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Os bombeiros estão diariamente expostos
a vários riscos. Com o espalhamento do
coronavírus, essa realidade ganhou uma
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Notícias

9º GB conquista duas premiações pelo IPEG
O Instituto Paulista de Excelência da Gestão, IPEG, é uma
organização de direito privado e sem finalidade de lucro,
fundada em 2001, com o propósito de promover a melhoria da gestão das organizações públicas e privadas que
atuam de alguma forma no Estado de São Paulo.
Em 2003, o instituto criou o Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão – As Melhores de Gestão em São Paulo,
que se apresenta como uma oportunidade para as organizações aplicarem critérios de avaliação em seu sistema de gestão e respectivos resultados para alavancar sua

competitividade e sustentabilidade e comprovar a qualidade de sua gestão.
Na edição 2020, o 9º Grupamento de Bombeiros, com
sede em Ribeirão Preto, foi destaque em duas categorias:
vencedor na modalidade Mérito da Inovação em Gestão,
com o Case Compliance, e prata na modalidade as Melhores de Gestão em São Paulo. O 9º GB é responsável pelo
atendimento de cerca de 3,8 milhões de habitantes distribuídos em 93 municípios da faixa nordeste do Estado
de São Paulo.

Projetos Fundabom
A Fundabom pretende lançar ainda neste ano o curso de prevenção e combate a incêndio para técnicos
de segurança do trabalho. Trata-se de um treinamento de especialização com objetivo de agregar informações e experiências de prevenção de sinistros aos profissionais da área.
Está também em estudo a parceria da Fundabom
com a Escola Superior de Bombeiros, ESB, para o lançamento de cursos de pós-graduação na área de engenharia de incêndio, atendimento pré-hospitalar, gestão
de emergências com produtos perigosos, perícia de incêndios e media training para porta-vozes em grandes
emergências.
A fundação está trabalhando igualmente na reformulação dos cursos na modalidade EAD. O objetivo
6
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é agilizar a transmissão das informações e ao mesmo
tempo oferecer conhecimento mais aprofundado.
Paralelamente, a entidade está em tratativas finais para
o lançamento da campanha de divulgação dos webinários em 2021, com previsão para mais de 20 encontros,
com organização e orientação das unidades operacionais do Corpo de Bombeiros de São Paulo.
Neste ano a Fundabom planeja, ainda, expandir a campanha Condomínio Seguro, parceria entre a fundação e
o Departamento de Educação Pública, sucesso em 2020.
E, após o lançamento da Corrida Virtual em 2020,
a entidade está preparando o Circuito de Corridas do
Corpo de Bombeiros, com a previsão de mais de 10 corridas no segundo semestre de 2021, desde que os eventos presenciais sejam permitidos.

Literatura

Novo livro aborda incêndios
em edifícios altos
No dia 26 de março foi realizado o lançamento do livro
Problemática de Incêndio em Edifícios Altos, em webinário promovido pela Fundabom. Escrita pelo coronel
da reserva Rogério Bernardes Duarte, ex-comandante
do CBPMESP, Rosaria Ono, arquiteta e urbanista, doutora e livre-docente da FAU/USP, e pelo coronel da reserva Silvio Bento da Silva, diretor da Firek, a obra representa uma importante fonte de consulta para os interessados
no estudo do problema do incêndio em edificações e, em
particular, nos edifícios altos.
Como destacou coronel Duarte, o livro começou a ser
gerado no início da década de 1990, com uma primeira
versão finalizada em 1997. Mesmo não tendo sido publicado, o trabalho foi utilizado como referência para outras publicações, como os manuais técnicos do Corpo de
Bombeiros de São Paulo.
Passados 20 anos, a nova versão, revisada, ampliada
e atualizada, trata das peculiaridades que diferenciam
incêndios em edifícios altos. Para defini-los, a obra lança mão do critério da National Fire Protection Association, NFPA , 101, que considera edifício alto aquele maior
que 23 metros, o que corresponde a um prédio com pelo
menos oito pavimentos acima do nível do solo. Alinhado com a realidade atual, o livro traz um capítulo especial sobre os edifícios super altos e mega altos, dando um
8
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panorama de como é feita a prevenção contra incêndio
nessas construções.
A obra começa com uma retrospectiva sobre as grandes
ocorrências do gênero no mundo. Os capítulos seguintes
tratam das questões específicas envolvendo as ocorrências: calor, comportamento da fumaça, risco à vida, propagação do incêndio, suprimento de água, dificuldade de
acesso, logística de combate a incêndio, coordenação operacional, comunicação, proteção patrimonial e rescaldo,
falta de energia elétrica, saídas de emergência, problemas
especiais e prevenção contra incêndios.
O livro conta com prefácio de Rogerio Lin, diretor-presidente da Associação Brasileira de Proteção Passiva Contra Incêndio, ABPP, superintendente do Comitê Brasileiro
de Segurança Contra Incêndio, ABNT/CB -24, e vice-presidente do Fórum Nacional Contra Incêndio.
O livro pode ser baixado gratuitamente no site da Firek (www.firek.com.br), pelo computador ou smartphone, ou pela página da Fundabom (www.fundabom.
com.br/news/livro/), pelo computador.

Segurança Contra Incêndio
em Edifícios – Vol.2
Autor: José Aidos Rocha
O segundo volume objetiva proporcionar a estudantes e técnicos uma compreensão de todos os requisitos técnicos aplicáveis aos diferentes edifícios
e as suas instalações.
O livro aborda, entre outras questões, as condições de evacuação, equipamentos e sistemas de segurança e condições específicas.
Lançada em Portugal, a obra pode ser adquirida
pelo site www.exactubooks.pt

Peça facial mais leve

A peça facial G1 foi projetada
sem componentes eletrônicos
para minimizar o peso, reduzir o
estresse e a fadiga e melhorar o
nível de desempenho geral. Esse
design também significa que não
há componentes eletrônicos na
parte externa da peça facial que
possam resultar em riscos de se
prender em algum objeto durante
o combate a incêndio.

Primeiro equipamento
autônomo com bateria
recarregável

A bateria recarregável da Máscara
Autônoma G1 elimina a necessidade
de pilhas ou bateria de reposição. O
carregador portátil e compacto pode
carregar até seis baterias de uma só vez
além de reduz o custo de propriedade
do equipamento sem necessidade de
gerenciar um estoque de pilhas.

Câmera Térmica Integrada

Economia e Segurança

A Máscara Autônoma G1 com Câmera
de Imagem Térmica Integrada fornece a
TODOS os bombeiros a capacidade de
ver em ambientes escuros e cheios de
fumaça, auxiliando na rapidez e eficácia no
combate ao incêndio, durante o rescaldo
do incêndio e no resgate de vítimas. Essa
visão é fornecida por uma câmera de
imagem térmica integrada ao manômetro
da Máscara Autônoma G1, eliminando a
necessidade de carregar um equipamento
adicional. Aprovado pela norma NFPA
1801.

Ao eliminar componentes
eletrônicos, o preço é reduzido
substancialmente, permitindo que
as peças faciais de uso pessoal sejam
uma medida econômica. A peça
facial é equipada com prevenção de
contaminação cruzada para reduzir
a propagação de doenças quando as
peças faciais são compartilhadas.

Entre no QR abaixo e descubra sobre
inovação e tecnologia a serviço dos
Bombeiros.

EM BREVE: LUNAR
O que é segurança para você no combate ao incêndio? Apresentamos
o LUNAR, um disposto sem fio que integra Câmera Térmica, troca de
informações com o equipamento autônomo, alarme de movimento e
o sistema de busca de Bombeiros chamado FAST (Firefighting Assisting
Search Tecnology) - Tecnologia de pesquisa de assistência a incêndio
onde o equipamento indica distância e direção do Bombeiro em perigo.
Quer saber mais sobre os Bombeiros do Futuro? Entre no link abaixo e
descubra como fazer parte dessa revolução:

Acesse: us.msasafety.com/connected-firefighter/lunar

SAIBA MAIS
SOBRE A MÁSCARA
AUTÔNOMA G1
Acesse: tinyurl.com/g1msa

Relatório
de Inspeção
Periódica agiliza
avaliação de
sistema de
hidrantes em SP
INOVAÇÃO
INTRODUZIDA NA
IT 22, O ANEXO
F FUNCIONA
COMO UM
CHECKLIST PARA
A VERIFICAÇÃO
DO SISTEMA DE
HIDRANTES E
MANGOTINHOS.
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E

ntre os profissionais que atuam
no segmento de proteção, seja
da vida, do patrimônio ou de
bens imateriais como os dados
que trafegam pela internet, há
a seguinte máxima: pior que a ausência de
segurança é a falsa sensação de segurança.
Ela expressa a preocupação com sistemas
de eficácia duvidosa ou não comprovada,
que, quando exigidos, revelam suas falhas,
expondo ao risco aquilo que deveria estar
protegido.
Em se tratando da proteção e segurança
contra incêndios e ocorrências, essa questão
se torna ainda mais crítica. Não faltam exemplos de sinistros que poderiam ter sido evitados, ou minimizados, se os dispositivos de
segurança tivessem funcionado a contento.
Em função disso, esse segmento é um
dos mais rigorosos com relação a normas
e procedimentos. O estabelecimento, e o

cumprimento, de padrões estritos é o que
garante não só que um determinado sistema vai entregar tudo o que promete no momento em que for exigido, quanto a sua adequação às demandas da situação para o qual
foi desenhado. Justamente pelo valor e força de tais regras, é imprescindível que elas
acompanhem a evolução da sociedade, alinhando-se às demandas mais atuais, passando por um processo contínuo de atualização.
No caso dos sistemas de hidrantes e mangotinhos, a Instrução Técnica relativa é a de
número 22, que em 2019 foi revisada, recebendo, além de ajustes técnicos, uma inovação significativa, o Relatório de Comissionamento e de Inspeção Periódica, ou apenas,
Anexo F.
O Anexo F, o último da IT 22, é um formulário que deve ser preenchido pelo responsável técnico pelo comissionamento/
inspeção da edificação. O documento lista

uma série de perguntas objetivas que avaliam as condições gerais da instalação. O objetivo, como afirma o tenente Alexandre Alves Mota, membro da Divisão de Atividades
Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, é justamente facilitar a rotina dos profissionais no momento da inspeção, garantindo a aplicabilidade do sistema e a segurança da edificação.
O relatório é composto por 30 perguntas,
divididas em cinco blocos: hidrantes/mangotinhos, conjunto bomba de incêndio, tubulação, conexão de recalque, e tanques e
reservatórios, cobrindo todos os aspectos
verificados durante a vistoria do Corpo de
Bombeiros. “A IT 22 é cheia de detalhes e o
correto preenchimento do Anexo F minimiza a chance de encontrarmos erros e não
conformidades no momento da vistoria. Tornou-se uma ferramenta indispensável para
engenheiros, arquitetos e técnicos de segurança”, diz o tenente Mota.

Válvulas e acessórios
para sistema de
hidrantes, Dinâmica

FIQUE ATENTO

guardar material de escritório. Muitas vezes,
os abrigos de mangueiras e mangotinhos
encontram-se sem as chaves, sem os esguichos e até mesmo sem as próprias mangueiras. É fundamental, também, que as mangueiras passem por testes hidrostáticos,

Um dos problemas mais comuns, de acordo com o tenente, é a obstrução do compartimento que abriga a bomba de incêndio. Ele cita o exemplo de prédios comerciais,
onde frequentemente o espaço é usado para

ANEXO B
Reservatórios
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instaladas de modo
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Casa de bombas

descartando a possibilidade de estarem ressecadas, e que possuam as etiquetas e marcações de certificação.
No caso do conjunto de bomba, composto pela bomba, motor (elétrico ou a combustão), painel de controle e partida, o tenente

Relatório de

comissioname
nto e

Logradouro púb
lico:
N.º.
Bairro:
Proprietário:
Responsável
pelo uso
Responsável
Técnico:
Número do regi
stro do profissio
nal:
Uso, divisão e
descrição:

comenta que é corriqueiro achar a fiação
desprotegida contra o fogo, expondo justamente o coração do sistema hidráulico. Outra questão são os vazamentos, que podem
prejudicar a eficácia do sistema. “Num sistema com mais de seis pontos de hidrante,
se o reservatório de água não for elevado, é
preciso ter uma bomba jóquey para manter
a rede pressurizada e compensar pequenas
perdas de pressão decorrentes de eventuais
vazamentos.” Ainda no quesito bomba, o tenente alerta para a necessidade da verificação da plaqueta de identificação, com indicação de marca e modelo, atentando para a
que vazão, pressão e potência estejam conforme o projeto aprovado.
Na parte da tubulação, afora a óbvia ausência de danos mecânicos, vazamentos e
corrosão, a legislação determina que a tubulação aparente seja pintada na cor vermelha. Opcionalmente, a tubulação pode
ser pintada em outras cores, porém a cada
três metros a tubulação tem de ter um anel
vermelho de 20 centímetros de largura. Já
nas edificações que abrigam serviços automotivos e assemelhados, explosivos, depósitos e instalações industriais, toda a tubulação deve ser vermelha.

ANEXO F
de inspeção

periódica do

sistema de hid

rantes e mango

tinhos

Complemento
:
Município:
e-mail:
e-mail:
Fone: ( )
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Sim

Sim

Não

Não

Não

O Anexo F é
uma ferramenta
indispensável
para engenheiros,
arquitetos e técnicos
de segurança

Acoplamentos
ranhurados, Dinâmica

O mesmo acontece com a conexão de
recalque, que nada mais é do que o registro que receberá a mangueira do Corpo de
Bombeiros em caso de incêndio. O dispositivo tem de estar corretamente identificado
e, principalmente, desobstruído. “Às vezes, o
recalque está numa vaga de estacionamento ou bloqueado por uma caçamba”, conta
o tenente Mota.
Nos tanques e reservatórios, a atenção
deve estar voltada às válvulas para garantir
que estejam completamente abertas. Basta

que uma apresente problema para que todo
o sistema seja comprometido.
A eficácia de todo e qualquer mecanismo
de proteção e combate a incêndios depende
da adequação do projeto técnico, da correta instalação, da qualidade e eficiência dos
materiais e da manutenção do sistema. E é
na desatenção a esse último ponto que surgem os problemas. Para Claudemir Basso,
diretor comercial da Gamafire, empresa especialista em soluções para incêndio, o Brasil precisa melhorar nesse aspecto. “Ainda é
difícil convencer os usuários sobre a necessidade da manutenção preventiva. Normalmente, só é feita a manutenção corretiva e,
mesmo assim, apenas quando a área tem de
passar por alguma inspeção.” O cenário é
diferente, de acordo com o diretor, quando
se trata de grandes empresas e multinacionais, que carregam a cultura do país de origem. Mas até condomínios de maior porte
e shoppings centers não dão a devida atenção à manutenção. “Evoluímos nos últimos
10 anos, mas ainda estamos engatinhando
nesse quesito”, diz Claudemir.
Thais Gomes, responsável pela área comercial da Dinâmica Materiais Hidráulicos,
vai na mesma linha. “Todos os produtos disponibilizados pela Dinâmica possuem certificações nacionais e internacionais que suprem e até excedem os padrões de qualidade
exigidos”, afirma Thais. “No entanto, é recomendável que empresas especializadas em
manutenção de sistemas de hidrante façam
inspeções e testes periódicos para assegurar seu pleno funcionamento.”

ONDE E COMO
De forma resumida, um sistema de hidrante e mangotinhos é composto pelo
hidrante/magotinho, conjunto de bomba de incêndio (bomba + motor + painel
de controle e partida), tubulação, conexão de recalque e tanques/reservatórios.
O manuseio do sistema deve ser feito por
pessoal devidamente habilitado e treinado (brigada de incêndio, bombeiro civil),
ou por integrante do Corpo de Bombeiros em caso de incêndios e emergências.
No Estado de São Paulo, todas as
14
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edificações com área total construída
maior do que 750 m² precisam contar
com sistema fixo de hidrantes e mangotinhos. Os componentes e a aplicabilidade dos diferentes tipos de sistemas
são determinados na Instrução Técnica
nº 22 de acordo com a área e a classificação da edificação segundo o Regulamento de Segurança Contra Incêndio
do CBPMESP.
Há, porém, exceções, e os casos de
isenção estão especificados no Anexo

E da IT 22. Entre eles estão áreas de
processos industriais com altos fornos onde o emprego de água seja desaconselhável; áreas exclusivamente destinadas a processos industriais
com carga de incêndio igual ou inferior a 200 MJ/m²; e ginásios poliesportivos e piscinas cobertas, desde que
não utilizados para outros eventos que
não sejam atividades esportivas e desde
que as áreas de apoio não ultrapassem
750 m².

Evanildo da Silveira

A saúde de quem zela
pelo bem-estar de todos
A LIGAÇÃO DOS
BOMBEIROS COM
O COMBATE A
INCÊNDIOS É ATÁVICA.
ENTRETANTO, TODOS
SABEM QUE A ATUAÇÃO
DELES VAI MUITO
ALÉM, COBRINDO
QUALQUER TIPO DE
OCORRÊNCIA NA QUAL
A PRESERVAÇÃO DA
VIDA E DO PATRIMÔNIO
ESTEJA EM JOGO.
E NESSA ROTINA,
APRENDEM A CONVIVER
COM OS VÁRIOS
RISCOS AOS QUAIS
ESTÃO EXPOSTOS.

Sala de Gerenciamento
de Crise do Corpo de
Bombeiros de São Paulo

O

s riscos são companheiros
diários dos bombeiros, com
os quais eles aprendem a lidar com profissionalismo
e treinamento constante. E
a pandemia de covid-19 acrescentou mais
uma camada de atenção aos cuidados diários. Como todos os outros profissionais da
linha de frente, os bombeiros militares e civis vêm lidando há um ano com a possibilidade não desprezível de serem contaminados pelo novo coronavírus.
Grosso modo, a rotina dos bombeiros envolve três tipos de emergência: incêndios,
salvamentos e resgates. “Em determinadas
situações, essas atividades podem ser executadas ao mesmo tempo, em um mesmo cenário”, diz o tenente-coronel Carlos Alberto de
Camargo Junior, comandante do 11º Grupamento de Bombeiros, de São Paulo. “Em
relação aos riscos que os bombeiros correm
em incêndios, eles são os traumas, em geral
ocasionados por quedas e desabamento de
estruturas; a desidratação, a intermação (semelhante à insolação, porém mais grave), e
as queimaduras provocadas pelos efeitos do
fogo e do calor.”
O médico Maurício Miname, do Grupo
de Resgate e Atenção à Urgências (GR AU),

do Corpo de Bombeiros de São Paulo, acrescenta que, dependendo da magnitude do
fogo, o combate pode se estender por longas
horas e, apesar do constante revezamento de
soldados durante a ação, causar desgastes físicos e mentais. De acordo com ele, é muito comum, nesses casos, mesmo com equipamentos de proteção individuais (EPR)
em perfeitas condições, os bombeiros inalarem monóxido de carbono, proveniente da queima de estruturas e materiais, inspirando moderada quantidade de fumaça.
“A nossa maior preocupação, como médicos do GR AU, é monitorar os profissionais
na zona quente e aferir a sua quantidade de
carboxihemoglobina (indicador da exposição ao monóxido de carbono) ao sair do
local em chamas, não nos esquecendo também da hipotermia, que pode ocorrer ao se
retirar a vestimenta, afora a reidratação oral.”
Nas ocorrências provocadas por traumas,
os soldados estarão expostos ainda ao agente causador. O médico dá um exemplo. “Ao
atender uma vítima ferida por arma de fogo,
é preciso, ao chegar no local, verificar se o
agressor ainda se encontra com ela.” Em um
atropelamento em rodovia, é necessário ficar atento ao fato de que veículos ainda estarão trafegando pela via. Nos desabamentos, soterramentos e desmoronamentos, os
bombeiros estarão na área de risco.
CUIDADOS CONTRA A COVID-19

Além dos riscos inerentes às mais variadas
ocorrências, os bombeiros também podem
ser contaminados pelo vírus causador da covid-19. “De certa forma, antes da pandemia, a
corporação sempre se viu enfrentando doenças infectocontagiosas, como meningite, tuberculose, influenza”, lembra Miname, que
também é anestesiologista no Hospital das
Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP.
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medidas protetivas adotadas, diversos soldados foram afastados do serviço por suspeita,
ou mesmo por contaminação. Por isso, para
reduzir os impactos, padronizar as ações e
obter um maior controle da situação para a
tomada de decisões, além das providências
básicas, foram estabelecidas Salas de Gerenciamento de Crise na Coordenadoria Operacional da Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, da qual fui chefe em 2020, cada qual
com foco no cumprimento de suas missões
legais e na preservação dos efetivos.”

O QUE DIZEM AS NORMAS
Maurício Miname, médico do Grupo de Resgate
e Atenção a Urgências (GRAU), do Corpo de
Bombeiros de São Paulo

“E num passado não muito distante, adquirimos um certo conhecimento com imigrantes africanos chegando a São Paulo, vindos de
países contaminados com o vírus ebola, nos
dando um pequeno, mas precioso, ensinamento do que seria a covid-19.”
Segundo ele, quando os casos de covid-19
começaram a aumentar na cidade, a corporação já sabia que seus integrantes necessitariam de proteção 360º, ou seja, luvas, aventais, toucas e luvas descartáveis, óculos de
proteção, máscaras N-95, protetores faciais
e, ainda assim, tomar todo o cuidado para
não ocorrer a aerolização do vírus, não ligando circuladores ou condicionadores de ar.
Para diminuir o risco de infecção por covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas,
os carros de resgate mantêm materiais necessários para a limpeza e desinfecção. “Todos
os equipamentos permanentes, como macas
e cilindros de oxigênio portáteis, são removidos para a realização de limpeza e desinfecção ainda no hospital para o qual a vítima foi levada”, acrescenta Miname. “Quando
não há espaço para isso ou tráfego intenso de
viaturas, esse processo é realizado no quartel de origem, em local apropriado.”
Segundo o tenente-coronel Camargo, de
todas as dificuldades enfrentadas durante a
pandemia, o maior impacto foi a baixa do efetivo por contaminação. “Apesar de todas as

As atividades de bombeiros, tanto civis quanto militares, são regulamentadas por leis e normas específicas. No caso dos civis, há a Lei
Nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009, que trata do exercício da profissão, e a Norma ABNT NBR 14608, que estabelece os requisitos
para determinar o número mínimo de bombeiros profissionais civis em uma planta, bem como sua formação, qualificação, reciclagem e atuação. Para os bombeiros militares de São Paulo, a atividade é regida por normas internas da Polícia Militar.
A norma ABNT NBR 14608 estabelece que os bombeiros civis
devem ser treinados para executar as funções e atribuições profissionais específicas conforme sua área de atuação. De acordo com
ela, o profissional pode ser público, industrial, marítimo e de instalações portuárias, de aeródromo, florestal, operador de resgate técnico, operador de emergências com produtos perigosos, motorista
e operador de viaturas de emergências, instrutor e chefe de bombeiros. A mesma norma determina e regulamenta o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo (EPR A).
Normas complementares à NBR 14608:
• NBR 11861 - Mangueira de incêndio Requisitos e métodos de ensaio
• NBR 12779 - Mangueira de incêndio - Inspeção,
manutenção e cuidados
• NBR 14023 - Registro de atividades de bombeiros
• NBR 14277 - Instalações e equipamentos para treinamentos
de combate a incêndio e resgate técnico Requisitos e procedimentos
• NBR 15219 - Plano de emergência - Requisitos e procedimentos
• NBR 16651 - Proteção contra incêndios em estabelecimentos
assistenciais de saúde - EAS – Requisitos
• NBR 16799 - Armazenamento de líquidos inflamáveis
e combustíveis - Gestão de incêndios em tanques
• NBR 16877 - Qualificação profissional de bombeiro civil Requisitos e procedimentos
ABRIL/MAIO 2021 REVISTA FUNDABOM
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CONHEÇA A REVOLUCIONÁRIA SÉRIE PENTHEON

DESEMPENHO IRRESTRITO PARA SUA MISSÃO
Com a nova série topo de gama 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 existentes,
independentemente se as mesmas são a bateria ou
conectadas a uma bomba externa através de uma
mangueira hidráulica.

ferramenta a qualquer altura da operação de
resgate. Com estes dois modos, a velocidade
continua proporcional em relação à percentagem
de rotação do comando de controlo para a
esquerda ou direita. Para máximo controlo sobre
as ferramentas de resgate mais rápidas de sempre!

AS FERRAMENTAS DE RESGATE MAIS RÁPIDAS DO MERCADO

A funcionalidade de carregamento na própria
ferramenta é outra característica única oferecida
pelas ferramentas da Série Pentheon da Holmatro.
A partir de agora, 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 3 carregadores de
bateria a uma tomada ao mesmo tempo. Desta
forma, é possível carregar automaticamente até 6
baterias, quer se encontrem num dos carregadores
ou numa das ferramenta conectadas ao carregador,
sem qualquer interferência humana.

As ferramentas trabalham a uma velocidade inigualável,
que é importante nas operações de resgate, onde
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.
Isto significa que, em cargas elevadas, as ferramentas
Pentheon são incrivelmente rápidas.

GESTÃO DA BATERIA MAIS SIMPLES

EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO

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

REVENDEDORA EXCLUSIVA EM TODO O BRASIL
www.resgatecnica.com.br
contato@resgatecnica.com.br
@resgatecnica
(31) 3290-2300

Evanildo da Silveira

Chuveiro up right

NOS ÚLTIMOS 10 ANOS,
O USO DE SPRINKLERS
SE DISSEMINOU.
PARALELAMENTE,
A LEGISLAÇÃO QUE
REGULAMENTA
SUA INSTALAÇÃO
E APLICAÇÃO
TAMBÉM EVOLUIU
SIGNIFICATIVAMENTE.

O

conceito do chuveiro automático foi criado em 1806
pelo inglês John Carey e
consistia em um conjunto
de chuveiros conectados a
tubos alimentados por água proveniente
de um reservatório elevado. Já o modelo de
chuveiros automático atual foi desenvolvido
em 1924 pelo norte-americano Grinnell. No
Brasil, as primeiras instalações surgiram no
final do século XIX1. Contudo, o sistema caminhou a passos lentos por aqui, sendo encarado como equipamento sofisticados até
o início dos anos 2000.
O quadro começou a se alterar há cerca
de 10 anos, inclusive com a modernização
1 ARMANI, C. R. Inspeção Predial de
Sistemas de Chuveiros Automáticos,
São Paulo, 2016, p. 39 e 41
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Foto: Cássio Roberto Armani

Cresce o uso de chuveiros
automáticos no Brasil
das normas técnicas. De acordo com o engenheiro químico Marcelo Lima, diretor
geral do Instituto Sprinkler Brasil, organização sem fins lucrativos criada para difundir o uso dos chuveiros automáticos, o mercado brasileiro vem se expandindo, assim
como o número de profissionais que trabalham com essa tecnologia, seja na sua fabricação, em projetos de instalação ou na manutenção. “Hoje em dia, é um sistema que já
está incorporado na vida dos construtores,
projetistas e instaladores”, diz. “É algo relativamente comum de ser feito. Atualmente,
grandes edificações e depósitos sem chuveiros automáticos são considerados de segunda linha.”
Os sprinklers são sistemas automáticos
de combate a incêndio, compostos basicamente de reservatório de água, conjunto de
bombas, outro de tubulações aéreas e enterradas, e os chuveiros (ou bicos), que efetuam
a descarga do líquido sobre o foco do fogo
sem a necessidade de intervenção humana.
“Eles entram em ação, na maioria das instalações, quando o ar aquecido atinge seu elemento termossensível, disparando a água sobre o defletor, formando o spray”, explica o
coronel Cássio Roberto Armani. Em 2016,
sua dissertação de mestrado Inspeção Predial
de Sistemas de Chuveiros Automáticos venceu
o 3º Prêmio Instituto Sprinkler Brasil e foi
publicada em livro.
Esse dispositivo termossensível é uma espécie de bulbo ou ampola de vidro, que se
quebra quando a temperatura do ambiente
se eleva por causa de um incêndio, soltando
o elemento que veda a saída da água. Com
isso, o líquido jorra e controla o fogo. “A temperatura tradicional, por exemplo, para um
bico de escritório ou hotel, é 73°C”, afirma
Marcelo Lima. “Numa indústria pode ir daí
até 141°C.”

De acordo com Armani, atualmente existem diversos tipos de sprinklers, divididos
em alguns grupos: quanto à distribuição da
água (padrão, cobertura estendida, spray);
quanto à velocidade de operação (resposta
padrão ou rápida); e à orientação de instalação (pendente, up right, lateral, embutido,
flush, oculto, window). “Além disso, existem
os chuveiros específicos para áreas de depósito”, acrescenta.
Segundo o engenheiro civil João Carlos
Wolentarski, vice-presidente da Associação Brasileira de Sprinklers (ABSpk), existem mais de mil modelos diferentes deles.
“Mas no que diz respeito à tecnologia, há
basicamente dois tipos. O primeiro é o bico
de spray, que é aquele que se vê em shopping
centers, hotéis e escolas. Ele tem esse nome
porque a água, em gotas pequenas, é distribuída em forma de guarda-chuva.”
O segundo tipo é o de resposta rápida
com supressão precoce, que é usado em estocagem. “A diferença em termos técnicos é
que esse bico, além de formar o spray, também gera um jato de água vertical para baixo”, explica Wolentarski, diretor técnico da
Ipê Fire Protection Consultoria, que presta consultoria e desenvolve projetos de sistemas de prevenção e combate a incêndio e
pânico. “O sprinkler tem uma alta capacidade em áreas de grandes desafios, como é
a de estoque.”

Seja qual for o tipo, o coração de todos é a
casa de bombas. Como o nome diz, é onde
ficam as bombas, que sugam a água de um
tanque e a bombeiam na tubulação para alimentar os bicos. “É a principal parte do sistema, porque se as bombas falharem é como os
sprinklers não existissem”, explica Lima. “Por
isso, é muito importante a manutenção e a
inspeção constantes, para que se tenha certeza que vão funcionar quando necessário.”
Para garantir a integridade das bombas,
a instalação que as abriga – a chamada casa
– deve protegê-las contra danos proveniente de incêndio, explosão, inundação, roedores, insetos, congelamento, vandalismo e outras condições adversas. “Se estiver instalada
no interior de uma edificação, ela deve possuir TRRF (Tempo Requerido de Resistência
ao Fogo) de duas horas e espaços que permitam a circulação ao redor dos equipamentos”, informa Armani. “Além disso, se for instalada numa área externa, deve estar a, pelo
menos, 15 metros de qualquer edificação.”

Foto: João Carlos Wolentarski

Sprinkler Spray K11,
para instalação lateral

Foto: João Carlos Wolentarski

CASA DE BOMBA

Modelo ESFR K22 (K320),
com instalação pendente
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Foto: João Carlos Wolentarski

Spray K 5.6 (K80),
com instalação pendente

REGULAÇÃO

De acordo com Wolentarski, é preciso levar em conta, no entanto, que o sprinkler não
é projetado para a extinção de um incêndio.
“Muitas vezes, o princípio do fogo é extinto
com abertura de apenas um bico. Mas não
se considera isso, quando dimensionamos
a instalação de um sistema. Por isso, paralelamente, disponibiliza-se hidraulicamente
uma quantidade de água para intervenções
manuais, por meio de hidrantes, para conseguir o fim completo das chamas.

Neste momento, o ABNT/CB -24, Comitê Brasileiro de
Segurança Contra Incêndio está elaborando uma norma específica para a inspeção, testes e manutenção dos
sprinklers. “Baseada na norma americana NFPA 25, ela
traz os requisitos para que os trabalhos de inspeção e testes permitam avaliar as condições do sistema e seus componentes”, explica Cassio Armani. “Seu objetivo é favorecer a manutenção adequada e a sua confiabilidade. Essa
inspeção inclui os chuveiros, conexões de ensaio, válvulas, tubos e conexões, bombas e reservatório.”
De acordo com Armani, a nova norma é uma grande ferramenta para que os sistemas de sprinklers sejam
mantidos em perfeitas condições de operação. “Esse é
um grande desafio em nosso país. Há diversas instalações, sobretudo nos grandes centros urbanos e em polos industriais, nas quais é comum em inspeções prediais especializadas encontrarem não conformidades.
E nesse sentido, as inspeções preventivas são de grande
22
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Com quase um meio século de existência, os chuveiros automáticos não param de
evoluir. Como explica Marcelo Lima, o próximo passo são os smartsprinklers, acionados não somente pelo calor, mas por fumaça, radiação, ou outras fontes de ativação.
Apesar dessa evolução e do aumento em
sua utilização, ainda há vários desafios no
Brasil quanto aos sprinklers. Um deles é mostrar que os equipamentos não estão restritos
à proteção de bens. “Os chuveiros automáticos também salvam vidas, inclusive a dos
bombeiros que precisam entrar nas edificações em chamas para o combate aos incêndios. Nos Estados Unidos, a Fundação Nacional dos Bombeiros Tombados em Serviço
(NFFF) criou o programa ‘Everyone Goes
Home’, que tem como uma de suas iniciativas a defesa da adoção desses sistemas nas
edificações, ressalta Armani.”
Segundo o especialista, caso possuíssem
sprinklers instalados e em boas condições,
grandes incêndios como nos edifícios Andraus, Joelma, Grande Avenida e Cesp, em
São Paulo, Lojas Renner, em Porto Alegre,
Andorinha, no Rio de Janeiro, e, mais recentemente, a Boate Kiss, em Santa Maria, no
Rio Grande do Sul, certamente teriam consequências menos graves.

valor, possibilitando as manutenções necessárias para
os componentes. Caso contrário, o sistema pode trazer
uma falsa sensação de segurança.”
Entre as normas recentes já existentes está a ABNT
NBR 16812:2020, que regulamenta a proteção contra
incêndio de áreas de armazenamento e exposição de aerossóis, utilizando sistemas de chuveiros automáticos.
“Ela estabelece critérios de projeto para proteção contra o fogo de áreas que fabricam, comercializam ou estocam aerossóis”, explica Wolentarski.
Além dessas duas, há outras normas para sprinklers,
como as A BN T N BR 1640 0:2018 e A BN T N BR
10898:2020 (que regulamenta sistemas de proteção
contra incêndio por chuveiros automáticos); ABNT NBR
15648:2008 (tubos e conexões de policloreto de vinila clorado (CPVC); ABNT NBR 13792:1997 (áreas de
armazenamento em geral); e ABNT NBR 16913:2020
(transportadores de correia).

ENTREVISTA

Incrementar
a prevenção e
acelerar a resposta
às emergências

N

o dia cinco de fevereiro, o
coronel Luiz Alberto Rodrigues da Silva assumiu o comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, substituindo o coronel
Max Mena. Com bacharelado, mestrado e
doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, coronel Silva também é formado em Engenharia Civil, com
pós-graduação em Engenharia de Segurança
do Trabalho. Natural do município paulista de Lorena, o militar atuava como subcomandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, antes de
ocupar o posto atual. Nesta entrevista, coronel Silva fala sobre os planos e os desafios
do CBSP para o próximo triênio.

Coronel, o ponto central do Planejamento
Estratégico 2021-2023 do CBSP é o conceito Prontidão 270, que visa expandir a cobertura dos serviços de bombeiros no Estado de
São Paulo. Pode detalhá-lo?
Coronel Luiz Alberto Rodrigues da Silva –
O conceito da Prontidão 270 foi baseado no
modelo da Força Aérea Brasileira, mostrando
a nossa área de cobertura. Atendemos uma
área territorial de 248 mil quilômetros quadrados e 22 mil quilômetros quadrados de
superfície marítima, num total de 270 mil
quilômetros quadrados. Como determina
a lei, somos os coordenadores do Sistema
24
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Estadual de Atendimento às Emergências.
Daí a importância de termos em mente o
tamanho da nossa responsabilidade, que é
darmos pronta resposta às emergências em
toda essa extensão.
Dentro do planejamento estratégico, objetivamos atuar em duas grandes áreas: a prevenção e a pronta resposta às emergências.
Por força de lei, nos cabe atuar na aprovação de projetos de segurança contra incêndios, vistorias de edificações e fiscalizações.
A meta nessa área é termos 80% das edificações no Estado de São Paulo regularizadas,

Coronel Luiz Alberto
Rodrigues da Silva, novo
comandante do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar
do Estado de São Paulo

o que com certeza provocará uma redução
nos atendimentos emergenciais. Na pronta
resposta às emergências, que é o atendimento emergencial propriamente dito, o objetivo
é estarmos em qualquer ponto do Estado em
12 minutos. Logicamente, há todo um estudo para expansão dos serviços de bombeiros.
Para lidar com a escassez de recursos humanos, uma das saídas é o aperfeiçoamento do atual efetivo. O que está sendo feito nesse sentido?
Cel Silva – O CBPMESP, sempre na busca
da melhoria contínua dos nossos processos,
procura tratar com muita atenção o seu melhor potencial, que são seus bombeiros, homens e mulheres que diuturnamente fazem
a diferença na vida das pessoas. Daí a necessidade diária de investirmos no aperfeiçoamento desses audazes bombeiros, quer seja
no atendimento das emergências, com reciclagens, cursos e especializações em todas as
áreas; quer seja na área de educação pública,
onde temos a formação dos nossos bombeiros-educadores, que diariamente fazem palestras em escolas e eventos; bem como na
área do serviço de segurança contra incêndio, na capacitação de nossos bombeiros
para análise de projetos e vistorias das edificações e áreas de riscos.

Cel Silva – O mapeamento dos processos
com vistas a ampliar a cobertura dos nossos
serviços está pronto e em plena operação. Todos os municípios do Estado de São Paulo
foram ranqueados em função de sua população, demanda de atendimento de ocorrências e outros itens que balizaram de forma
técnica a expansão dos serviços de bombeiros nos municípios. Infelizmente, a pandemia fez com que as tratativas com alguns
municípios fossem interrompidas, devido a
situação econômica atual, que em breve devem ser retomadas.

É possível estimular novas formas de
captação de recursos orçamentários e
financeiros?
Cel Silva – O Corpo de Bombeiros já tem
atuado nessa área de captação de novas fontes de recursos. Atuamos em várias frentes,
como emendas parlamentares estaduais e
federais e TAC s (Termos de Ajustamento
de Conduta) através do Ministério Público
Federal, em que multas são revertidas para
aquisição de viaturas e equipamentos de
bombeiros, entre outras ações.

A introdução de novas tecnologias também pode colaborar para isso?
Cel Silva – Não tenho dúvida. O Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, como já dito anteriormente, visa
a melhoria contínua de seus processos, e novas tecnologias estão no nosso radar. Estamos sempre procurando aperfeiçoar nossas
ferramentas de gestão, focados na tecnologia
da informação. Sabemos que hoje qualquer
empresa dificilmente sobrevive sem novas
tecnologias. Por isso, damos total atenção
para o desenvolvimento de novas tecnologias.

Em que aspecto o mapeamento dos processos do Corpo de Bombeiros pode ajudar ampliar a cobertura do CBSP? Esse
mapeamento já está em andamento?

Já foi cogitada a introdução do bombeiro voluntário em São Paulo, a exemplo
do que ocorre em outros Estados? Como
está esse projeto?

Cel Silva em cerimônia
na Escola Superior
de Bombeiros, em
Franco da Rocha

"O CB deve

ser agente
facilitador
para que o
empreendedor
possa, no
menor tempo
possível, obter
suas licenças
e alvarás"
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Cel Silva – O Decreto Nº 63.058 de 2017,
que regulamenta o Sistema de Atendimento de Emergências no Estado de São Paulo
e dispõe sobre o serviço de atendimento de
incêndios, desastres e outras emergências,
nos termos da Lei Complementar nº 1.257
de 2015, que instituiu o Código Estadual de
Proteção Contra Incêndios e Emergências,
estabelece que o Corpo de Bombeiros é o
coordenador do Sistema Estadual de Atendimento às Emergências no Estado de São
Paulo. A referida lei recepciona o bombeiro
civil como parte integrante desse sistema, inclusive o bombeiro voluntário. É importante ressaltar que o Sistema de Atendimento
de Emergências tem a finalidade de estruturar a atuação do CBPMESP na pronta resposta às emergências e facilitar a integração
com outros órgãos, observadas as respectivas atribuições, além de organizar e estabelecer ações preventivas para a capacitação e
credenciamento de órgãos, entidades, pessoas jurídicas de direito privado e físicas,
para atuação conjunta nos atendimentos
emergenciais. Esse projeto continua em andamento inclusive para expansão dos serviços de bombeiros.
Diante do atual cenário imposto pela
pandemia, em entrevista publicada nesta
edição, o presidente da Ligabom, coronel Estevo, cita a necessidade de os Corpos de Bombeiros de todo o Brasil criarem uma agenda positiva para facilitar
o dia a dia do empreendedor na obtenção de alvarás e licenças. O que o CBSP
está fazendo nesse sentido?
Cel Silva – O Corpo de Bombeiros de São
Paulo já possui uma das melhores legislações no serviço de segurança contra incêndio. Contamos com o sistema Via Fácil, todo
informatizado, em que o cidadão faz todo
seu processo de regularização. Concordo
com o meu amigo e presidente da Ligabom,
coronel Estevo. O Corpo de Bombeiros do
Brasil deve ser agente facilitador para que
26
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o empreendedor possa, no menor tempo
possível, obter suas licenças e alvarás. Temos que desburocratizar ao máximo. Devemos caminhar sempre no sentido de edificações seguras e regularizadas no menor
tempo possível.
Quais ações estão sendo desenvolvidas pelo CBSP em conjunto com a
Fundabom?
Cel Silva – A Fundabom tem como objetivo
promover e difundir a produção de conhecimento cultural e científico na área de prevenção de incêndios e emergências. As ações
em andamento são cursos à distância, cursos
presenciais, atividades de educação pública
e realizações de vários webinários e corridas
virtuais em função da pandemia. O Corpo
de Bombeiros de São Paulo tem desenvolvido desde 2013 vários eventos com apoio
da Fundabom, sendo a fundação um agente
facilitador para alavancar ações de bombeiros nas suas várias áreas de atuação. A nossa expectativa junto a Fundabom será sempre de desenvolver atividades que possam,
de forma institucional, promover a produção de conhecimento na área de prevenção
de incêndios e emergências.
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LEGISLAÇÃO

Sistema de
hidrantes e
mangotinhos
para
edificações e
áreas de risco

O

sistema de hidrantes e mangotinhos é uma parte importantíssima do conjunto
de medidas de segurança
contra incêndios exigidos
pela legislação estadual para proteção das
edificações e áreas de risco no Estado de
São Paulo.
A legislação estadual de segurança contra incêndios é, majoritariamente, prescritiva
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e composta por camadas que são sobrepostas como medidas de segurança, acrescentadas em razão de parâmetros de agravamento de risco. Quanto maior a área construída,
a altura e o risco da edificação, mais medidas de segurança contra incêndio devem
ser adicionadas, de forma linear e escalonada. Por exemplo, a proteção por sistemas de
água que agem principalmente por resfriamento em princípios de incêndio começa

pela proteção por extintores cujo agente,
por óbvio é água, sendo reforçada, conforme a necessidade da edificação, por sistema
de hidrantes, chuveiros automáticos e assim
sucessivamente.
A Instrução Técnica nº 03, de 2019, Terminologia de Segurança Contra Incêndio,
define sistema de hidrantes ou de mangotinhos como o conjunto de dispositivos de
combate a incêndio composto por reserva
de incêndio, bombas de incêndio (quando
necessário), rede de tubulação, hidrantes ou
mangotinhos e outros acessórios.
Notadamente, por ter uma maior complexidade que os sistemas primários exigidos pela tabela 5 do Decreto nº 63.911, de
2019 e, por consequência, com um maior
custo de projeto e instalação, geralmente,
edificações com área construída maior que
750 m² - com algumas exceções, como indústrias metalúrgicas -, devem ter proteção
por sistema de hidrantes. Dessa forma, o
hidrante vai atuar no princípio de incêndio
com operação realizada por um brigadista
treinado anteriormente para realização da
montagem dos componentes e uso adequado dos equipamentos.
Em São Paulo, o Corpo de Bombeiros Militar atuou entre os anos de 1961 a 1980 por
meio das especificações baixadas pelo comandante geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que exigia como proteção
contra incêndios apenas extintores, hidrantes e sinalização de equipamentos. Portanto,
a exigência dessa medida de segurança contra incêndios está sedimentada como proteção, pois consta na norma há várias décadas
em nosso Estado.
O Decreto nº. 20.811, de 11 de março de
1983, que aprovou as especificações para

instalações de proteção contra incêndios,
definiu hidrante como o ponto de tomada
de água provido de dispositivo de manobra
(registro) e união de engate rápido. Determinou, à época, a prescrição para a instalação do sistema de hidrantes, bem como
parâmetros de cálculo, de reserva, de equipamentos componentes do sistema, entre
outras especificações.
A legislação de segurança contra incêndios no Estado paulista continuou sofrendo
adaptações, e o Decreto nº 38.069, de 14 de
dezembro de 1993, que estabeleceu especificações para instalações de proteção contra incêndios, manteve os conceitos da legislação anterior com relação ao sistema de
hidrantes, logicamente com adaptações necessárias à época.
EVOLUÇÃO

A revolução no sistema de hidrantes, em temos legislativos, foi verificada no Decreto
nº 46.076, de 2001, que instituiu o Regulamento de Segurança Contra Incêndio das
Edificações e Áreas de Risco e delegou para
a Instrução Técnica nº 22 de forma exclusiva a prescrição dos parâmetros para o sistema de hidrantes e mangotinhos. A norma
estabeleceu os requisitos gerais e de projeto,
parametrizou os registros de recalque e os
abrigos de uma forma mais específica, tratou
particularmente da distribuição dos hidrantes e mangotinhos, bem como o dimensionamento do sistema. A IT 22 também colocou as fórmulas e parâmetros de cálculo no
dimensionamento do sistema, descrevendo objetivamente os reservatórios e reserva de incêndio. Quanto aos componentes
da instalação, determinou parâmetros para
os esguichos, mangueiras, uniões e engates,
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válvulas, tubulações e conexões, e instrumentos do sistema. A instrução utilizou-se
de um conjunto de tabelas para determinar o
fator de Hazen-Willians, os tipos de sistema
para proteção por hidrantes e mangotinhos,
o volume da reserva de incêndio em razão da
classificação da edificação e os componentes
para cada tipo de hidrantes. Também dedicou um anexo para especificar o sistema de
mangotinhos e outro para prescrever sobre
reservatórios e bombas de incêndios. Considerou, por meio de mais um anexo, os casos de isenções de hidrantes e mangotinhos.
Esse mesmo modelo foi aplicado ao Decreto
nº 56.819, de 10 de março de 2011.
Atualmente, a legislação estadual Decreto nº 63.911, de 10 de dezembro de 2018,
mantém a Instrução Técnica nº 22, de 2019,
como a fonte de consulta e prescrição do sistema de hidrantes com o modelo sedimentado pela legislação de 2001, obviamente com
aplicações mais modernas e específicas para
essa medida de segurança, como o relatório
de comissionamento e de inspeção periódica do sistema de hidrantes e mangotinhos,
que é um instrumento importante para checagem da execução da obra.
Recentemente, o comandante do Corpo
de Bombeiros, por meio do Departamento
de Segurança e Prevenção contra Incêndios,
no sentido de jogar mais luz sobre os parâmetros para prescrição prática da reserva de
incêndios para ocupações mistas, emitiu o
Parecer Técnico Nº CCB -017/800/21. O documento esclarece que a reserva técnica de
incêndio de uma edificação com ocupação
mista deve ser dimensionada considerando-se a área total e os critérios de dimensionamento do risco predominante que, por sua
vez, deve ser considerado como a carga de
30
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incêndio da ocupação em função de sua respectiva área. O tipo de sistema de hidrantes,
para ocupação mista, deve ser dimensionado
em função de cada ocupação, e a bomba de
incêndio deve atender os maiores valores de
pressão e vazão, conforme prescrito na Instrução Técnica nº 22, de 2019.
Atualizações legislativas são importantes e necessárias e, com essa finalidade, o
Parecer Técnico, introduzido pela atual legislação em vigor, é um instrumento administrativo, originário de consulta formal, de
caráter vinculante, que tem como objetivo
padronizar interpretações, procedimentos e
esclarecer sobre obscuridade ou divergência
observadas na legislação de segurança contra incêndio.
O Serviço de Segurança Contra Incêndios
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo tem procurado de forma incessante tornar as edificações mais seguras com aplicações legislativas mais ágeis,
claras e precisas. Nesse sentido, os desafios
são grandes e constantes, mas de forma geral
tem, em contrapartida, conquistado grandes
vitórias, que podem ser observadas pela estabilidade e controle do número incêndios
em estruturas, aliado ao fato de catalogar
um baixo número de vítimas em decorrência desse tipo de sinistro. Por certo, medidas
de segurança contra incêndios como o sistema de hidrantes são equipamentos que, por
vezes, passam despercebidos pela maior parte das pessoas, mas são essenciais para debelar eventuais incêndios e evitar tragédias
em todo território estadual.
MAJOR PM DENILSON APARECIDO OSTROSKI É CHEFE
INTERINO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Brainstorm

Fazendo o seu fardamento ser especial

Marco Antonio Basso

ACADEMIA

A

A utilização da Fundação
de Apoio ao Corpo de
Bombeiros (Fundabom) como
ferramenta de apoio à política
de comando do CBPMESP

cada dia que passa cresce a
dificuldade de resolução dos
atuais problemas sociais. O
avanço da tecnologia tem acarretado
uma maior complexidade das relações
sociais, sendo que, em razão disso,
o sistema normativo se inova na
tentativa de regular os efeitos dessas
novas e complexas problemáticas
sociais.
Soluçõe s si mple s que era m
suficientes para a manutenção da
paz social agora não mais solucionam
esses conflitos surgidos em razão da
modernidade. Dentro desse contexto,
podem e devem ser inseridos os
problemas sociais que envolvem a
ordem pública e, principalmente,
o seu elemento mais visível que é a
segurança pública.
Nesse diapasão a participação das
fundações, associações, organizações
sociais e outras, na execução das
políticas sociais, necessárias ao
desenvolvimento de um país, tornouse indiscutível, sendo essas entidades
do terceiro setor vitais para atuarem
complementarmente ao Estado, uma
vez que este se mostra cada vez menos
capaz de prover a universalidade da
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satisfação do mínimo fundamental à
caracterização da dignidade humana,
como educação, saúde, lazer e
segurança.
Dentro do contexto de estudo dessa ciência policial, vislumbramos o impacto da atuação das entidades do terceiro setor na área de competência dos
corpos de bombeiros militares, sendo
que, atualmente, o CBPMESP, para fazer frente às despesas de investimento
e custeio da sua estrutura, conta, basicamente, com as fontes orçamentárias do Estado e dos Municípios onde
mantém convênio.
A decisão adotada pelo CBPMESP
no ano de 2013, com a criação da
Fundabom, demonstrou-se correta
e adequada ao fortalecimento dos
serviços de bombeiros, especialmente
para a realização de serviços públicos
não privativos e secundários, além
da captação de recursos financeiros
privados que subsidiem a execução
dessas atividades.
O PROCESSO DE CRIAÇÃO
DA FUNDABOM

É indiscutível a importância atual
das organizações da sociedade civil

(OSC), em especial as fundações,
para o desenvolvimento daquelas
lacunas sociais que não podem ser
preenchidas pelo Estado, vez que lhe
faltam recursos para a execução de
todas as políticas públicas necessárias
à consecução do piso vital mínimo que
deve ser garantido a toda e qualquer
pessoa.
As instituições policiais brasileiras, diferentemente das congêneres estrangeiras, demoraram para perceber
a importância da criação de fundações
que as possam apoiar na execução dos
serviços de segurança pública, sendo
que somente há poucos anos vemos algumas iniciativas para a criação dessas estruturas de apoio institucional.
Tendo sempre em mente o objetivo
de aperfeiçoar os processos da PMESP
e, especialmente do CBPMESP, no
ano de 2011, durante o processo
seletivo para ingresso no programa
de mestrado profissional em ciências
policiais de seg urança e ordem
pública do Centro de Altos Estudos
de Segurança “Coronel PM Nelson
Freire Terra”, o então Cap PM Doll,
do CBPM ESP, apresentou para o
colégio de coronéis do CBPMESP a

sua proposta de projeto de pesquisa,
onde se propunha a fazer o estudo de
viabilidade e proposta de modelo para
a criação de uma fundação específica
do corpo de bombeiros que cuidasse
da difusão científica e cultural na área
de emergências.
A proposta apresentada pelo
Capitão PM Doll foi aprovada por
todos os coronéis do CBPMESP, com
a expressa determinação recebida do
Coronel PM Repulho de que, ao final
do CAO, o projeto de implantação
deveria ser concretizado e que não
ficasse, como das vezes anteriores,
somente no estudo e sem a conversão
em ações concretas.
Com o aval manifesto do Comandante e de todos os demais coronéis
PM do CBPMESP, o Capitão PM Doll
concluiu o programa de mestrado profissional em ciências policiais de segurança e ordem pública no mês de agosto de 2012 e logo iniciou o projeto de
criação da FUNDABOM .
Devido à importância e complexidade da missão que naquele
momento iniciava o próprio Coronel
PM Duarte assumiu a coordenação do
grupo de trabalho, o qual foi reforçado
pelo, então, Capitão PM Basso, que
estava classificado no Departamento
de Operações do CBPMESP.
Nesse momento foram realizadas
várias reuniões com outras fundações
existentes, mas, convém salientar, o
apoio incondicional que foi recebido
do curador das fundações do Estado
de São Paulo, o Drº Airton Grazzioli
e da Fundação Conrado Wessel,
por meio do seu superintendente, o
Professor José Moscogliatto Caricatti.

Uma das fases mais importantes
que deveria ser superada era a da captação dos recursos necessários à formação do capital inicial da fundação
do CBPMESP, tendo sido aventadas
inúmeras hipóteses para a captação
desses recursos necessários, contudo a opção escolhida pelo grupo de
trabalho foi aquela que remetia à importância de que a futura fundação
do CBPMESP fosse uma organização
constituída pelos próprios e valorosos integrantes do Corpo de Bombeiros e, por isso, optou-se, preliminarmente, pela criação de uma associação
própria e específica para ser a captadora dos recursos e instituidora da
fundação do CBPMESP e, assim, na
data de 11 de janeiro de 2013, foi feita a assembleia geral de constituição
da Associação de Apoio ao Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (ACFUNDABOM),
sob a presidência do Comandante do
CBPMESP o Coronel PM Reginaldo
Campos Repulho.
Alcançado o objetivo arrecadatório,
o grupo de oficiais designados pela
criação, passou à elaboração do
estatuto da Fundabom e à execução do
seu processo de criação, culminando
com a sua efetiva criação no dia 2 de
julho de 2013, data marcante para
todos os bombeiros brasileiros,
uma vez que se comemora o Dia do
Bombeiro Brasileiro.
A assinatura da escritura de criação da Fundabom foi realizada no hall
de eventos do prédio do comando do
CBPMESP, tendo como instituidora a
ACFUNDABOM e contado com a participação do Curador das Fundações,

o Drº Airton Grazziolli, grande parte
da oficialidade, inúmeros praças e vultosa representação de eternos veteranos, sem contar dezenas de representantes de organizações da sociedade
civil e amigos dos bombeiros.
Com a extinção da personalidade
jurídica da sua instituidora, agora a
Fundabom precisava iniciar os seus
projetos e, por isso, para a administrarem no primeiro biênio, foram nomeados os primeiros componentes do
conselho diretor: Coronel PM Saint
Clair da Rocha Coutinho Sobrinho,
como Diretor Presidente; Coronel
PM Edson Gonçalves, como Diretor
Financeiro; e o Coronel PM Benedito Donizeti Marques, como Diretor
Administrativo.
As primeiras providências necessárias à constituição da personalidade
jurídica foram adotadas, como a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do
Brasil e a abertura da conta corrente
no Banco Santander, sendo que, desde
então, já são quase oito anos de história de atuação da Fundabom, sempre
atuando em prol do aperfeiçoamento
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
RESUMO DA TESE DE DOUTORADO DE
MARCO ANTONIO BASSO, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO COMANDO
DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO, APRESENTADA NO
CURSO DE CIÊNCIAS POLICIAIS DE SEGURANÇA
E ORDEM PÚBLICA DO CENTRO DE ALTOS
ESTUDOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO (CAES).
O TRABALHO COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL
NO SITE DA FUNDABOM.
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LIGABOM

Boas práticas e integração
com agentes federais
CORONEL ESTEVO,
COMANDANTE DO
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DE MINAS
GERAIS, ASSUME
A PRESIDÊNCIA DA
LIGABOM COM A META DE
FORTALECER A ENTIDADE,
CONSOLIDANDO-A COMO
POLO DE DISSEMINAÇÃO
DE CONHECIMENTO.
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D

esde janeiro de 2021 o Conselho
Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, Ligabom,
está sob nova direção. Após o pedido de exoneração do coronel Francisco
Luiz Telles de Macêdo, então comandante
do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, a
entidade está sendo coordenada pelo coronel
Edgard Estevo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
Em função das restrições impostas pela Covid-19, não houve convocação ordinária, e o
militar, que já ocupava a 1ª vice-presidência
do conselho, espera ser confirmado na presidência para o mandato de um ano nas eleições que devem ocorrer em abril, cumprindo o estatuto da Ligabom.
Dando continuidade ao trabalho que já
vinha sendo realizado, a gestão do coronel Estevo se manterá concentrada em duas frentes: alinhamento de todos os Corpos
de Bombeiros do País em
torno da capacitação
profissional e da disseminação de boas
práticas, e maior
integração da Ligabom com órgãos da federação visando
apoio m ate rial e logístico
para ativ idades de interesse de todas as
corporações.
Segundo o coronel Estevo, a harmonização da atividade do bombeiro

militar brasileiro é fundamental e a Ligabom vem se posicionando como o fórum
para discussão e difusão desse conhecimento. Um exemplo é a criação de uma agenda
positiva que facilite o dia a dia do empreendedor na obtenção de alvarás, licenças e na
adequação à legislação de segurança e combate a incêndios, sem que isso comprometa a
proteção à vida e ao patrimônio. “Julgamos
essa ação de suma importância, principalmente diante do cenário atual. A atividade
econômica na pandemia precisa ser apoiada e incentivada”, afirma o coronel. “Temos
uma grande responsabilidade com a segurança, mas entendemos que podemos analisar a legislação e identificar pontos a serem
simplificados”, completa. Outra vertente é o
compartilhamento de experiências específicas. O presidente da Ligabom argumenta
que os Corpos de Bombeiros de cada Estado têm especialidades em função de suas vivências, como rompimento de barragens em
Minas Gerais e incêndios em cobertura vegetal no Pará, habilidades que podem e devem ser divididas.
A Ligabom seguirá também buscando se
aproximar de instituições governamentais
com as quais já possui pontos de contato com
o objetivo de aprimorar a proteção e combate a incêndios e ocorrências. “Em função do
atendimento pré-hospitalar que o Corpo de
Bombeiros presta com o serviço de resgate,
queremos estar mais próximos do Ministério
da Saúde planejando a obtenção de recursos
para o fortalecimento dessa atividade”, afirma o coronel Estevo. Da mesma forma, junto
ao Ministério do Meio Ambiente, a Ligabom
pleiteia apoio para a realização de ações conjuntas, agilizando a mobilização de recursos
e o deslocamento de bombeiros nas ocorrências de maior magnitude.

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.

Memória

A preocupação com o
salvamento em alturas

E

stava lendo o livro Escravidão,
de Laurentino Gomes, que aliás
recomendo, quando uma nota
de rodapé me chamou a atenção. Citava um estudo publicado na Academia
Real das Ciências de Lisboa, de autoria
de Luís António de Oliveira Mendes,
um luso brasileiro nascido na Bahia e
que, entre outras coisas, era autor do
projeto de uma máquina destinada ao
salvamento de pessoas em incêndios.
Pronto. Foi o suficiente para despertar
a minha curiosidade e partir em busca
de maiores informações.
Depois de algumas buscas, consegui acesso aos Annaes da Sociedade Promotora da Industria Nacional, de 1822,
em seu primeiro ano de existência e
ano da proclamação da nossa independência de Portugal.

O projeto da escada sanfonada
foi apresentado a D. João
por Oliveira Mendes em 1793
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O senhor Luís António, nasceu na
Bahia em 1750 (ou 1748), tendo feito
seus estudos em Portugal, formando-se em Leis na Universidade de Coimbra no ano de 1777, onde exerceu a
magistratura e foi advogado da Casa
da Suplicação, em Lisboa.
Dotado de enorme curiosidade
científica e capacidade intelectual,
frequentou na condição de voluntário as aulas de Filosofia, Medicina,
Física, Química e História na mesma
Universidade de Coimbra, acumulando conhecimentos mais do que suficientes para ser admitido na Academia
Real das Ciências de Lisboa.
Apenas trinta e oito luso-brasileiros pertenceram à Academia Real das
Ciências, sendo o mais ilustre de todos e o que teve o maior número de
trabalhos publicados, José Bonifácio
de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência. É curioso verificar que
José Bonifácio e Oliveira Mendes tiveram carreiras e interesses muito semelhantes e no mesmo período. José
Bonifácio viveu de 1763 a 1838, enquanto o outro, viveu de 1748/50 a
1824, no mínimo.
Ambos se formaram em Leis e em
diversas outras áreas da Filosofia e
Ciências Exatas, na mesma Universidade de Coimbra. Ambos exerceram a Magistratura e se dedicaram
a inúmeras pesquisas de caráter bem
objetivo. Oliveira Mendes escreve
sobre técnicas para a criação de carneiros, José Bonifácio escreve sobre
extração do azeite de baleias, e ambos apresentam muitos trabalhos de

pesquisa voltados à exploração mineral. Eles mostram estar perfeitamente enquadrados no novo espírito de
fazer a ciência funcionar em prol das
melhores condições de vida das pessoas (reformas pombalinas).
A Proclamação da Independência
encontra os dois com idade bastante
avançada, mas muito atuantes e totalmente envolvidos com a política
do império recém-criado.
Em seu discurso de posse na Academia, Oliveira Mendes abordou a
questão das “doenças que mais frequentemente acometem os pretos recém-chegados da África e as formas de
evitá-las”, não se limitando aos aspectos de saúde, mas também aos mecanismos legais que poderiam colaborar
na melhor qualidade de vida dos escravos. Em um só trabalho, expõe toda a
vastidão de seus conhecimentos.
Muitos outros trabalhos foram por
ele apresentados à Academia, mas, infelizmente, a grande maioria se perdeu e, apesar de terem sido registrados, não foram objeto de publicação
em seus anais. Há até pesquisadores
que levantam a hipótese de terem sido
extraviados quando, por volta de 1822,
se procedeu um severo patrulhamento aos intelectuais luso-brasileiros,
mas não podemos nos esquecer do
caos em que deve ter se transformado a Academia durante o período da
invasão de Napoleão e a consequente
fuga de toda a monarquia para o Brasil, em 1808. Aliás, são muito desencontradas as informações sobre seus
últimos anos de vida.

O Diccionario Bibliographico Portuguez, de Innocencio Francisco da Silva, cita que em 1824 Oliveira Mendes passou à condição de sócio livre
da Academia, o que contradiz muitos
de seus biógrafos, que registram a sua
morte em 1817.
A ESCADA QUE NÃO DEU CERTO

O fato é que só pudemos tomar conhecimento dos detalhes do seu interesse pela questão do salvamento
de vidas em situação de incêndios de
forma indireta e pelas razões que descrevo a seguir.
Na noite de 27 de janeiro de 1787,
um violento incêndio tomou conta de
um prédio residencial à Rua da Magdalena, em Lisboa, onde “fallecerão
nellle 19 pessoas de vários sexos e idades, humas queimadas e outras precipitadas das janellas”. Palavras usadas
pelo próprio Oliveira Mendes na exposição de motivos de seu trabalho,
mostrando o quanto se sensibilizou
pelo sofrimento alheio e que o levou
a colocar toda a sua criatividade para
desenvolver um equipamento que pudesse ser utilizado no socorro das vítimas de outros incêndios. O seu trabalho foi registrado na Academia em
1792, mas não chegou a ser publicado. Ele mesmo registrou que a ideia
precisaria ser testada e aprimorada.
Foi o que fez o português António Lobo de Barbosa Teixeira Gyrão,
membro da recém-criada Sociedade Promotora da Industria Nacional
(1822), que registra nesse mesmo ano
(portanto, 30 anos depois), a sua “machina para salvar a gente dos incêndios”, e que foi publicada nos “Annaes”
da recém-criada Sociedade em 1823.
Em seu projeto, Gyrão descreve e elogia a proposta do nosso cientista luso-brasileiro, descrevendo-a em detalhes, partindo dela para a conclusão
de sua proposta. São esses registros

Escada sanfonada idealizada por Antonio de Oliveira Mendes em 1792

que acabaram ficando perpetuados
às gerações futuras pela Academia.
A escada sanfonada aqui estampada
é a idealizada por Oliveira Mendes em
1792, sem os aprimoramentos apresentados por Gyrão, em 1822. Quanto a sua memória descritiva, ainda não
tivemos acesso, mas é bem provável
que em breve a consigamos.
É muito bom saber que com cerca de 100 anos de antecedência em
relação ao alemão Conrad Magyrus,
um brasileiro, mesmo que radicado
em Portugal, já estava preocupado

com o salvamento de pessoas em edifícios altos. Sua proposta não foi exitosa, mas a ciência se faz assim, com
erros e acertos.
Leia, na próxima edição, a
segunda parte deste artigo,
sobre a escada que deu certo.
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
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CB-24

Comitê Brasileiro de
Segurança Contra Incêndio

Projetos em elaboração
nas Comissões de Estudo

Detectores lineares de fumaça utilizando
um feixe óptico transmitido (ISO 7240-12)

PN-024:101.005-001 – Controle
e gerenciamento do movimento
de fumaça de incêndio

PN 024:103.001–001/28 – Sistema
de detecção de alarme – Parte 28 –
Equipamento de proteção de controle
contra incêndio (ISO 7240-28)

PN-024:101.005-002 – Controle de
fumaça e calor em átrios, espaços
amplos e suas áreas de acesso

PN 024:103.001–014 – Sistemas de
alarme – Sinais de evacuações de
emergência – Requisitos (ISO 8201:2017)

PN 024:102.003-006 – Proteção contra
incêndio – Túneis urbanos existentes
– Requisitos de revitalização

PN 024:103.013-001 – Sistema
de proteção contra incêndio –
Água em névoa (Water Mist)

PN 024:103.006-005 – Colchões
com ou sem capa estofada e bases
de cama estofadas – Avaliação das
características de ignitabilidade –
Classificação e métodos de ensaio

ABNT NBR ISO/TR 7240-14 – Sistemas
de detecção e alarme de incêndio – Parte
14: Diretrizes para códigos de prática para
o projeto, instalação e uso de sistemas de
detecção e alarme de incêndio dentro e
em torno de edificações (Relatório Técnico)

PN 024:103.006-006 (ISO/TR
20118) – Plásticos – Orientação sobre
características e desempenho ao
fogo de materiais de PVC utilizados
em aplicações de construção

ABNT NBR ISO 7240:02 – Sistemas
de detecção e alarme de incêndio –
Parte 02: Equipamentos de controle e
de indicação de detecção de incêndio

PN 024:101.006-004 – Determinação
da resistência ao fogo em elementos
construtivos – Requisitos gerais

ABNT NBR 7240:03 – Sistemas de
detecção e alarme de incêndio – Parte
03: Dispositivos de alarme sonoro

PN 024:104.002-001 – Instalações
e equipamentos para serviços de
bombeiros municipais e voluntários
– Requisitos e procedimentos

ABNT NBR 7240:17 – Sistemas de
detecção e alarme de incêndio – Parte
17: Isoladores de curto-circuito

PN-024:103.009-005 – Inspeção,
teste e manutenção em sistemas
hidráulicos de proteção contra incêndio
PN 024:103.009-007 - Projeto de
revisão ABNT NBR 13792:1997 –
Proteção contra incêndio em áreas de
armazenamento em geral por sistemas de
chuveiros automáticos – Procedimento
PN 024:103.001–001/12 – Sistema de
detecção de alarme – Parte 12 –
38
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Projeto de Revisão ABNT NBR
13714 – Sistemas de hidrantes e de
mangotinhos para combate a incêndio
Projeto de Revisão ABNT NBR
6479 – Porta e vedadores –
Determinação da resistência ao fogo
Projeto de Revisão ABNT NBR
14100 – Proteção contra incêndio
– Símbolos gráficos para projeto
Projeto de Revisão ABNT NBR
11711:2003 – Portas e vedadores

corta-fogo com núcleo de madeira
para isolamento de riscos em
ambientes comerciais e industriais
Projeto de Revisão ABNT NBR
13768 – Acessórios destinados
às portas corta-fogo para saída
de emergência – Requisitos
Projeto de Revisão ABNT NBR
15281:2005 – Porta corta-fogo para
entrada de unidades autônomas e de
compartimentos específicos de edificações
Projeto de revisão ABNT NBR
10898 – Sistema de Iluminação
de emergência – Iniciado

Projetos aprovados
para publicação
em consulta nacional
Projeto ABNT NBR 16955 – Sistemas
de prevenção de deflagração –
Análise de riscos de incêndio e
de explosão – Requisitos
PN 024:101.002-008-1 – Sistemas
de prevenção de deflagração
– Parte 1: Requisitos
PN 024:101.002-008-2 – Sistemas
de prevenção de deflagração –
Parte 2: Resistência mecânica
PN 024:101.002-008-3 – Sistemas
de prevenção de deflagração
– Parte 3: Isolamento
Para participar dos Projetos acesse:
https://www.abntonline.com.br/
consultanacional
Para participar das reuniões
do CB-024, solicite sua inscrição:
cb24abnt@gmail.com

I WEBINÁRIO DE TECNOLOGIA PARA A
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

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.

– cj. 41 – Vila Olímpia
90 – São Paulo, SP
1) 3842-2433
ywall.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/
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Pela primeira vez, toda a legislação de
Segurança Contra Incêndio num único livro

ão.000 e
ç
i
Edenas 1

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

(11) 3101.1772

l:
Oferta Especia
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pré-venda
em 6 vezes na

Calendário de cursos da Fundabom para o segundo semestre de 2021
• Vistoria em Edificações
• Análise de Projetos
• Prevenção e Combate a Incêndios e Pânico
• Projetos de Detecção e Alarme de Incêndios
Baseado na NFPA72 e NBR 17240
• Casa de Bombas de Incêndio Estacionárias
• Sistema de Resfriamento para Tanques de
Armazenamento de Líquidos Combustíveis
e Tanques de Armazenamento de Gases
• Proteção de Parque de Tanques Combustíveis
e Inflamáveis com Sistema de Espuma
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• Proteção de Plataformas de Carregamento
e Descarregamento de Líquidos
Combustíveis e Inflamáveis
• Proteção de Depósitos de Estocagem de
Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
• Sistema de Water Spray para Transformadores
• Curso de Sistema de Proteção de Água
Nebulizada para Correias Transportadoras
• Proteção de Depósitos de Estocagem e Aerossóis
• Proteção de Torres de Resfriamento
• Proteção de Silos de Terminais Graneleiros

Brainstorm

a s
tadplare
i
Limxem

Brava Design

UM DOS DIFERENCIAIS DO BLOCO
DVG SICAL É SER INCOMBUSTÍVEL
E OFERECER RESISTÊNCIA AO
FOGO SUPERIOR AOS BLOCOS
CONVENCIONAIS. A EFICÁCIA E
QUALIDADE DOS PRODUTOS DVG
SICAL EM CASO DE INCÊNDIO SÃO
ATESTADAS PELO INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO (IPT).

Ensaio prático executado na fábrica da DVG Sical

BLOCOSICAL.COM.BR
(31) 3079-1613
98231 8595

