo e edificações destinadas
ce a atividade é o mais interessado
ao agronegócio. O capitão lembrou
em mitigar o risco, porque é o mais
que para a perfeita aplicação do novo
afetado.” A IT 16 orienta, então, o
particular ou a empresa como prodecreto são necessárias normas comceder para que ele mesmo não seja
plementares, sobretudo a IT 01, que
impactado por sua própria atividatrata dos procedimentos administrade. Estabelece quais edificações de- Capitão Pedro Henrique de
tivos, a IT 03, composição do PSCIP,
vem fazer gerenciamento de risco, Paula Melgaço, do CBMMG
e a IT 43, relativa aos parâmetros exiquem são os responsáveis por isso,
gidos para silos e agronegócio. As
inovando ao dividir a responsabilidade com a em- normas estão sendo editadas e colocadas em conpresa, determinando, por exemplo, que cabe a ela sulta pública e qualquer agente da sociedade pode
a provisão de equipamentos, produtos ou serviços mandar sugestões devidamente fundamentadas.
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Entre no site e conheça
nossos produtos e serviços!
www.pplspci.com.br

Há 18 anos oferecendo soluções inteligentes
para proteger sua empresa contra os
prejuízos gerados por incêndios.
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Gestão informatizada do Serviço de Segurança
contra Incêndio e Pânico de Minas Gerais

O

Serviço de Segurança Contra Inem 2007, com a concepção de um sistema
cêndio e Pânico, SSCIP, é o setor
que faria a tramitação e o controle dentro
dentro do CBMMG que analisa
do CB. Mas só em 2013 os primeiros proprojetos, realiza vistorias e fiscalizações,
jetos foram protocolados de forma digital
aplica sanções administrativas e dispõe
em Minas Gerais. Em 2016 todo o processobre as medidas de segurança contra inso de análise e emissão do AVCB foi digitacêndio e pânico no Estado. O objetivo é
lizado e, em 2018, o CBMMG se integrou à
garantir a segurança das pessoas e de seus
RedeSim (sistema desenvolvido pela Junbens contra incêndio, evitando tragédias
ta Comercial), fazendo com que as edifie perdas de vidas, trabalho embasado por
cações de baixo risco pudessem também
normas e resoluções.
receber o certificado digital. O marco final
Major Luiz Frederico Barreto
Como explicou o major Luiz Frederico Pascoal, do CBMMG
desse processo de informatização aconteBarreto Pascoal, chefe da Divisão de Gesceu em agosto de 2019, com o acesso dos
tão do Serviço de Segurança da Diretoria de Atividades 853 municípios do Estado ao Infoscip.
O major detalhou o licenciamento de ocupações de
Técnicas do CBMMG , até 2006 todos os processos do
CBMMG eram em papel. O processo que culminou com baixo risco, bem como a revalidação do documento e a
a implantação do Sistema de Informações do Serviço de obtenção de auto de vistoria por empresas classificadas
Segurança Contra Incêndio e Pânico, Infoscip, iniciou-se de alto risco.

Licenciamento de edificações por
desempenho: visita técnica ao Reino Unido

N

a última palestra do webinário,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio
o major Paulo Eduardo SantiaGrande do Sul.
go Mesquita, do CBMMG , faO major destacou que quando se tralou sobre a viagem realizada em setembalha com projetos por desempenho é
bro de 2019 à Inglaterra com o objetivo
preciso pensar que esse projeto vai defide conhecer o processo de licenciamennir requisitos e exigências para dificultar
to de edificações por desempenho adoo princípio de incêndio e sua propagatado no Reino Unido. O major traçou o
ção, além de garantir a evacuação seguhistórico da legislação de segurança conra. Para isso, haverá um grupo de medidas
tra incêndio naquele país, a atuação e forou de sistemas que vai atuar de forma inmação do Corpo de Bombeiros inglês, o Major Paulo Eduardo Santiago
dividual ou conjunta em cada um desses
licenciamento dos projetos por desem- Mesquita, do CBMMG
pontos. Conforme o risco de cada ambienpenho e contou um pouco sobre a visite e a relação entre esses riscos será defita técnica. A viagem foi feita numa parceria entre a Fun- nido o sistema. “Quando se trabalha com desempenho
dação Salvar, a Fundabom e o grupo Kingspan Isoeste, estamos fugindo do caráter prescritivo, dando um pascom membro dos Corpos de Bombeiros Militares de so além do trivial.”
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Memória

Os primórdios
da Polícia de S. Paulo

H

á alguns anos foi encontrado num latão de
lixo, na entrada de uma associação de policiais, um álbum bem antigo, mas ainda
muito bem conservado. Em sua capa, gravado em letras douradas, constava o seguinte título, escrito assim mesmo: A Policia de S. Pavlo.
Por sorte, quem o encontrou foi o jovem advogado
Evandro Capano, muito ligado às instituições policiais
e afeito a antiguidades. Ele logo percebeu que se tratava
de uma relíquia, recolhendo o álbum abandonado. Era
na verdade um bem cuidado e fartamente ilustrado resumo do aparato de segurança pública de São Paulo, onde
obviamente constava um interessante capítulo sobre o
Corpo de Bombeiros.
Sendo Dr. Evandro um amigo e sabendo que naquela época eu estava empenhado em pesquisas sobre a história do Corpo de Bombeiros de São Paulo, acabou me
presenteando com álbum. Logo que pude, tratei de encaminhá-lo a um restaurador e, em seguida, fiz a doação
formal ao Corpo de Bombeiros. Atualmente o álbum se
encontra no Centro de Memórias do Corpo de Bombeiros, no bairro da Vila Mariana, onde pode ser consultado.
Chama a atenção a qualidade gráfica e composicional, tendo sido produzido em Roma. O resultado é que,
apesar de ter sido encontrado no lixo e já passarem mais
de 100 anos de sua presumível impressão, encontra-se
ainda em perfeito estado.
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Digno de nota é também o fato de não constar autoria
ou data de publicação, o que nos permite imaginar quais
teriam sido as motivações que teriam levado o governo
do Estado, ou melhor dizendo, a presidência da província, a investir em material de tanta qualidade e abordando exclusivamente a segurança pública. A minha conclusão é a de que as autoridades entenderam que isso
merecia e precisava ser mostrado.
Analisando algumas informações contidas no texto, especialmente a de que a pedra fundamental do
novo quartel do Corpo de Bombeiros havia sido lançada no dia 25 de abril do ano anterior e tendo-se a informação de que isso teria acontecido em 1914, deduz-se

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
l:
• Edificações comerciais com prateleiras altas
Oferta Especia
• Armazenamento de açúcar
70
• Conexões e tubulação para chuveiros automáticos
pré-venda
(sprinklers) com fixação tipo “crimpagem”
em 6 vezes na
• 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

R$ 247,

RESERVE JÁ O SEU EXEMPLAR

Brainstorm

Pela primeira vez, toda a legislação de
Segurança Contra Incêndio num único livro

Memória
que a obra foi produzida em 1915. De fato, todos os outros acontecimentos e personalidades que aparecem nas
fotos condizem com essa época, que tinha como presidente do Estado Rodrigues Alves (1912/1916) e Eloy
de Miranda Chaves como Secretário da Justiça e Segurança Pública.
Para mim não restam dúvidas de que a opulência do
aparato policial e militar paulista foi muito bem utilizada e até determinante nos destinos políticos de Rodrigues Alves e Eloy Chaves. O primeiro acabou sendo
reeleito presidente da república em 1918 (mas por motivos de doença, acabou não tomando posse) e o segundo foi reconduzido à mesma pasta, no governo estadual
seguinte, de Altino Arantes.
ESTRUTURAÇÃO

Na parte referente à Polícia Civil, o álbum dá ênfase aos
investimentos em laboratórios voltados à identificação (Gabinete de Identificação), à investigação criminal
(Gabinete de Chímica Legal) e ao atendimento direto ao
público. Nesse aspecto, investia-se pesado na chamada
Assistência Policial, que incluía uma frota de automóveis
do tipo “ambulância” e o Asylo de Inválidos no Guapira,
para onde eram levados os mendigos. Junto à Repartição Central da Polícia, que ficava ao lado do Pátio do
Colégio, funcionava o Gabinete de Curativos, para onde
eram encaminhadas as vítimas de acidentes socorridas
pela Assistência Policial. Um corpo de médicos e enfermeiros fazia o atendimento. Esse serviço ainda existia
em 1968 e para lá foram levadas diversas vítimas da primeira ocorrência que atendi, ainda como aluno da Escola de Bombeiros.
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Deve-se dar destaque que é da gestão de Rodrigues
Alves a implantação do primeiro sistema de comunicação policial, dotado de caixas de aviso, distribuídas pela
cidade, e operando tudo isso uma muito bem treinada
Guarda Cívica composta de 300 homens. É interessante
registrar que a manutenção do Sistema de Avisadores era
de responsabilidade do Corpo de Bombeiros, que já dispunha de experiência no assunto.
O álbum também enfatiza os altos investimentos na
construção da Penitenciária do Estado, Colônia Correcional da Ilha dos Porcos e do Instituto Disciplinar,
voltado ao atendimento de jovens abandonados. É incrível como os governantes da época tinham uma visão bem abrangente dos problemas que afetam a segurança pública.
O grande destaque do álbum é a Força Pública, que
vivia o auge dos programas de instrução e organização
trazidos pela Missão Francesa. O treinamento e os armamentos não eram voltados às ações de policiamento urbano. Era uma formação tipicamente militar e perfeitamente de acordo com as regras constitucionais da época.
A Força Pública era o cartão postal da eficiência do
Estado e não havia visitante ilustre que não merecesse
uma visita ao Quartel da Luz, novinho em folha e com
direito a demonstrações de maneabilidade militar, devidamente dirigida pelos mestres franceses. A quantidade de fotos retratando exercícios com e sem armamentos, desfiles e recepções militares demonstram quanto
os governantes valorizavam a sua força pública.
O Corpo de Bombeiros também merece destaque
e em separado, inclusive porque, na sequência do álbum, é citado antes da Força Pública e não como uma
subdivisão desta. Faz menção ao início da construção
do novo quartel central, à modernização da frota, que
começava a ingressar na era dos automóveis, deixando as carroças puxadas por muares para trás. Cita a
implantação do sistema de alarme Gamewell, fazendo
com que os sinos das igrejas fossem esquecidos como
alarme de incêndios.
Treinamentos também são reproduzidos nas imagens,
deixando claro que os reflexos da missão francesa também

Em 1931, vamos encontrar a mesma foto da maquete do Quartel Central, com a mesma observação: “em
construção”. Mais curioso ainda é que esse quartel nunca chegou a ser concluído e, ao ser demolido em 1967,
no comando do tenente-coronel Paulo Marques Pereira, não tinha alcançado ¼ do projeto inicial.
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.

Fazendo o seu fardamento ser especial
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estavam presentes nas rotinas dos bombeiros. É importante registrar que nesse período o Corpo de Bombeiros esteve sob o excelente comando do tenente-coronel Manoel
Soares Neiva.
Como já registramos anteriormente, esse álbum deve
ter sido publicado em 1915, num momento de vertiginoso crescimento de São Paulo, especialmente na capital, que incluíam a construção do Theatro Municipal,
a fundação da Faculdade de Direito, a implantação do
Sistema Cantareira de Água e Esgotos e o surgimento
de bairros planejados.
O que espanta é que ao folhearmos o interessante esboço histórico A Força Pública de São Paulo, de autoria
do tenente Hely da Camara e Euclides Andrade e publicado inicialmente em 1931, vamos encontrar as mesmas fotos do álbum de 1915, com acréscimos pontuais,
o que evidencia poucas mudanças no aparato da segurança pública em 16 anos. Aliás, entre um texto e outro,
o que se verifica de diferente são decorrentes da atuação
do tenente-coronel Cianciulli, que merece um capítulo
especial nesta revista.

Calendario de eventos da Fundabom
para o primeiro semestre de 2021
Curso de Projetos de Detecção e Alarme de Incêndios
Curso de Elaboração de Projeto Técnico Simplificado - PTS
Curso de Dimensionamento de Sistemas de Chuveiros
Automáticos para Projetos Legais de Bombeiros
Curso de Proteção Passiva
Curso de Vistoria do Corpo de Bombeiros
Curso de Saidas de Emergências IT-11/19
Curso de Dimensionamento de Sistemas de Proteção
para Armazenamento de Líquidos Inflamáveis
Curso de Análise de Projetos em Formato Eletrônico
para Aprovação no Corpo De Bombeiros.
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