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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A área de Segurança contra Incêndio (SCI) no Brasil não acompanhou a 

acelerada urbanização do país (CARLO, 2008). O adensamento urbano foi seguido pelo 

processo de verticalização das cidades: construção de prédios cada vez mais altos com 

capacidade para um grande número de pessoas. De acordo com Negrisolo (2018), nas 

décadas de 50 e 60 as exigências de SCI eram esparsas, contidas em Códigos de Obras 

dos Municípios e em regras do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) através da Tarifa 

Seguro Incêndio do Brasil (TSIB), sendo muito mais focadas na proteção do patrimônio. 

De acordo com Tavares (2009), dois incêndios ocorridos em São Paulo, na 

década de 1970, aumentaram a discussão em torno da SCI em edificações com foco na 

proteção à vida. O primeiro deles ocorreu no edifício comercial de 31 pavimentos 

Andraus, em 1972, deixando 16 mortos e 336 feridos. Apenas 2 anos depois, em 1974, o 

edifício Joelma foi acometido pelo fogo resultando em 179 mortes e 320 feridos. Algumas 

falhas foram encontradas nesses prédios: não havia escadas de segurança, nem sinalização 

de emergência (TAVARES, 2009). O caso do Joelma marcou o país pelas cenas chocantes 

de pessoas em pânico projetando-se pela fachada e deu início ao processo de reformulação 

das medidas de SCI no país (NEGRISOLO, 2011). 

 

 
Figura 1.1 - Incêndio no Ed. Joelma (Folha de S. Paulo, 1974) 
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O Rio de Janeiro foi um dos primeiros estados a formular novas diretrizes de 

SCI, mais centrados na proteção à vida. Entre 1975 e 1976, foi estabelecido no estado o 

Código de Segurança contra Incêndio e Pânico (COSCIP-RJ) através do Decreto-Lei nº 

247/1975, regulamentado pelo Decreto nº 897/1976. Como destaca Gill et al. (2008), o 

Código apresentou grande abrangência, atingindo quase todas as medidas de SCI 

conhecidas até hoje, entretanto algumas eram de difícil aplicação na época pela falta de 

regulamentação auxiliar, especialmente de normas da ABNT. Tavares (2009) também 

destaca que a inclusão do tema “comportamento de pânico” nesse Decreto foi um avanço 

para a proteção à vida. 

Ao longo dos anos, novas portarias e normas da ABNT complementaram as 

medidas adotadas no Rio de Janeiro. Em 2018, o Decreto nº 42 estabeleceu um novo 

COSCIP-RJ para o estado. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro (FIRJAN), o novo Código (que entrou em vigor em 2019) apresenta as 

seguintes melhorias: maior clareza na classificação de edificações e áreas de risco; novo 

tratamento às micro e pequenas empresas; apresentação mais clara dos valores das multas; 

estabelece diretrizes de fiscalização; dentre outros.  

Nos termos do Art. 1º, §3º, do novo COSCIP-RJ (2018) , compete ao Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) regulamentar, por meio de 

Notas Técnicas (NT), as diretrizes de SCIP presentes no Código. Portanto, no ano de 2019 

foram criadas 49 novas NT’s pelo CBMERJ tendo em vista o cumprimento do decreto.  

Apesar da evolução da legislação e das normas técnicas desde a década de 1970, 

observou-se que o número de casos de incêndio no Brasil continuou crescendo 

rapidamente (TAVARES, 2009). O gráfico da figura 1.2 (quantidade de incêndios em 

prédios residenciais e comerciais por ano no RJ) indica o aumento do número de 

incidentes no estado do Rio de Janeiro entre 1990 e 2000. 

 

 
Figura 1.2 - Crescimento dos casos de incêndio no Rio de Janeiro (TAVARES, 2009) 
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Neste contexto, desperta atenção o grande número de casos de incêndios 

ocorridos nos últimos 10 anos (quadro 1.1) em prédios da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, uma das instituições de ensino mais renomadas e tradicionais do Brasil.  

 
Quadro 1.1 - Histórico de incêndios em prédios da UFRJ na última década  (BOCHNER, 2018) 

Ano Local Danos 

2011 Palácio Universitário e 

capela São Pedro de 

Alcântara 

Destruição de parte de um 

patrimônio tombado 

2012 Faculdade de Letras Danos no almoxarifado 

2014 Laboratório do Centro de 

Ciências em Saúde (CCS) 

Danos no laboratório 

2016 8º andar do prédio da Pró-
Reitoria de Gestão e 

Governança 
 

Destruição parcial do 

oitavo pavimento 

2017 Alojamento de estudantes 4 feridos 

2018 

 
Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho 
Ala desativada do 9º andar 

 

2018 Museu Nacional Perda de patrimônio 

histórico e científico 

 

 

Dentre os incidentes citados, o incêndio do Museu Nacional (Figura 1.3) ficou 

marcado pela destruição de um imensurável patrimônio histórico e científico para a 

humanidade. Em grande parte dos casos ocorridos na UFRJ, além de não conformidades 

com as exigências das normas de segurança contra incêndio, havia também problemas de 

conservação e manutenção das instalações existentes que favoreceram a propagação do 

fogo. 
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Figura 1.3 - Incêndio no Museu Nacional-RJ (www.g1.globo.com, 2018). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Os avanços na legislação e normas técnicas são muito importantes para a SCIP 

no país, sobretudo na perspectiva da elaboração do projeto executivo de novas edificações 

e/ou novas instalações. No entanto, como os edifícios estão constantemente sujeitos a 

agentes de degradação ao longo de sua vida útil, é fundamental também a adoção de 

procedimentos orientados ao acompanhamento periódico e intervenção nos processos de 

deterioração dos sistemas e subsistemas do patrimônio edificado. Dentre os 

procedimentos destaca-se a inspeção predial, a qual tem grande valor como ferramenta 

para avaliar o estado de conservação do patrimônio, identificar irregularidades e fornecer 

recomendações técnicas e subsídios para a melhoria do programa de manutenção 

(PUJADAS, 2013). 

Observa-se que estas práticas orientadas à conservação do desempenho dos 

sistemas não fazem parte da tradição brasileira, visto que em geral recorre-se à 

restauração apenas depois de um nível de degradação avançado dos edifícios (IPHAN, 

2010). O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia destaca também que 

cerca de 66% das prováveis causas de acidentes com riscos aos usuários estão 

relacionadas à deficiência ou inexistência de procedimentos de manutenção (IBAPE-SP, 

2009).  
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Um dos incêndios mais marcantes da história recente do Brasil ocorreu no ano 

de 2013, na cidade de Santa Maria (RS). A tragédia na Boate Kiss causou 242 mortes e 

feriu outras 680 pessoas.  De acordo com Saldanha (2013), a inspeção regular na casa 

noturna poderia ter evitado a tragédia ou ao menos reduzido os danos.  

A perícia realizada pelo Instituto Geral de Perícias (IGP-RS) indicou alguns 

problemas como: rotas de fuga obstruídas com elementos metálicos (figura 1.4), 

sinalização de emergência insuficiente, iluminação de emergência inadequada para 

permitir evacuação com segurança, revestimento acústico com material altamente 

inflamável e responsável pela liberação de gases tóxicos (figura 1.5), sistema de exaustão 

de ar bloqueado, além de extintores descarregados. A falha de um dos extintores foi 

apontada pelos peritos como um dos fatores que dificultou o controle do foco inicial de 

incêndio (figura 1.6). 

 

 
Figura 1.4 - Guarda-corpo obstruindo a única saída de emergência (IGP-RS, 2013). 

 

 

 
Figura 1.5 - Amostra de revestimento acústico em poliuretano (IGP-RS, 2013) 
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Figura 1.6 - Fotografia extraída de celular mostra vocalista da banda tentando usar o extintor inoperante 

(IGP-RS, 2013) 
 

 

Problemas desse gênero também ficaram evidentes no incêndio do Museu 

Nacional-RJ. Foi necessário solicitar caminhões-pipa e bombear água do lago próximo 

ao museu (Figura 1.7), porque os hidrantes não forneceram pressão de água suficiente, de 

acordo com o Corpo de Bombeiros. 

 

 
Figura 1.7 - Bombeamento da água de lago para combate a incêndio no Museu Nacional 

(www.g1.globo.com, 2018) 
 

1.3 OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é contribuir com a conservação e manutenção das 

instalações de segurança contra incêndio e pânico do patrimônio edificado da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especificamente, pretende-se fornecer subsídios 

para o desenvolvimento de ações preventivas orientadas à conservação e manutenção do 
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desempenho das instalações de incêndio do Centro de Tecnologia da UFRJ, edificação 

construída na década de 1960 e localizada na Cidade Universitária – Ilha do Fundão/RJ.  

Para o objetivo proposto, pretende-se utilizar algumas das etapas da inspeção 

predial, tendo como base a ABNT NBR 16747 (2020) - Inspeção Predial: diretrizes, 

conceitos, terminologia e procedimentos e a Norma de Inspeção Predial Nacional 

(IBAPE, 2012) para realizar a análise, diagnóstico e proposições para melhoria. 

1.4 METODOLOGIA 

A metodologia do presente trabalho consiste em três etapas, como descrito no 

fluxograma da figura 1.8.  

 

 
Figura 1.8 - Fluxograma da metodologia 

 

A revisão bibliográfica forneceu subsídios para a realização do estudo prático. 

Primeiramente, os fenômenos de fogo e incêndio foram conceituados. Em seguida, as 

medidas de proteção e combate a incêndio foram elencadas e exploradas com base no 

COSCIP-RJ (2018)  e Notas Técnicas do CBMERJ. Por fim, os principais procedimentos 

da inspeção predial foram descritos a partir do embasamento na NBR 16747 (2020) e na 
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Norma de Inspeção Predial Nacional (IBAPE, 2012). Além das referências citadas, foram 

utilizados também publicações em periódicos, livros, palestras, dentre outros. 

Na fase de análise e diagnóstico, algumas das etapas da inspeção predial foram 

utilizadas para embasar o estudo: levantamento de documentação técnica, administrativa 

e de manutenção; anamnese por meio de entrevistas com responsáveis técnicos; e vistoria. 

Com esta metodologia foi possível integrar as constatações visuais do autor durante visita 

ao local de estudo com o conhecimento pré-existente e disponibilizado na documentação 

e nas entrevistas, de modo a obter um diagnóstico mais sistêmico. 

Por fim, como parte integrante das recomendações para melhoria do estado de 

conservação das instalações, foram desenvolvidas fichas técnicas destinadas à vistoria 

periódica dos equipamentos de combate a incêndio, com auxílio do software MS Excel. 

Estas fichas poderão ser utilizadas para auxiliar as ações preventivas da Brigada de 

Incêndio voltadas à conservação e disponibilidade dos equipamentos de incêndio do CT-

UFRJ. 

1.5 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

O primeiro capítulo caracteriza o trabalho de uma forma global abordando os 

seus objetivos, metodologia usada, contexto e justificativa para a escolha do tema. 

O segundo capítulo apresenta os conceitos pertinentes para o entendimento 

integral do projeto, a saber: princípios básicos dos fenômenos de fogo e incêndio, 

principais medidas de proteção contra incêndio e suas classificações, além das etapas da 

inspeção predial. 

O terceiro capítulo apresenta a análise e diagnóstico da segurança contra 

incêndio do CT-UFRJ. Primeiramente é feita a caracterização da edificação, levando em 

consideração informações sobre uso, ocupação e classe de risco de incêndio. O 

diagnóstico das condições atuais das instalações é realizado utilizando a metodologia da 

inspeção predial e, por fim, são apresentadas as recomendações de melhoria e as etapas 

de desenvolvimento das fichas destinadas às vistorias periódicas.  

O quarto capítulo é destinado às considerações finais, com reflexões, 

recomendações e propostas para trabalhos futuros. 

Por fim, apresentam-se as referências bibliográficas usadas para a elaboração do 

trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS SOBRE FOGO E INCÊNDIO 

Na literatura nacional ou internacional as definições de fogo não são exatamente 

iguais. Perhson (2011) define como uma reação de oxidação muito rápida e 

autossustentada que envolve liberação de luz, calor e fumaça. No Brasil, a ABNT NBR 

13860 (1997) – Glossário de termos relacionados com a segurança contra incêndio - 

conceitua o fenômeno como o processo de combustão que resulta na emissão de luz e 

calor. Constatou-se após a revisão que o termo combustão aparece com bastante 

frequência nas conceituações de fogo. De acordo com Friedman e Gann (2015), a 

combustão é a reação química exotérmica entre um combustível e o comburente que 

resulta na geração de calor e luz.  

Seito (2008) afirma que a teoria incialmente previa a necessidade de três 

elementos combinados para a existência do fogo: combustível, comburente e calor. 

Posteriormente, ela foi atualizada a partir da adição de um novo elemento necessário para 

que o fogo possa se manter: a reação em cadeia. De acordo com Guerra et al. (2006), a 

reação em cadeia ocorre quando os radicais livres de elevada energia gerados pela 

decomposição das moléculas durante a combustão são capazes de mobilizar outras 

moléculas nas proximidades. Os modelos teóricos triangular e tetraédrico (Figura 2.1) 

indicam que ao remover um dos componentes, a reação é extinta.   

 

 
Figura 2.1 - Modelos da teoria do fogo (CPN-SP, 2017). 

 

Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos e em cada um desses 

estados há um mecanismo diferente de iniciação da combustão (ignição). A interação com 

o comburente (oxigênio presente no ar, por exemplo) resulta em um processo de oxidação 

em que ocorre quebra de moléculas de combustível e liberação de energia. Ao adicionar 



24 
 

uma fonte de calor, essa reação é acelerada e, sob condições específicas, pode haver 

ignição e consequente reação em cadeia.  

Um dos principais fatores necessários para a combustão é a formação de uma 

mistura inflamável (ou explosiva), isto é, gás ou vapor combustível e oxigênio misturados 

em proporções específicas em volume (SEITO, 2008). No caso de combustíveis que já 

são gasosos em temperatura ambiente, o mecanismo de combustão é mais simples (Figura 

2.2), mas para os sólidos e líquidos certo grau de energia é necessário para que sejam 

convertidos em gases ou vapores (PERHSON, 2011).  

 

 

Figura 2.2 - Mecanismo de ignição em combustíveis gasosos (SEITO, 2008) 
 

A conversão de combustíveis líquidos em vapor ocorre através do processo físico 

de evaporação e, de acordo com Vaz (2016), existem alguns parâmetros importantes nesse 

processo relacionados ao início do fogo: temperatura de fulgor e temperatura de 

combustão. De acordo com a NBR 13860 (1997), no ponto de fulgor há a emissão de 

vapores suficientes para formar uma mistura inflamável com o ar na região imediatamente 

acima da superfície do combustível, a qual entra em ignição quando em contato com uma 

chama, mas o processo não se sustenta se a fonte de ignição for retirada. No ponto de 

combustão, a queima é mantida mesmo com a retirada da fonte de ignição. A figura 2.3 

apresenta o mecanismo de combustão para líquidos. 

 

 
Figura 2.3 - Mecanismo de ignição em combustíveis líquidos (SEITO, 2008) 

 

De acordo com Perhson (2011), os combustíveis sólidos precisam sofrer um 

processo denominado pirólise para que haja formação da mistura inflamável. Essa reação, 

que exige fornecimento de energia para ocorrer, resulta na decomposição do combustível 

com liberação de gases e vapores. A figura 2.4 apresenta esquematicamente o mecanismo 
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de combustão de um sólido como a madeira. Ao sofrer decomposição térmica (pirólise), 

os vapores liberados pela madeira constituem-se principalmente de hidrocarbonetos. 

 

 
Figura 2.4 - Mecanismo de ignição em combustíveis sólidos (SEITO, 2008) 

 

Cabe ressaltar que o pó de alguns sólidos, a exemplo dos metais pirofóricos 

(magnésio, alumínio, sódio, potássio, dentre outros) não obedecem a esse mecanismo, 

pois podem sofrer combustão instantânea ou explosão quando em presença do ar (SEITO, 

2008). 

Como destaca Perhson (2011), a combustão é uma reação passível de controle em 

determinadas aplicações tecnológicas (a exemplo dos motores). O incêndio, por outro 

lado, envolve geração de fogo de forma não planejada e sem controle dos tipos de 

combustíveis envolvidos. A NBR 13860 (1997) e o COSCIP-RJ (2018) definem incêndio 

como o “fogo fora de controle”, e a ISO 8421-1 (1987) – Fire Protection Vocabulary – 

Part 1: General Terms and phenomena of fire – conceitua como “a combustão rápida 

disseminando-se de forma descontrolada no tempo e no espaço”. A figura 2.5 apresenta 

um modelo dos estágios de incêndio bastante difundido na literatura técnica. 

 

 
Figura 2.5 - Modelo gráfico dos estágios de um incêndio (Adaptado de PERHSON, 2011) 
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De acordo com Vaz (2016), Perhson (2011) e Seito (2008), os estágios do incêndio 

podem ser caracterizados da seguinte forma: 

a) Ignição (Fase Incipiente): Início do fogo após a junção de todos os 

componentes necessários para combustão. Nessa fase, o fogo tem pequeno 

porte, é restrito espacialmente com pequena geração de gases tóxicos e 

pouca elevação de temperatura; 

b) Crescimento: o fogo começa a ter influência sobre o ambiente. Os gases 

quentes acumulam-se na parte superior do compartimento e há propagação 

de chama através da camada de gás quente. 

c) Inflação generalizada (Flashover): incêndio completamente desenvolvido 

com temperaturas que podem ultrapassar 1000 °C. Todas as superfícies e 

gases combustíveis presentes sofreram ignição. 

d) Decaimento: começa a ocorrer quando o combustível está se exaurindo ou 

a concentração de oxigênio caiu excessivamente. 

 

Ainda de acordo com Vaz (2016), na fase de decaimento uma situação perigosa 

pode acontecer em ambientes pouco ventilados (compartimentos fechados). Nesse 

estágio, ocorre acúmulo significativo de gases inflamáveis e produtos parciais da 

combustão pela escassez de oxigênio. Se for criada uma abertura no ambiente, haverá 

corrente de ar e oxigenação rápida dos gases não queimados, o que pode ocasionar o 

fenômeno de backdraft (ignição explosiva). Esse fenômeno está ilustrado na figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6 - Fenômeno de ignição explosiva ou backdraft (VAZ, 2016) 
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2.1.1 Incêndio em edificações  

Braga e Landim (2008) apresentam as principais causas de incêndios em 

edificações, as quais podem ser tipificadas de acordo com o quadro 2.1.    

 
Quadro 2.1 - Principais causas de incêndio em edifícios (BRAGA; LANDIM, 2008). 

Tipos Descrição 

Fenômeno termoelétrico Mau funcionamento de sistemas e 
aparelhos elétricos, envolvendo: 
centelhamento, sobrecarga, contato 
imperfeito, curto-circuito, dentre outros. 

Fenômeno natural Causas advindas da natureza e/ou 
anomalias da edificação: raio, vendaval, 
terremotos, combustão natural. 

Fenômeno químico Reações provenientes de substâncias 
químicas presentes na edificação 

Ação pessoal intencional Incêndio criminoso. É comum o uso de 
combustíveis aceleradores como: gasolina, 
álcool e querosene. 

Ação pessoal indeterminada Relacionada à ação humana, porém sem 
indícios de intenção. Envolve descuidos 
com: chamas de vela e fósforos, cigarro 
aceso, gás de fogão, dentre outros. 

Ação de crianças Esse tipo é descrito em uma categoria a 
parte, visto que é de ocorrência bastante 
comum e exige medidas educativas já que 
o fogo desperta a atenção de crianças. 

 

De acordo com Li e Wang (2013), alguns dos combustíveis mais comuns nos 

incêndios em edificações incluem: papel, livros, peças de madeira, gás natural, GLP, 

plásticos, óleo, álcool, cortinas, roupas, carpetes, dentre outros. O conjunto desses 

materiais constitui a carga de incêndio da edificação. 

A carga de incêndio é definida pela ABNT NBR 14432 (2001) – Exigências de 

resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – como a soma das energias 

caloríficas que podem ser liberadas pela combustão dos materiais combustíveis em um 

espaço, incluindo o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos. Ao dividir a carga 

de incêndio pela área do compartimento, tem-se a carga de incêndio específica em MJ/m², 



28 
 

o qual está associado ao risco de incêndio. De acordo com Li e Wang (2013), esse 

parâmetro pode ser determinado pela Eq. 2.1. Esta fórmula também está presente no 

Anexo D da NT 1-04 do CBMERJ, que trata sobre classificação de edificações e áreas de 

risco. 

𝑞 =
1
𝐴%
&𝑀(𝐻( (2.1) 

sendo:  

q = valor da carga de incêndio específica (MJ/m²); 

𝐴%= área do piso do compartimento (m²). 

𝑀(= massa total de cada componente i do material combustível (kg); 

𝐻(=potencial calorífico específico de cada componente i do material combustível 

(MJ/kg); 

 

Após o início do fogo em um ambiente, a transferência de calor deve ocorrer 

para que a combustão se propague. Friedman e Gann (2015) definem o fenômeno como 

o fluxo de energia térmica que ocorre em função de uma variação de temperatura entre 

duas regiões, no sentido: área de maior temperatura para área de menor temperatura. A 

transferência ocorre de três modos: condução, radiação e convecção, definidos da 

seguinte forma: 

a) Condução: o fluxo ocorre por meio de material sólido; 

b) Radiação: transmissão de energia por ondas eletromagnéticas; 

c) Convecção: calor é transferido pelo movimento de um meio fluido 

aquecido (gás ou líquido). 

 

A figura 2.7 ilustra as três formas de transferência ocorrendo uma edificação. 

 
Figura 2.7 - Transferência de calor em incêndio - 1) condução; 2) convecção e 3) radiação (GUERRA et 

al., 2016) 
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2.2 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM 

EDIFICAÇÕES 

A segurança contra incêndio e pânico em edificações é definida como: 
 O conjunto de ações, medidas de proteção ativa e passiva, além dos recursos 
internos e externos as edificações e áreas de risco, que permitem controlar a 
situação de incêndio, promover o escape seguro de pessoas e garantir o acesso 
das equipes de socorro. (COSCIP-RJ, 2018, p. 19).  

 

Complementarmente, o pânico é conceituado como “susto ou pavor que, 

repentino, provoca nas pessoas reação desordenada, individual ou coletiva, de propagação 

rápida” (COSCIP-RJ, 2018).  

Silva (2013) afirma que o principal objetivo da segurança contra incêndio é 

diminuir o risco à vida e, em segundo lugar, garantir a redução da perda patrimonial. Este 

autor também destaca que a principal causa de óbitos nesse tipo de incidente decorre da 

exposição severa à fumaça tóxica. O calor e os gases quentes também apresentam elevado 

risco e, em menor grau, o colapso estrutural.  

De acordo com o COSCIP-RJ (2018), as medidas de segurança devem satisfazer 

os seguintes objetivos 

a) Evitar surgimento de incêndio; 

b) Limitar a sua propagação; 

c) Possibilitar a sua extinção; 

d) Propiciar proteção à vida, patrimônio e meio ambiente 

 

O Anexo II do COSCIP-RJ(2018) classifica as edificações e áreas de risco 

quanto à ocupação. O Anexo III apresenta as medidas de segurança exigidas de modo a 

orientar o projeto de prevenção e combate a incêndio, em função dos seguintes aspectos: 

classificação quanto à ocupação, área total construída (ATC), número de pavimentos e 

altura. O quadro 2.2 apresenta resumidamente a lista dos grupos de ocupação proposta 

pelo Código. 

 
Quadro 2.2 - Classificação das edificações quanto à ocupação (Adaptado do COSCIP-RJ, 2018). 

Grupo Ocupação / Uso 

A Residencial 

B Serviço de hospedagem 
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C Comercial 

D Serviço profissional e institucional 

E Escolar e cultura física 

F Local de Reunião de Público 

G Serviço automotivo e assemelhado 

H Serviço de saúde 

I Industrial 

J Depósito 

L Explosivos ou munições 

M 
Especial (Túnel, silos, energia, 

loteamento, prisões, dentre outros) 

 

 

A NT 1-04 (2019), em seu Anexo B, classifica os grupos de edificações em 

função do risco de incêndio a partir das seguintes denominações: Risco Pequeno, Risco 

Médio 1, Risco Médio 2 e Risco Grande. A figura 2.8 exibe o trecho da tabela 

correspondente ao Grupo A (Residencial).   

 

 
Figura 2.8 - Classificações de ocupações residenciais quanto ao risco de incêndio (NT 1-04, 2019) 

 

As medidas de proteção são classificadas como passivas ou ativas. No primeiro 

caso incluem-se elementos incorporados ao sistema construtivo do edifício, os quais 

reagem passivamente não estabelecendo condições propícias ao crescimento e 

propagação do incêndio, garantindo resistência ao fogo e facilitando o escape (NBR 

14432, 2001). Por outro lado, a proteção ativa é ativada manual ou automaticamente em 

resposta aos estímulos provocados pelo incêndio (NBR 14432, 2001). O quadro 2.3 

apresenta algumas das principais medidas adotadas.  
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Quadro 2.3 - Principais medidas de proteção passiva e ativa 

Medidas Exemplos 

Proteção passiva 

- Resistência ao fogo dos elementos 

construtivos; 

- Materiais de acabamento e revestimento 

que minimizam propagação de chama; 

- Acesso de viaturas; 

- Separação entre edificações; 

-  Compartimentação horizontal e vertical; 

- Saídas de emergência; 

- Sinalização de segurança 

 

Proteção ativa 

- Iluminação de emergência; 

- Detecção e Alarme; 

- Extintores de incêndio; 

- Rede de hidrantes e mangotinhos; 

- Chuveiros automáticos; 

- Hidrante urbano 

 

 

O COSCIP-RJ (2018)  determina que as medidas de proteção e os procedimentos 

administrativos sejam detalhados pelas Notas Técnicas (NT) do CBMERJ, com base nos 

conceitos estabelecidos pelo próprio COSCIP-RJ (2018) , no Sistema Nacional de 

Metrologia, Normalização e Certificação da Qualidade (SINMETRO) e em normas 

técnicas da ABNT e da NFPA. Essas NT serão utilizadas como embasamento principal 

para conceituar as medidas de proteção nos próximos itens deste capítulo. 

Complementarmente, serão usados também normas da ABNT e alguns outros autores. 

Cabe ressaltar que não se busca descrever exaustivamente neste capítulo todas 

as medidas de combate a incêndio existentes. Será feita uma descrição dos principais 

sistemas e das características exigidas pelas Notas Técnicas.  
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2.2.1 Resistência ao fogo dos elementos construtivos  

A NT 2-19 (2019) determina os requisitos relacionados ao Tempo Requerido de 

Resistência ao Fogo (TRRF) dos componentes estruturais e de compartimentação, de 

modo que as pessoas possam deixar a edificação com segurança antes da ruína estrutural. 

O TRRF é definido como o “tempo mínimo de resistência ao fogo [...] de um elemento 

construtivo quando sujeito ao incêndio-padrão” (NT 2-19, 2019). O Incêndio-padrão 

compreende o aumento padronizado da temperatura no tempo, de acordo com a Eq. 2.2. 

 

 

𝜃+ = 𝜃, + 345	log	(8𝑡 + 1) 
 

 

(2.2) 

sendo:  

𝜃+=temperatura dos gases no instante t (ºC). 

𝜃,=temperatura ambiente antes do início do aquecimento, geralmente igual a 20 °C; 

𝑡=tempo (min.); 

 
 

Por meio do seu Anexo A, a NT estabelece os TRRF requeridos para os 

elementos construtivos em função dos tipos de ocupação.  As metodologias aceitas para 

comprovar o atingimento dos requisitos são: 1) execução de ensaios laboratoriais de 

resistência ao fogo; 2) atendimento a tabelas elaboradas a partir de ensaios; ou 3) modelos 

matemáticos devidamente normatizados. 

O dimensionamento dos elementos estruturais deve seguir normas específicas 

em função do tipo de material empregado. Para o concreto, por exemplo, adota-se a 

ABNT NBR 15200 (2012) - Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. 

A figura 2.9 apresenta o gráfico obtido dos ensaios realizados por Silva (2013), o qual 

exibe a redução da resistência à tração em função da temperatura de alguns dos materiais 

mais usados em construções no Brasil. De acordo com esse autor, o concreto armado 

perde área resistente em função do spalling, isto é, lascamento da superfície submetida 

ao incêndio, o que expõe ainda mais a armadura ao fogo. 
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Figura 2.9 - Redução da resistência de materiais em função da temperatura (SILVA, 2013) 

 

2.2.2 Controle de materiais de acabamento e revestimento  

A NT 2-20 (2019) aborda os requisitos que devem ser atendidos por materiais de 

acabamento e revestimento visando a não propiciar a propagação de fogo e geração de 

fumaça. As exigências do controle são aplicáveis em: pisos, paredes/divisórias, 

tetos/forros, coberturas e fachadas, tendo o objetivo de limitar o comportamento de reação 

ao fogo dos materiais relacionados à: inflamabilidade, propagação de chamas, liberação 

de calor, desenvolvimento de fumaça e gotejamento. 

Os materiais são enquadrados em classes de acordo o com o seu comportamento 

frente ao fogo, a partir de métodos de ensaios descritos em normas nacionais e 

internacionais. A tabela do Anexo B da NT 2-20 (Figura 2.10) apresenta o uso adequado 

de cada classe de material em função do grupo de edificação e da finalidade de uso.  

 

 
Figura 2.10 - Uso de materiais de acordo com a classificação da edificação (NT 2-20, 2019) 
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2.2.3 Acesso de viaturas em edificações 

A NT 2-16 (2020) apresenta os critérios para acesso e estacionamento de 

viaturas, de modo a viabilizar as operações de combate e salvamento do CBMERJ.  As 

vias internas de acesso devem ter, no mínimo:  

 

a) Largura mínima de 5 m para vias que deem acesso a edifícios de até 5 

pavimentos, e largura de 6 m  para demais casos; 

b) Altura livre de 4,5 m; 

c) Capacidade de suporte de 25 t, distribuídos nos eixos do veículo. 

 

No caso de edificações com mais de 12 m de altura e  inclinação longitudinal e/ou 

lateral da via superior a 5% , é exigido fire lane (Figura 2.11), isto é, faixa de pelo menos 

15 m de comprimento e 6 m de largura destinada ao estacionamento de viaturas.  

 

 
Figura 2.11 - Fire lane (NT 2-16, 2020) 

 

 

2.2.4 Separação entre edificações 

A NT 2-17 (2019) estabelece os requisitos para o isolamento de risco (Figura 2.12) 

por meio de afastamento entre duas edificações, tendo em vista a não transmissão de fogo.  
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Figura 2.12 - Afastamento entre edifícios (NT 2-17, 2019) 

 

A distância de segurança entre as fachadas deve ser obtida por meio da Eq. 2.3.  

 

𝐷 = 𝛼 × (𝐿	𝑜𝑢	𝐻)∗ + 1,5 
*Usar a menor medida 

 

(2.3) 

sendo:  

D=distância mínima de separação (m); 

𝛼=Coeficiente obtido por meio da tabela do Anexo A da NT 2-17, em função da relação 

altura/largura ou largura/altura, da porcentagem de aberturas e da classificação de risco; 

L=comprimento de exposição ao fogo (m), isto é, comprimento de cada uma das paredes 

confrontantes de edificações adjacentes. 

H=altura de exposição ao fogo (m), isto é, altura de cada umas das paredes confrontantes 

de edificações adjacentes; 
 

2.2.5 Compartimentação horizontal e vertical  

Outra forma de isolamento de risco é obtida por meio da compartimentação, 

cujos requisitos são determinados pela NT 2-18 (2019). Busca-se com essa medida evitar 

a propagação do fogo, calor e gases para outros ambientes no mesmo pavimento 

(horizontal) ou entre pavimentos consecutivos (vertical). As principais medidas de 

compartimentação horizontal e vertical são descritas nos itens seguintes. 

 

2.2.5.1 Parede corta-fogo 

 

Medida de compartimentação horizontal composta por paredes de alvenaria, 

gesso acartonado e outros materiais que atendam aos requisitos de resistência ao fogo 



36 
 

estabelecidos pela NT 2-19 (Resistência ao fogo dos elementos da construção). A parede 

deve manter sua estabilidade estrutural enquanto impede a progressão do fogo e passagem 

de gases quentes para outros ambientes, devendo apresentar essas propriedades por no 

mínimo 240 minutos. A figura 2.13 ilustra a compartimentação horizontal por meio de 

parede corta-fogo.  

Nas fachadas, as aberturas adjacentes ao prolongamento das paredes corta-fogo 

(Figura 2.13) devem respeitar separação mínima de 2 metros no sentido horizontal. 

 

 
Figura 2.13 - Compartimentação horizontal por parede corta-fogo (SILVA, 2010) 

 

 

2.2.5.2 Portas corta-fogo (PCF) 

 

As portas corta-fogo (PCF) são dispositivos móveis com fechamento automático 

que, quando fechados, retardam a propagação de fogo de um ambiente para o outro. De 

acordo com o tempo de resistência ao fogo (em minutos), podem ser classificadas em P-

30, P-60, P-90 e P-120. No lado externo da porta, deve estar exposto os seguintes dizeres: 

“SAÍDA DE EMERGÊNCIA - MANTENHA FECHADA”.  

De acordo com a NT 2-08 (Saídas de emergência), nas ocupações da divisão F 

(local de reunião de público) com capacidade acima de 200 pessoas, as PCF devem ter 

obrigatoriamente barra antipânico (Figura 2.14) para possibilitar destravamento imediato 

da porta mediante simples pressão sobre a barra e assim facilitar a evasão. 
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Figura 2.14 - PCF com barra antipânico (TACCA, 2018) 

 

 

2.2.5.3 Registro corta-fogo (damper) 

 

Os registros corta-fogo, também chamados de dampers (Figura 2.15), realizam 

o fechamento automático em dutos de ventilação, ar condicionado ou exaustão mecânica, 

e são obrigatórios quando estas tubulações atravessarem paredes corta-fogo. Além disso, 

a abertura por onde passa a tubulação deve estar protegida por selagem corta-fogo com 

resistência ao fogo nunca inferior ao da parede. 

 

 
Figura 2.15 - Registro corta-fogo (TROX, 2020) 

 

2.2.5.4 Compartimentação vertical na fachada 

 

A compartimentação na fachada por ser feita de duas formas, de acordo com a 

NT 2-18:  

a) Se o isolamento for feito através das vergas e parapeitos, a altura mínima 

deve ser de 1,20 m (Figura 2.16); 
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b) Caso haja prolongamento de entrepisos (Figura 2.17), estes devem se 

prolongar por no mínimo de 0,80 m além da face externa da fachada. 

 

 
Figura 2.16 - Compartimentação por vergas e peitoril (NT 2-18, 2019) 

 

     
Figura 2.17 - Compartimentação por prolongamento de entrepiso (NT 2-18, 2019) 

 

Em ambos os casos, vidros das janelas deverão ser dotados de resistência ao fogo 

de no mínimo 240 min. 

 

2.2.6 Saídas de emergência  

De acordo com a NT 2-08 (2019) e ABNT NBR 9077 (2001) – Saídas de 

emergência em edifícios – as saídas de emergência devem permitir que o usuário consiga 

chegar à via pública ou espaço aberto com integridade física em situações emergenciais 

através de caminhos contínuos, protegidos e sinalizados. Essas rotas podem ser 
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compostas por: portas, corredores, halls, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, 

rampas, dentre outros. 

O dimensionamento das rotas envolve: cálculo da população; cálculo de 

larguras; determinação do número de saídas nos pavimentos e das distâncias máximas a 

serem percorridas, além das características das portas. 

A largura das saídas deve obedecer à Eq. 2.4, a qual considera o número de 

pessoas que irá transitar pela rota. As saídas verticais (escadas e rampas) devem ser 

dimensionadas em função do pavimento de maior população.  

 

𝑁 =
𝑃
𝐶 

 

(2.4) 

 

sendo: 

𝑁= Número de unidades de passagem, sendo que uma unidade de passagem corresponde 

a 0,55 m (fixado como mínimo para a passagem de uma fila de pessoas). Caso seja obtido 

número fracionário, deve-se arredondar para o inteiro imediatamente superior; 

P = População, estabelecida em função da ocupação conforme anexo A da NT 2-08; 

C = Capacidade da unidade de passagem, isto é, número de pessoas que passa por uma 

unidade de passagem em 1 min. Também obtido através do Anexo A da NT 2-08.  

 

A largura das saídas não deve ser menor que 1,20 m, com exceção das divisões 

H-2 e H-3, cuja dimensão deve ser maior ou igual a 1,50 m. Ressalta-se que a largura 

deve ser medida na sua região mais estreita, e as saliências de pilares nas rotas de escape 

não devem ter dimensões maiores do que as indicadas na figura 2.18.  

 

 
Figura 2.18 - Largura em corredores e passagens (NT 2-08, 2019) 
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As distâncias máximas a serem percorridas são determinadas por meio do Anexo 

C da NT 2-08, medidas a partir do ponto mais distante da edificação. Deve ser levado em 

consideração os seguintes fatores: facilidade de propagação do fogo, grupo de ocupação, 

quantidade de saídas e presença ou não de detectores e chuveiros. Um trecho da tabela do 

Anexo C, referente às edificações com fácil propagação, pode ser visto na figura 2.19. 

 
Figura 2.19 - Distâncias máximas a serem percorridas em edificações com fácil propagação (NT 2-08, 

2019) 

 

As portas das rotas de emergência e dos ambientes com capacidade para mais de 

100 pessoas devem ter abertura no sentido do trânsito de saída e devem ser corta-fogo 

(PCF) quando servirem de acesso às antecâmaras de escadas à prova de fumaça, 

pressurizadas ou áreas de refúgio. A largura das portas corta-fogo deve ser obtida por 

meio da Eq. 2.4, devendo atender aos mínimos dispostos na tabela 2.1, em função do 

número de unidades de passagem (N). 

 
Tabela 2.1 – Larguras mínimas de PCF (NT 2-08, 2019) 

Unidades de passagem PCF (m) 
𝑵 ≤ 𝟏 0,90 

𝟏	 < 	𝑵	 ≤ 	𝟐 1,40, com duas folhas de 

0,70 m 

𝟐	 < 	𝑵	 ≤ 	𝟑 1,80, com duas folhas de 

0,90 m 

        

As edificações com mais de um pavimento, desde que sem saída direta ao 

exterior por todos os níveis, devem ser dotadas de rotas de saída verticais: escadas ou 

rampas. Estas devem respeitar obrigatoriamente as seguintes condições: 

 

a) Garantia de resistência ao fogo nos elementos estruturais de no mínimo 

2 horas; 

b) Possuir guarda-corpos nos lados abertos; 
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c) Possuir corrimãos em ambos os lados; 

d) Pisos antiderrapantes; 

e) Pé-direito mínimo de 2,30 m; 

f) Permanentemente livres de obstáculos. 

 

O quadro 2.4 apresenta os principais tipos de escadas, de acordo com a NT 2-08. 

 
Quadro 2.4 - Tipos de escadas (NT 2-08, 2019) 

Tipos  Descrição 

Não enclausurada (NE) Altura e largura mínimas respectivamente 
iguais a 2,30 m e 1,20m; paredes de 
material incombustível; ventilação por 
meio de abertura para o exterior ou prisma 
interno. 

Enclausurada à prova de fumaça (PF) Constituída de paredes com resistência ao 
fogo de pelo menos 240 min.; acesso por 
antecâmaras ventiladas com PCF tipo P-
60 estanques à fumaça. 

Enclausurada pressurizada (PFP) Podem sempre substituir as escadas PF. 
Deve ser dotada de ventilador 
permanentemente ligado com a função de 
manter a pressão interna ligeiramente 
superior à dos pavimentos.  

Aberta externa Pode substituir os demais tipos de escadas, 
devendo: ter acesso por PCF P-90; ser de 
material incombustível com TRRF 
mínimo de 2 h; existir parede sobre a 
fachada com TRRF mínimo de 2 h;  

 

 

Para atender aos requisitos da ABNT NBR 9055 (2020) – Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - rampas e elevadores de 

emergência também devem ser considerados. Os elevadores de emergência devem 

atender às normas de segurança previstas na ABNT NBR 5410 (2004) – Instalações 

elétricas de baixa tensão - e ABNT NBR NM 207 (1999) – Elevadores elétricos de 

passageiros: Requisitos de segurança para construção e instalação -  além do disposto 

na NT 2-08: caixa enclausurada independente dos elevadores comuns e dotada de parede 

com TRRF de 240 min.; portas metálicas corta-fogo abrindo para antecâmaras 
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pressurizadas; circuito de alimentação independente ligado a um grupo moto-gerador 

acionado automaticamente em situação de emergência. A figura 2.20 apresenta um 

esquema de escada PF com elevador de emergência. 

 
Figura 2.20 - Escada tipo PF com elevador de emergência (NT 2-08, 2019) 

 

2.2.7 Sinalização de segurança  

De acordo com Silva (2010), a sinalização possui duas funções principais: 

diminuir a chance de ocorrência de um incêndio ao alertar sobre riscos e proibir certas 

ações, além de servir como guia e orientação caso ocorra um incidente, indicando a 

localização dos equipamentos de combate bem como rotas de saída. A NT 2-05 (2020) 

estabelece os requisitos para os sistemas de sinalização de segurança contra incêndio e 

pânico. O quadro 2.5 apresenta os tipos de sinalização prescritos pela norma e alguns 

exemplos de simbologias usuais e a figura 2.21 ilustra uma aplicação das sinalizações. 

 
Quadro 2.5 - Tipos de sinalizações de segurança (NT 2-05, 2020) 

Tipos de sinalização Descrição Exemplo 

Alerta 

Alertar para áreas e 
materiais com risco de 
incêndio e explosão em 
potencial. 
 

 
Cuidado, risco de incêndio 

Equipamentos 

Indicar o local e o tipo de 
equipamento de proteção e 
combate 
  

Hidrante de incêndio  
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Proibição 
Coibir atos que possam 
iniciar incêndio  
  

Proibido fumar 

Orientação e salvamento 

 
Indicar saídas 
  

Escada de emergência 
 

 

 
Figura 2.21 - Exemplo de aplicação de sinalizações (NBR 13434-2, 2004) 

 

2.2.8 Iluminação de emergência  

De acordo com a NT 1-06, a iluminação de emergência auxilia o escape seguro e 

eficaz das pessoas, bem como o controle das áreas por equipes de combate a incêndio e 

socorro, durante a falha ou falta de fornecimento de energia elétrica.  

Nos grupos A, B, E G, I, J, L e M, caso seja exigida, a iluminação deve ser 

instalada nas escadas, halls de acesso às escadas e ao longo das rotas de saída com 

autonomia mínima de 60 min. Nos grupos B, C, F, H a instalação deve ser feita nas 

escadas, halls, áreas de refúgio, áreas comuns e ao longo das rotas de saída com 

autonomia maior ou igual a 60 min., exceto nas subclasses H-2 e H-3 em que se deve 

garantir autonomia por 120 min, no mínimo. A NT preconiza a adoção da ABNT NBR 

10898 (2013) – Sistemas de Iluminação de Emergência – no que não a contrariar. Os 

tipos de sistemas contemplados pela NBR 10898 estão dispostos no quadro 2.6. 
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Quadro 2.6 - Sistemas de iluminação de emergência (NBR 10898, 2013) 

Sistema Descrição Ilustração 

Conjunto de blocos 
autônomos (Figura 

2.22) 

Invólucro com lâmpadas 
incandescentes, fluorescentes, 
semicondutores com alimentação 
permanentemente ligada à rede 
pública e ativação por sensor na 
falta de tensão alternada da rede 
interna. 

 
Figura 2.22: Bloco autônomo 
(TACCA, 2018) 

Centralizado com 
baterias 

recarregáveis (Figura 
2.23) 

Recarga automática; alimentação 
principal do circuito de recarga 
ligada ao quadro geral de 
distribuição protegida por 
disjuntores termomagnéticos.  

 
Figura 2.23: Centralizado com 

baterias (TACCA, 2018) 

Centralizado com 
motogerador de 

arranque automático 
(Figura 2.24) 

Acionamento em até 12 segundos 
após falta de energia; deve 
possuir painel de controle com 
indicador de combustível e 
supervisão de temperatura; deve 
ser garantida reserva de 
combustível para pelo menos 12 
horas de funcionamento irrestrito 
do motor. 

 
Figura 2.24: Centralizado com 
motogerador (TACCA, 2018) 

Equipamentos 
portáteis (Figura 

2.25) 

Lanternas e equipamentos de uso 
manual em geral dispostos em 

locais demarcados, podendo ser 
retirados para uso em outros 

locais. 
 

Figura 2.25: Portátil (TACCA, 2018) 

 

2.2.9 Sistemas de detecção e alarme  

De acordo com Silva (2010), o sucesso no controle do fogo ou abandono da 

edificação depende de meios para identificar um incêndio e alertar aos ocupantes. 
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Conforme estabelecido na NT 2-07 (2019), o projeto de sistemas de detecção e alarme 

constitui-se dos seguintes dispositivos (Figura 2.26): 

a) Sistemas detectores: sensores que indicam mudanças no ambiente, tais 

como: elevação de temperatura, presença de chama ou fumaça, dentre 

outros; 

b) Acionadores manuais de alarme de incêndio: deve ser instalado em locais 

de trânsito de pessoas e pode ser acionado por qualquer usuário. Em cada 

pavimento da edificação, a distância máxima a ser percorrida por uma 

pessoa até o acionador mais próximo deve ser de 30 m; 

c) Central de detecção e alarme: responsável por receber indicação de 

detecção de incêndio, ativar o sinal de alarme, transmitir o sinal para outros 

pontos do edifício, além de supervisionar o funcionamento do sistema. 

d) Avisadores sonoros e/ou visuais: indicam situação de perigo através de: 

luzes, sons de sirene ou mensagens pré-gravadas. 

 
Figura 2.26 - Sistemas de detecção e alarme (SILVA, 2010) 

 

 

2.2.10 Extintores de incêndio 

Os extintores podem ser portáteis ou sobre rodas. De acordo com a NT 2-01 

(2020), os portáteis (Figura 2.27) devem ter massa de até 20 kg e podem ser transportados 

manualmente, ao passo que os sobre rodas (Figura 2.28) podem ter massa de até 250 kg 

e devem ser operados e transportados por um único operador. De acordo com Silva 
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(2010), trata-se de um equipamento cuja principal função é combater o foco de um 

incêndio. 

 

                                       

 
Figura 2.27 - Extintores de incêndio portáteis 

(BUCKA, 2020) 

 

 
Figura 2.28 - Extintor de incêndio sobre rodas 

(BUCKA, 2020) 

 

 

A instalação dos extintores deve ter os seguintes requisitos, com base na NT 2-01 

(2020): 

a) Garantir menor probabilidade de o fogo bloquear o acesso ao equipamento; 

b) Ser visível, de modo que todos os ocupantes fiquem familiarizados com 

sua localização; 

c) Deve ficar protegido contra intempéries e danos físicos; 

d) Não ser obstruído por mercadorias, matérias-primas e outros; 

e) Deve estar próximo aos acessos de risco; 

f) Deve ter simples remoção e manuseio; 

g) Não deve ser instalado em escadas. 

 

As substâncias usadas como agentes extintores devem respeitar o tipo de fogo 

existente no incêndio, o qual é determinado pelos combustíveis envolvidos e mecanismos 

de extinção mais adequados. Uma classificação de fogo bastante difundida na área de SCI 

é aquela que o divide nas classes: A, B, C, D e K. Órgãos nacionais e internacionais (a 

exemplo da NFPA por meio da norma de nº 10) utilizam essa categorização de modo a 

guiar as técnicas de proteção e combate. O quadro 2.7 caracteriza cada uma dessas classes. 

 



47 
 

 
 

Quadro 2.7 - Classes de Fogo (NT 2-01, 2020) 

Classe Simbologia Descrição 

  

Envolve materiais combustíveis sólidos: 
madeiras, papéis, borrachas, dentre outros, os 
quais queimam em superfície e em 
profundidade por meio da pirólise, deixando 
resíduos.  

  

Envolve líquidos e/ou gases inflamáveis, além 
de plásticos e graxas que se liquefazem por 
ação do calor, e queimam somente em 
superfície. 

  

Envolve equipamentos energizados, cabos, 
fios, quadros elétricos e similares. 

  

Combustão de materiais pirofóricos, tais 
como: sódio, lítio, urânio, magnésio, potássio, 
alumínio e outros.  

  

Combustão de óleos e gorduras usadas na 
cozinha. 

 

 

De acordo com a NT 2-01 (2020), os agentes extintores podem ser: água 

pressurizada, espuma mecânica, gás carbônico (𝐶𝑂K), fosfato monoamônico (pó ABC), 

bicarbonato de sódio (também chamado de pó químico seco, PQS ou pó BC) e 

halogenados. Para as classes de fogo K e D são usados outros componentes especiais.  

Cada agente tem a capacidade de extinguir o fogo através de um mecanismo 

específico. De acordo com Vaz (2016) e Guerra (2006), existem quatro mecanismos 

principais: remoção do combustível (carência); limitação do comburente (abafamento ou 

asfixia); redução de temperatura (refrigeração); ruptura da reação em cadeira (inibição). 

O quadro 2.8 relaciona os agentes e métodos de extinção adequadas às classes de 

fogo A, B e C. Para edificações de risco pequeno com até 50 m², a NT 2-01 permite a 

instalação de uma única unidade de pó ABC. 
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Quadro 2.8 - Tipo de extintor em função das classes de fogo (NT 2-01, 2020) 

Classe 

de Fogo 

Tipo de Extintor e Mecanismo principal de extinção 

Água: 

refrigeração 

Espuma:  

abafamento/ 

refrigeração 

𝑪𝑶𝟐 :  

abafamento/ 

refrigeração 

BC:  

inibição 

ABC: 

inibição 

Halog.: 

abafamento/ 

inibição 

A Sim Sim Não Não Sim Sim 

B Não Sim Sim Sim Sim Sim 

C Não Não  Sim Sim Sim Sim 

 

Para a classe D, são usados pós químicos classe D que podem ser a base de cloreto 

de sódio (NaCl). Para a classe K, são usados agentes de base alcalina que entram em 

contato com o óleo ou gordura presente no combustível promovendo a reação de 

saponificação com geração de espuma (VAZ, 2016).   

Para certas classes de fogo, alguns agentes não são apenas inadequados como 

também proibidos. Por exemplo, o uso de água na classe de fogo C apresenta o risco de 

condução elétrica e na classe D pode aumentar a intensidade de reação do metal. Nesses 

casos, como estabelece a ABNT NBR 15808 (2017) – Extintores de incêndio portáteis – 

deve estar gravado um símbolo de proibição no extintor, como ilustrado na figura 2.29.  

 

 
Figura 2.29 - Símbolo de proibição (NBR 15808, 2017) 

 

Outros dois parâmetros importantes para o dimensionamento são:  

a) Área protegida: área em m² de piso protegida por uma unidade extintora, em 

função da classe de risco; 

b) Distância máxima a ser percorrida, isto é, distância máxima percorrida pelo 

operador do ponto de fixação do extintor a qualquer ponto da área protegida 

pelo extintor. 
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A figura 2.30 apresenta, para extintores das classes de incêndio A, B e C, a área 

máxima protegida por uma unidade extintora e a distância máxima percorrida em função 

dos risco. 

 

 
Figura 2.30 – Área protegida e distância máxima percorrida para classes A, B e C (NT 2-01, 2020) 

 

2.2.11 Sistemas de hidrantes e mangotinhos  

As exigências para as instalações de combate a incêndio por hidrantes e 

mangotinhos são estabelecidas pela NT 2-02 (2019). O sistema é composto 

principalmente pelos seguintes componentes: 

a) Reservatório de água em que há reserva técnica de incêndio (RTI); 

b) Canalização ou Rede preventiva; 

c) Casa de máquina de incêndio (CMI); 

d) Bombas; 

e) Hidrantes e Mangotinhos; 

f) Hidrante de recalque; 

g) Abrigos de hidrantes e mangotinhos; 

h) Peças e acessórios: registros, válvulas, mangueiras, esguichos, dentre 

outros. 

 

A figura 2.31, ilustra a instalação dos principais componentes da rede. 
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Figura 2.31 - Componentes da instalação hidráulica de combate a incêndio (SILVA, 2010) 

 
2.2.11.1 Hidrantes e mangotinhos  
 

De acordo com a NT 2-02, os hidrantes são definidos como ponto de tomada de 

água com registro de manobra e união tipo engate rápido, e os mangotinhos são pontos 

de tomada de água em que há saída contendo válvula de abertura rápida, adaptador, 

mangueira semirrígida, esguicho regulável, válvula e carretel. 

A altura dos registros será de no mínimo 1 m e no máximo 1,5 m em relação ao 

piso. Além disso, a distância entre cada abrigo e o ponto mais distante a se proteger dentro 

do compartimento deve ser igual ou menor que 30 m.  Os itens obrigatórios nos pontos 

de hidrantes e mangotinhos estão dispostos no quadro 2.9. 

Quadro 2.9 - Itens obrigatórios nos pontos de hidrantes e mangotinhos (NT 2-02, 2019) 

Itens obrigatórios - 

Mangotinhos 

Itens obrigatórios – 

Hidrantes 

Abrigo Abrigo 

Esguicho Mangueira(s) de incêndio 

Mangueira semirrígida Chaves de hidrantes 

Carretel axial Esguicho(s) 
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Em função das classes de risco, a NT 2-02 estabelece os tipos de sistemas 

adequados, conforme tabela da figura 2.32.  

 

 
Figura 2.32 - Tipos de sistemas em função das classes de risco (NT 2-02, 2019) 

 

2.2.11.2 Hidrantes de recalque 
 

Os hidrantes de recalque podem ser instalados na fachada da edificação (Figura 

2.33) ou no passeio público (Figura 2.34) de modo que seja facilmente operado pelo 

Corpo de Bombeiros e permita fácil aproximação das viaturas. Quando no passeio, deve 

ser instalado em caixa metálica com profundidade máxima de 0,40 m, possuir registro 

gaveta de 63 mm e ter a inscrição “INCÊNDIO” na tampa da caixa. Na fachada, deve ser 

instalado voltado para a rua com um ângulo de 45º e altura entre 1 e 1,2 m.  

 

 

 
Figura 2.33 - Hidrante de recalque na fachada (NT 2-

02, 2019) 

 

 
Figura 2.34 - Hidrante de recalque no 

passeio (NT 2-02, 2019) 

 

 



52 
 

2.2.11.3 Reserva técnica de incêndio (RTI) 

 

A RTI compreende o volume de água no reservatório que será usado para 

combate de incêndio. Deve ser calculada conforme Eq. 2.5: 

 

RTI	 = 	 [60	 +	(nº	hid. x	ω)]	x	Qsistema 

 
(2.5) 

sendo: 

RTI = Reserva Técnica de Incêndio 

60 = constante de autonomia de água para o incêndio (min.); 

nº. hid = número total de hidrantes na edificação; 

ω = constante de majoração e manutenção do volume de água no reservatórios, igual a 2 

min.; 

Qsistema = vazão do sistema (L/min), obtida da figura 2.32 

 

2.2.11.4 Casa de máquina de incêndio (CMI) 

 

A CMI é o local de acesso restrito destinado ao abrigo das bombas de incêndio 

e demais itens complementares ao seu funcionamento. Deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

a) Acesso por meio de porta corta-fogo tipo P-90; 

b) Ventilação de 10% da área do piso; 

c) Alimentação de energia elétrica deverá ser feita por circuito 

independente; 

d) Guarnecidas com unidades extintoras adequadas; 

e) Deve conter ao menos 1 ponto de luz no seu interior. 

 

2.2.11.5 Canalização e Rede preventivas 

 

A canalização preventiva deve ser constituída por tubulações com diâmetro 

nominal mínimo de 50 mm para edificações de risco pequeno e 63 mm para as outras 

classes de risco. Os materiais dos tubos podem ser: ferro fundido, aço carbono ou cobre. 
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A pressão fornecida aos hidrantes deverá ser de no mínimo 1 kg/cm² e no máximo 4 

kg/cm² 

A rede preventiva, por outro lado, deve ser constituída por tubulação com 

diâmetro nominal mínimo de 75 mm e deve fornecer água aos hidrantes com pressão 

mínima de 4 kg/cm². Nesse caso, os tubos podem ser em ferro galvanizado, ferro fundido, 

aço carbono ou cobre. Tanto para a rede como para a canalização preventiva, a NT 2-02 

veda o uso de CPVC. 

Os resultados do cálculo hidráulico das tubulações devem satisfazer a equação 

2.6 ou a 2.7. 

ℎ% = 𝑓
𝐿𝑣K

2𝐷𝑔 

 
(2.6) 

sendo: 

ℎ%= perda de carga (mca); 

𝑓 = fator de atrito obtido no diagrama de Moody e Hunter-Rouse (admimensional); 

L = comprimento da tubulação (m);  

v = velocidade do fluído (m/s); 

D = diâmetro interno (m) 

g = aceleração da gravidade (m/s²). 

 

 

𝐽 = 605 × 𝑄j,kl × 𝐶mj,kl × 𝐷mn,ko × 10n 

 

(2.7) 

sendo: 

J = perda de carga por atrito (m/m); 

Q = vazão (L/min) 

C = fator de Hazen Willians;  

D = diâmetro interno do tubo (mm). 

 

A velocidade máxima nos tubos não deve ser superior a 5 m/s, devendo ser calculada pela 

Eq. 2.8. 

 

𝑣 =
𝑄
𝐴 

(2.8) 
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sendo: 

𝑣 = velocidade da água (m/s); 

Q = vazão de água (m³/s); 

A = área interna da tubulação (m²). 

 

2.2.11.6 Bombas de incêndio 
 

As bombas de incêndio devem ser centrífugas, sendo acionadas por motor 

elétrico (eletrobomba com circuito independente da rede elétrica geral) ou a explosão 

(motobomba). O acionamento deve ser automático quando houver abertura do hidrante 

mais desfavorável em relação à pressão, e a instalação deve garantir, preferencialmente, 

sucção positiva (bomba afogada). A NT 2-02 estabelece que deve sempre existir dois 

sistemas de pressurização, dispostos conforme quadro 2.10. 

 
Quadro 2.10 - Sistema de bombas em função das classes de risco (NT 2-02, 2019) 

Risco Bombas 

Pequeno e Médio 1 02 eletrobombas, sendo 01 reserva 

Médio 2 e Grande 

(Opção 1) 
01 eletrobomba e 01 motobomba 

Médio 2 e Grande 
(Opção 2) 

02 eletrobombas, devendo uma 
delas ser acionada por 

motogerador 
 
 
Quando for necessário manter o sistema pressurizado numa determinada faixa 

de pressão e/ou para compensar pequenos vazamentos, pode ser usada de modo 

complementar uma eletrobomba jockey. 

A NT 2-02 também estabelece que edificações com abastecimento de água por 

sistema indireto (por gravidade), podem dispensar bombas de incêndio caso o cálculo 

hidráulico comprove que a altura do reservatório superior é suficiente para fornecer as 

pressões e vazões mínimas nos pontos de tomada de água. A ABNT NBR 13714 (2000) 

– Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio - menciona que se a 

altura não for suficiente para atender aos hidrantes mais desfavoráveis, deve ser usada 
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uma bomba de reforço em sistema by pass (Figura 2.35) para garantir pressão mínima aos 

pontos mais desfavoráveis. 

 

 
Figura 2.35 - Instalação com bomba de reforço (Adaptada da NBR 13714, 2000) 

 

2.2.12 Chuveiros automáticos 

Chuveiro automático (Figura 2.36) é o “dispositivo para supressão ou controle de 

incêndios que funciona automaticamente quando seu elemento termossensível é aquecido 

à sua temperatura de operação ou acima dela” (NBR 10897, 2020). O elemento 

termossensível (ampola) rompe em determinada temperatura, liberando o fluxo de água 

sobre uma região específica.  

 

 
Figura 2.36 - Chuveiro automático (VAZ, 2016) 
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De acordo com Vaz (2016), os sistemas de chuveiros automáticos podem ser 

divididos nos seguintes tipos: tubo molhado, tubo seco, dilúvio e ação prévia.  

De acordo com a ABNT NBR 10897 (2020) – Sistemas de proteção contra 

incêndio por chuveiros automáticos – no sistema de tubo molhado, que é o mais 

comumente usado, as tubulações são permanentemente preenchidas com água e ela é 

descarregada de forma imediata quando os chuveiros são abertos devido ao calor do 

incêndio, conforme figura 2.37. Dentre os componentes do sistema, pode-se destacar: 

a) Coluna principal de alimentação (riser): tubulação vertical localizada 

entre a fonte de abastecimento e ramais, contando com válvula de governo 

e alarme; 

b) Válvula de governo e alarme (VGA): é conjunto constituído por válvula 

seccionadora, válvula de retenção e sistema de alarme de fluxo, além de 

manômetros, drenos e acessórios. A VGA fica instalada em cada coluna 

de alimentação. O sistema de alarme sonoro é ativado pela vazão de água 

equivalente à vazão do menor chuveiro instalado no sistema e deve ser 

acionado no máximo 5 minutos após o início do fluxo;  

c) Ramais: tubos onde os chuveiros automáticos são instalados; 

 

 
Figura 2.37 - Sistema de chuveiros automático tipo tubo molhado (Vaz, 2016) 
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2.2.13 Hidrante Urbano 

O hidrante urbano (Figuras 2.38 e 2.39) é o equipamento com ponto de tomada 

de água ligado à rede da companhia distribuidora e destinado ao uso pelo Corpo de 

Bombeiros. De acordo com a NT 2-15 (2019), a instalação dos hidrantes em edificações, 

loteamentos e agrupamentos é de responsabilidade do proprietário, devendo estar 

indicados na planta de situação ou localização do projeto a ser aprovado.  

 

 
Figura 2.38 - Ilustração de uso do hidrante 

urbano (SILVA, 2010) 
 

 

 
Figura 2.39 - Ligação de hidrante à rede pública 

(Adaptada da NT 2-15, 2019) 

 

A instalação deve ser feita preferencialmente nas esquinas das vias e/ou no meio 

de grandes quadras e deve obedecer aos critérios do quadro 2.11. 

 
Quadro 2.11 - Critérios de instalação de hidrantes em função do risco (NT 2-15, 2019) 

Risco Hidrantes urbanos 

Pequeno e Médio 1 
01 hidrante para um raio de 300 m 

do eixo da fachada 

Médio 2 e Grande 
01 hidrante para a distância útil de 

90 m do eixo da fachada 

 

2.2.14 Plano de emergência contra incêndio e pânico (PECIP) 

De acordo com a NT 2-10, é o documento que determina um conjunto de 

procedimentos a serem adotados pela população da edificação em caso de incêndio, 

visando à proteção à vida, patrimônio e meio ambiente. O plano é estabelecido em função 

da classe de risco da edificação e deve conter, no mínimo, o disposto no quadro 2.12. 
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Quadro 2.12 - Componentes básicos do PECIP (NT 2-10, 2019) 

Requisitos Descrição 

Características gerais da 
edificação 

Inclui: ocupação, risco de incêndio, população, sistemas 
construtivos, pessoas portadoras de deficiência, rotas de 
saída, dentre outros. 

Procedimentos básicos de 
emergência contra incêndio 
e pânico 

Ações a serem executadas pela população, descritas de 
forma sequencial e com atribuição de responsáveis. 
Exemplo: quem acionará o CBMERJ ou quem irá 
combater o princípio de incêndio e os meios para tal, 
dentre outros. 

Plano de abandono Conjunto de ações visando à remoção rápida e ordenada 
da população no caso de emergências.  

Previsão de exercícios 

simulados 

Atividades práticas periódicas com o objetivo de manter 
a população do edifício em condições de enfrentar uma 
situação de emergência real. 

Plantas de emergência 
Croqui ou planta simplificada com a função de facilitar 
o reconhecimento do local pela população e equipes de 
emergência, além de indicar recursos e percursos de 
saída. 

 

O exemplo de uma planta de emergência pode ser visto na figura 2.40. 

 
Figura 2.40 - Planta de emergência (NT 2-10, 2019) 
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2.3 MEDIDAS PARA PRESERVAR O DESEMPENHO DAS INSTALAÇÕES DE 

SCIP 

No item 2.2 foi feita uma exposição das medidas de proteção contra incêndio 

sob o ponto de vista de atendimento à legislação durante a fase de projeto e execução das 

instalações. Entretanto, a garantia dos requisitos mínimos de operação dos equipamentos 

de incêndio ao longo da vida útil da edificação depende de medidas que possibilitem 

acompanhar as condições de uso e conservação ao longo dos anos. Dentre estas medidas, 

a inspeção predial assume fundamental importância para fornecer subsídios à eficiente 

manutenção do sistema.  

Gomide et al. (2020) define a inspeção predial como o check-up da edificação 

com o objetivo de garantir a saúde dos ocupantes e boa qualidade do edifício. Para isso, 

é necessário realizar o diagnóstico de seus sistemas para que possam ser tomadas as 

providências posteriores relacionadas aos serviços de reparo e manutenção. 

Existem duas normas de abrangência nacional em vigor que estabelecem 

diretrizes e metodologias para a realização da inspeção: ABNT NBR 16747 (2020) – 

Inspeção Predial: Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimentos e a Norma de 

Inspeção Predial Nacional (IBAPE, 2012). Esses documentos técnicos serão utilizados 

como referência principal para conceituar a inspeção neste capítulo. 

A IBAPE (2012) destaca que a inspeção é a análise isolada ou combinada das 

condições técnicas, de uso e manutenção do edifício.  De acordo com a NBR 16747 

(2020), a inspeção predial tem por objetivo: 

 
“[...] constatar o estado de conservação e funcionamento da edificação, seus 
sistemas e subsistemas, de forma a permitir um acompanhamento sistêmico do 
comportamento em uso ao longo da vida útil, para que sejam mantidas as 
condições mínimas necessárias à segurança, habitabilidade e durabilidade da 
edificação” (NBR 16747, 2020). 
 
 

A inspeção predial, portanto, é um processo que visa auxiliar na gestão da 

edificação e, quando realizada com periodicidade regular, contribui para a reduzir riscos 

técnicos e econômicos relacionados com a perda de desempenho (NBR 16747, 2020). 

Esta norma preconiza que a avaliação de desempenho deve abranger, no mínimo, o 

conjunto de requisitos dispostos no quadro 2.13 
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Quadro 2.13 - Requisitos mínimos da inspeção (NBR 16747, 2020) 

Segurança 

Segurança estrutural 

Segurança contra Incêndio 

Segurança no uso e operação 

Habitabilidade 

Estanqueidade 

Saúde, higiene e qualidade do ar 

Funcionalidade e acessibilidade 

Sustentabilidade 
Durabilidade 

Manutenibilidade 

 
 

A NBR 16747 (2020) recomenda as seguintes etapas para a inspeção predial: 

a) Levantamento e análise de documentação; 

b) Anamnese para identificação de características e histórico da edificação; 

c) Vistoria técnica; 

d) Classificação das irregularidades encontradas na vistoria; 

e) Avaliação da manutenção e uso; 

f) Recomendações das ações para restaurar ou preservar o desempenho do 

sistema; 

g) Emissão de laudo técnico de inspeção 

Nos itens seguintes estas etapas serão descritas com maior detalhe. 

 

2.3.1 Levantamento e análise de documentação 

Deve-se obter e analisar, quando disponíveis e existentes, documentos 

administrativos, técnicos, de manutenção e operação da edificação. Dentre eles, citam-se 

abaixo alguns exemplos indicados pelas normas: 
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a) Administrativos: Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), 

alvará de construção, certificado de treinamento da brigada de incêndio, 

certificado de teste de equipamentos de incêndio, dentre outros; 

b) Técnicos: projetos executivos e memoriais descritivos. 

c) Manutenção e operação: manual de uso, operação e manutenção, plano 

de manutenção, selos dos extintores, laudos de inspeção anteriores e 

outros. 

2.3.2 Anamnese 

A anamnese é definida pela NBR 16747 (2020) como a etapa da inspeção predial 

em que são realizadas uma ou mais entrevistas com os responsáveis técnicos e legais pela 

edificação com a finalidade de coletar informações sobre o prédio e sobre as modificações 

realizadas ao longo dos anos, de modo a instruir o responsável pela inspeção. 

 

2.3.3 Vistoria técnica 

A vistoria tem como objetivo a constatação das anomalias e falhas de 

manutenção, uso e operação dos sistemas da edificação. A NBR 16747 (2020) destaca 

que a vistoria contemplada por esta norma tem caráter fundamentalmente sensorial, não 

sendo capaz, portanto, de identificar vícios ocultos que não possuam sintomas aparentes 

ou que só possam ser identificados por meio de ensaios específicos. Nesses casos, será 

necessário contratar uma inspeção especializada. 

Complementarmente, Gomide et al. (2020) define a vistoria como a constatação 

técnica de um fato, condição ou direito relacionado a um edifício, mediante verificação 

in loco por meio de check-list. Conforme Lima e Silva (2019), o check-list funciona como 

um roteiro com a listagem das verificações a serem realizadas nos componentes e 

equipamentos dos sistemas e subsistemas da edificação.  

 

2.3.4 Classificação das irregularidades quanto ao tipo e grau de risco 

As irregularidades constatadas na vistoria devem ser classificadas em falhas ou 

anomalias. A falha pode ser de uso, operação ou manutenção e é definida como a 
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anormalidade que implica no término da capacidade da edificação ou suas partes de 

cumprir suas funções como requerido (NBR 16747, 2020). Pujadas (2013) define 

anomalia como o desvio da normalidade, caracterizando uma irregularidade ou ainda 

apresentada na forma de sintoma, lesão, defeito ou manifestação patológica. A NBR 

16747 (2020) divide as anomalias em três tipos, conforme quadro 2.14. 

 
Quadro 2.14 - Tipos de anomalias (NBR 16747, 2020) 

Tipos de anomalias Descrição 

Endógena Perda de desempenho é decorrente das 

etapas de projeto e/ou execução (técnicas 

construtivas inadequadas ou escolha 

incorreta de materiais). 

Exógena Perda de desempenho relacionada a 

fatores externo à edificação (provocada 

por terceiros: atos de vandalismo, choques 

de veículos, obras vizinhas, dentre outros).  

Funcional Relacionada ao envelhecimento natural e 

término da vida útil. 

 

Quanto ao grau de risco, tanto a NBR 16747 (2020) quanto a norma da IBAPE 

(2012) sugerem a categorização em três patamares de urgência: 

a) Prioridade 1 (Risco Crítico): risco de danos contra a saúde e segurança 

das pessoas e meio ambiente; comprometimento da funcionalidade dos 

sistemas com possíveis paralisações; comprometimento expressivo da 

durabilidade e/ou perda excessiva do desempenho que gere grande 

aumento do custo de manutenção e/ou recuperação; 

b) Prioridade 2 (Risco Médio): perda parcial do desempenho com impacto 

na funcionalidade da edificação, mas sem prejuízo à operação direta de 

sistemas e sem comprometer a saúde e segurança dos usuários; 

c) Prioridade 3 (Risco Mínimo): pequenos prejuízos à estética, sem 

probabilidade de evoluir para riscos médios ou críticos e com pouco 

comprometimento do valor imobiliário.  
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Esta categorização permite ordenar os problemas em função da urgência de 

intervenção. De acordo com Pujadas (2013), a atribuição de níveis de risco facilita a 

análise, compreensão e ordenamento de investimentos no plano de manutenção.  

2.3.5 Avaliação da manutenção e uso 

De acordo com a NBR 16747 (2020), a avaliação da manutenção deve verificar 

a conformidade das tarefas e plano de manutenção em relação ao disposto na ABNT NBR 

5674 (2012) – Manutenção de edificações: Requisitos para o sistema de gestão da 

manutenção. O plano deve ser avaliado para constatar: coerência com o que foi 

recomendado pela construtora e/ou fabricantes dos equipamentos e sistemas 

inspecionados, além da efetiva execução das atividades propostas no plano quanto aos 

procedimentos técnicos e periodicidades. 

Para avaliação do uso, a norma recomenda avaliar e classificar a conformidade 

de uso dos sistemas da edificação em relação ao previsto em projeto. O uso regular ocorre 

quando há convergência com o previsto em projeto, normas técnicas e dados dos 

fabricantes. Quando existem divergências em relação a estes parâmetros, o uso é 

considerado irregular. 

2.3.6 Recomendações Técnicas 

É o conjunto de indicações para correção das anomalias, falhas de uso, operação 

e manutenção, além de não conformidades com a documentação analisada. A 

apresentação das recomendações deve ser feita de forma clara e acessível no laudo técnico 

elaborado ao final do processo de inspeção, com indicação de manuais, normas e 

ilustrações pertinentes para facilitar o entendimento e as futuras providências do 

contratante. A NBR 16747 (2020) destaca também que as recomendações podem incluir 

a necessidade de contratação de um profissional especialista em uma determinada área 

para verificações mais aprofundadas e emissão de relatório complementar. 

2.3.7 Laudo técnico de inspeção 

Os procedimentos realizados devem ser descritos no laudo técnico de inspeção, 

documento completo que atesta e descreve os resultados da inspeção realizada. 

De acordo com a NBR 16747 (2020), o laudo deve conter, dentre outros: 

identificação do solicitante; data das vistorias; descrição técnica da edificação; 
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documentações analisadas; descrição da metodologia usada; registros fotográficos e 

classificação das irregularidades; conclusões e recomendações técnicas; anotação de 

responsabilidade técnica (ART). 
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3 ESTUDO DE CASO: CENTRO DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Este capítulo destina-se a apresentar a análise e diagnóstico da segurança contra 

incêndio e pânico do Centro de Tecnologia da UFRJ (CT-UFRJ). Para esta análise, a 

edificação foi caracterizada e classificada de acordo com as exigências do COSCIP-RJ 

(2018). Em seguida, algumas das etapas da metodologia de inspeção predial foram 

utilizadas para elaboração do diagnóstico, conforma fluxograma da figura 3.1. Ressalta-

se que a inspeção predial deve ser feita por profissional devidamente registrado no órgão 

de conselho de classe (CREA ou CAU), e as etapas feitas neste trabalho possuem 

aplicações didáticas. 

 

 
Figura 3.1 - Fluxo de procedimentos para elaborar diagnóstico (Autor, 2020) 
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3.1 OBJETO DE ESTUDO 

Criado em 1970, o Centro de Tecnologia fica localizado na Cidade Universitária 

da UFRJ (Ilha do Fundão, Rio de Janeiro/RJ). De acordo com o seu site institucional, o 

Centro possui a Escola Politécnica e a Escola de Química e é integrado pelos seguintes 

órgãos complementares: Instituto Alberto Coimbra de Pós-graduação de Pesquisa em 

Engenharia (COPPE), Instituto de Macromoléculas Heloísa Mano (IMA) e o Núcleo 

Interdisciplinar para Desenvolvimento Social (NIDES). Ainda de acordo com o site 

institucional, conta com mais de 300 laboratórios para atividades de pesquisa nas mais 

diferentes áreas da engenharia e cerca de 4000 alunos de graduação, 4900 de pós-

graduação, 500 professores e 700 técnicos-administrativos ocupam suas instalações 

diariamente. As figuras 3.2 e 3.3 exibem, respectivamente, a fachada principal e uma vista 

em 3D da edificação extraída do Google Earth. 

 

 
Figura 3.2 - Entrada principal do CT-UFRJ (CT, 2018) 

 

 
Figura 3.3 - Centro de Tecnologia (Google Earth, 2020) 
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O CT-UFRJ é dividido em 9 blocos, conforme representação esquemática da 

figura 3.4. Neste esquema também está indicada a localização da Brigada de Incêndio da 

edificação, nos fundos do Bloco D. O quadro 3.1 apresenta o número de pavimentos por 

bloco. 

 

 
Figura 3.4 - Esquema representativo dos blocos do CT (LCG-UFRJ, 2017) 

 
 

 
Quadro 3.1 - Número de pavimentos por bloco 

Bloco Número de Pavimentos 

A 7 

B 2 

C 2 

D 2 

E 2 

F 2 

G 2 

H 3 

I 2 pavimentos e 1 subsolo 
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3.2 CLASSE DE RISCO E EXIGÊNCIAS PARA O CT-UFRJ DE ACORDO COM O 

COSCIP-RJ (2018)   

 

Conforme NT 1-04 (Classificação das edificações e áreas de risco quanto ao 

risco de incêndio), o Grupo E possui três divisões de ocupação: E-1 (escolar em geral), 

E-2 (Escolar especial) e E-3 (Espaço para cultura física). Como é possível observar na 

figura 3.5, o CT se enquadra na divisão de ocupação E-1, a qual contempla edificações 

de ensino superior.  

 

 
Figura 3.5 - Divisões da classe de ocupação E (NT 1-04, 2019) 

 

A partir da definição da classe de ocupação, a NT 1-04 define o risco associado: 

pequeno, médio 1, médio 2 ou grande. Conforme figura 3.6, o CT se enquadra na classe 

de risco Médio 1. 

 

 
Figura 3.6 - Classe de risco do grupo escolar (NT 1-04, 2019) 
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Com a ocupação e a classe de risco definidos, o COSCIP-RJ (2018)  define as 

exigências relacionadas às medidas de proteção contra incêndio. A tabela de exigências 

para o Grupo E é apresentada na figura 3.7, em função do número de pavimentos e altura 

do edifício. Observa-se que alguns itens (extintores, hidrantes, sinalização, iluminação de 

emergência, alarmes, saída de emergência, hidrante urbano, acesso de viaturas e 

segurança dos materiais construtivos) são exigidos em todos os casos. A verificação das 

exigências para o CT deve ser feita por bloco, já que existem algumas diferenças entre 

eles relativas ao número de pavimentos e altura:  

 

a) O bloco A possui 7 pavimentos e altura superior a 30 metros, portanto 

enquadra-se na última coluna da tabela de exigências (figura 3.7);  

  

b) O bloco H e o bloco I enquadram-se na coluna de edificações de 3 

pavimentos. De acordo com o Art. 11 do COSCIP-RJ (2018), para efeito 

de determinação de exigências, o subsolo também é considerado um 

pavimento. Portanto, o bloco I é incluso na categoria de 3 pavimentos. 

 

c) Demais blocos na coluna de 2 pavimentos, conforma figura 3.7.  

 

Observa-se que o plano de emergência e o sistema de chuveiros automáticos deve 

ser aplicado exclusivamente ao bloco A. Além disso, sistemas de controle de fumaça não 

são aplicáveis, pois as observações específicas da tabela (figura 3.7) indicam que este 

sistema só exigido em edificações com altura superior a 90 metros, o que não é o caso do 

bloco A. 
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Figura 3.7 - Medidas de proteção exigidas para o grupo E (NT 1-04, 2019) 

 

 

Como será verificado nos próximos itens, o sistema de proteção contra incêndio 

e pânico da edificação não está em conformidade com as exigências do novo COSCIP-

RJ(2018), apresentando uma grande quantidade de irregularidades. No entanto, verificou-

se também que se encontram em processo de conclusão os novos projetos de incêndio 

para atualizar as instalações e regularizar os blocos perante o CBMERJ, como será melhor 

detalhado no item seguinte. 
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3.3 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO 

Os documentos do quadro 3.2 foram solicitados com o objetivo de realizar a 

coleta preliminar dos dados e avaliar a gestão de documentação da edificação. O status 

“disponível” indica documentos que foram localizados e acessados; já o “indisponível” 

indica aqueles que não foram localizados na busca realizada, mas não há certeza sobre a 

sua existência; e o “inexistente” é para os documentos que não existem. 

 
Quadro 3.2 - Documentação solicitada (Autor, 2020) 

Documento Status 

Regimento Interno Disponível 

Plantas de arquitetura  Disponível 

Projetos das instalações de incêndio originais (as built) Indisponível 

Novos projetos de incêndio para adequação ao COSCIP-

RJ(2018)   

Disponível 

Certificado de Aprovação (CA) do Corpo de Bombeiros Inexistente 

Relatório de ocorrência de incidentes  Disponível 

Plano de manutenção dos equipamentos de incêndio Disponível* 

Plano de emergência contra incêndio e pânico (Bloco A) Inexistente 

Laudos de vistoria anteriores Disponível 

 

Com relação ao plano de manutenção dos equipamentos, faz-se a ressalva de que 

foi localizado apenas para os extintores, como será discutido no item 3.4.  

Existem alguns laboratórios no CT-UFRJ que dispõem de um plano de 

emergência específico. No entanto, também deveria existir plano de emergência contra 

incêndio e pânico para o bloco A, de acordo com a tabela da figura 3.7. Levando em 

consideração a maior complexidade de evacuação deste bloco e a presença de laboratórios 

que manipulam compostos químicos altamente inflamáveis, um plano de emergência bem 

conhecido por alunos e professores que ocupam o prédio é importante. 

A obtenção do Certificado de Aprovação (CA) faz parte do processo de 

regularização e atualização do prédio perante o CBMERJ que está sendo coordenado pelo 

Prof. Roberto Machado (Departamento de Expressão Gráfica/Poli-UFRJ). No quadro 3.3 

apresenta-se a listagem dos novos projetos de incêndio verificados e a discriminação dos 

blocos em que serão aplicados. 
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Quadro 3.3 - Listagem dos novos projetos analisados 

Projeto  Bloco 

Chuveiros automáticos Bloco A 

Detectores e alarmes Todos os blocos 

Iluminação de emergência Todos os blocos 

Sinalização de emergência Todos os blocos 

Cisternas 

1 nova para atender o bloco A 

1 nova para atender os blocos B até H 

1 restaurada para atender o Bloco I 

Hidrantes Todos os blocos 

Rotas de Fuga Todos os blocos 

 

Foram analisados também dois laudos de vistoria, datados de 2019, cuja 

realização foi especificamente para avaliar as condições do Bloco A do CT. Um deles, 

datado de julho de 2019, avaliou o pavimento técnico do bloco A (localizado no entrepiso 

entre o quinto e sexto pavimento) e foi coordenado por Assed Naked Haddad 

(Departamento de Construção Civil/Poli-UFRJ) indicando, conforme figura 3.8, que as 

não conformidades de laudos anteriores continuaram sem atendimento. Entre essas não 

conformidades, são encontradas algumas relacionadas ao sistema de incêndio. 

 

 
Figura 3.8 - Avaliação do atendimento a não conformidades anteriores (HADDAD, 2019) 
 

O outro laudo analisado foi coordenado pelo Escritório Técnico da Universidade 

(ETU), também realizado em julho/2019. Este laudo buscou verificar as condições de 
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segurança da estrutura e instalações prediais do bloco A após o rompimento de tubulação 

de água fria ocorrido em 20/05/2019. Entre as constatações informadas sobre as 

instalações, citam-se: 

 

a) Muitas tubulações são originais da época de construção, comumente em 

ferro fundido, e encontram-se bastante deterioradas; 

b) Emendas irregulares de tubulações novas em tubulações antigas; 

c) Tratamentos paliativos para atenuar vazamentos; 

d) Instalações elétricas com ligações irregulares e fora dos padrões mínimos 

de segurança 

 

O relatório da vistoria recomenda que seja feita, de forma urgente, a readequação 

das instalações elétricas, visto que nas condições atuais há elevado risco de sinistros como 

incêndios (Figura 3.9 e 3.10) 

 

 

          
Figura 3.9 - Ligação inadequada do ar condicionado (ETU, 2019) 
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Figura 3.10 - Distribuição desorganizada na parte de trás de quadro elétrico (ETU, 2019) 
 

3.4 ANAMNESE 

Na etapa de anamnese, foram realizadas duas entrevistas: a primeira com o 

coordenador dos novos projetos de incêndio do CT-UFRJ, Prof. Roberto Machado. A 

segunda entrevista foi realizada com a Eng. Rosane Detommazo, coordenadora da 

Gerência de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, da qual faz parte a Brigada 

de Incêndio da COPPE (que também atende às demandas do CT). 

Buscou-se avaliar as condições atuais da segurança contra incêndio da edificação 

por meio do conhecimento de profissionais envolvidos diretamente com esse sistema.  

 

3.4.1 Entrevista 1 

A partir da entrevista com o Prof. Roberto Machado, foi possível constatar que o 

sistema atual de incêndio está bastante defasado, visto que não passou por modificações 

significativas desde o fim da década de 1960. Elaborou-se o quadro 3.4 com o resumo 

das principais informações obtidas na entrevista acerca da situação atual e da situação 

futura (prevista) quando os projetos de regularização forem executados. 
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Quadro 3.4 - Avaliação da segurança contra incêndio do CT-UFRJ (Autor, 2020)  

Equipamento Situação atual Situação futura (Previsão) 

Chuveiros 
Automáticos Existente em alguns laboratórios Instalação em todos os 

pavimentos do Bloco A 

Hidrantes 

Existem hidrantes, porém o CT não 
possui reserva técnica de incêndio 
(RTI) e o sistema de pressurização por 
meio de bombas não está operante. Nos 
blocos, a distância entre dois hidrantes 
é de 60 metros - o dobro do máximo 
permitido pelo COSCIP-RJ(2018) . 
Destaca-se também que os materiais 
das canalizações não estão em 
conformidade com a norma e 
apresentam grande estado de 
degradação. 

Ampliação da quantidade de 
hidrantes para atender a 
distância máxima de 30 
metros prevista em norma. 
Substituição dos hidrantes 
antigos e da canalização 
deteriorada. Está previsto 
também novas cisternas e 
casas de máquinas de 
incêndio (CMI) para atender 
o sistema. 

Extintores Existentes e em bom estado de 
conservação 

Ampliação da quantidade de 
extintores 

Detecção e 
Alarme 

O único sistema de alarme existente 
fica localizado no Bloco E e funciona 
em caráter experimental 

Instalação de alarmes e 
detectores (de fumaça e 
termovelocimétricos) em 
todos os blocos e Central de 
alarme no Bloco I  

Iluminação 
de 

emergência 
Existente em alguns laboratórios 

Instalação de blocos 
autônomos de iluminação em 
todos os blocos e sistema 
centralizado com baterias. 

Sinalização 
de 

Emergência 

Falta sinalização em alguns locais e 
também existem defeitos em algumas 
sinalizações existentes.  

Ampliação das sinalizações e 
troca das placas defeituosas. 

Escadas 

As escadas são consideravelmente 
largas, mas apresentam problemas 
como: falta de corrimãos em ambos os 
lados e falta de antiderrapantes. Além 
disso, não há antecâmaras nas escadas 
do Bloco A. 

Não estão previstas 
antecâmaras em função da 
complexidade da 
modificação arquitetônica, 
mas a instalação da 
ventilação mecânica é uma 
possibilidade de medida 
compensatória no Bloco A. 

Controle de 
Fumaça Inexistente 

Não aplicável (exigido 
apenas para edificações com 
altura superior a 90 metros) 

Hidrante 
Urbano 

(externo) 

Há 04 hidrantes urbanos nas 
proximidades dos blocos A, F e H, 
porém estão inoperantes. 

Não estão previstos novos 
hidrantes urbanos 
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Os hidrantes e o sistema de bombas foram instalados no fim da década de 1960 

e nunca passaram por uma renovação. Como não existe RTI e as bombas de incêndio 

estão inoperantes, não há garantia de funcionamento adequado dos hidrantes. A falta de 

segurança relacionada a esse tipo de problema ficou evidente no incêndio do Museu 

Nacional quando os hidrantes não funcionaram adequadamente, conforme citado na 

introdução deste trabalho.  

Os novos projetos preveem uma nova derivação nos ramais de incêndio para 

ampliar a quantidade dos hidrantes nos blocos, respeitando assim a distância máxima de 

30 metros entre eles. Está prevista uma nova cisterna para atender o Bloco A, outra para 

atender os blocos B até o H e será feita a restauração de um reservatório existente para 

atender o bloco I. As canalizações e hidrantes antigos também serão substituídos, pois as 

especificações não atendem ao novo Código e o estado de degradação está avançado. 

 

3.4.2 Entrevista 2 

Na segunda entrevista, buscou-se entender com a Eng. Rosane Detommazo a 

atuação dos brigadistas, estrutura disponível para atendimento, históricos de incidentes e, 

principalmente, a existência de procedimentos de inspeção preventiva relacionados aos 

equipamentos de incêndio do CT.   

 

 
Figura 3.11 - Brigada de incêndio COPPE/UFRJ (DETOMMAZO, 2019) 

 

A Brigada foi formada em outubro de 1991 e atua com as seguintes atribuições: 

atendimento de primeiros socorros; combate a princípios de incêndio; acionamento, 

recepção e orientação do Corpo de Bombeiros; corte de energia; ações preventivas 

relacionadas a avaliação de riscos e inspeção geral dos equipamentos de combate a 
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incêndio. A equipe é composta por 4 bombeiros civis, 1 enfermeira, 1 técnica em 

enfermagem, 2 técnicos de segurança do trabalho, 2 engenheiros, 1 química, 1 auxiliar 

administrativo, além de 2 estagiários de eng. Civil. 

O gráfico da figura 3.12 expõe a distribuição dos principais tipos de ocorrências 

no histórico de atendimento da brigada, desde 2005. Observa-se que os primeiros socorros 

compõem a maior parte dos atendimentos, abrangendo atividades como: verificação de 

sinais vitais, estabilização de vítimas, monitoramento de vias aéreas e batimentos 

cardíacos e solicitação de ambulância. Os princípios de incêndio, apesar de menos 

frequentes, também ocorrem na edificação. 

  

 
Figura 3.12 - Principais ocorrências (DETOMMAZO, 2020) 

 

 

De acordo com Detommazo (2020), existem cerca de 970 extintores na área de 

atendimento dos brigadistas. A manutenção e recarga dos extintores é feita por uma 

empresa especializada, e a brigada possui um sistema interno para controle das datas de 

manutenção e recarga, além de catalogação destes equipamentos (Figuras 3.13 e 3.14). 

Há também rotinas para planejamento e controle da manutenção que é feita em cada 

extintor. 
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Figura 3.13 - Sistema da Brigada para catalogação dos extintores (SBI, 2020) 

 

 

 
Figura 3.14 - Visualização das informações sobre os extintores no sistema (SBI, 2020) 

 

Constatou-se que a proteção ativa contra incêndio do Centro de Tecnologia da 

UFRJ é feita principalmente por meio dos extintores, mas alguns dos equipamentos que 

são exigidos na nova COSCIP-RJ (2018)  não existem. Apesar de haver um plano de 

manutenção específico para os extintores, avalia-se que será necessário estruturar planos 
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e estratégias para as medidas preventivas de conservação dos equipamentos que estão 

previstos nos novos projetos de incêndio. 

3.5 VISTORIA 

Foi realizada uma breve vistoria em alguns dos blocos do CT-UFRJ com o 

objetivo de constatar irregularidades facilmente observáveis nos equipamentos de 

incêndio existentes. Ressalta-se que, em função do contexto de pandemia devido à 

COVID-19 em que este estudo foi realizado, não foi considerado seguro realizar uma 

vistoria completa do CT pois tal tarefa demandaria uma grande quantidade de 

deslocamentos até a edificação (em função da sua grande extensão e complexidade), 

aumentando o risco de uma possível infecção. Para complementar esta etapa, além dos 

registros fotográficos feitos pelo autor, também são apresentados alguns registros de 

autoria da aluna Laryssa Willcox (Engenharia Civil/Poli-UFRJ), feitos em momento 

anterior ao estado de pandemia. 

No caso dos hidrantes, foram encontradas irregularidades como: abrigos sem 

mangueiras, válvulas danificadas, ocupação indevida dos abrigos com objetos que não 

fazem parte do equipamento original, dentre outros. As figuras 3.15 e 3.16 exibem a falta 

de conservação de alguns hidrantes. 

 

 

 
Figura 3.15 - Abrigo de hidrante no Bloco B sem mangueira e com defeito na alvenaria (Autor, 2020) 
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Figura 3.16 – Abrigo no bloco A violado e sem mangueira (WILLCOX, 2019) 

 

 

As figuras 3.17, 3.18 e 3.19 exibem também, respectivamente, irregularidade 

encontrada na sinalização de equipamentos e escadas da rota de fuga sem corrimão em 

ambos os lados, sem antiderrapante nos degraus e com armazenamento de objetos. 

 

 

 
               Figura 3.17 - Defeito na sinalização de extintor (Autor, 2020) 
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Figura 3.18 - Escada da rota de fuga sem antiderrapante (Autor, 2020) 

 

 

            
Figura 3.19 - Escada com móvel armazenado e sem corrimão nos dois lados (WILLCOX, 2019) 

 

 

O estado de degradações das tubulações também pode ser visto nos registros 

fotográficos. Na figura 3.20, referente ao pavimento técnico do bloco A, nota-se 

problemas como: tubulação de incêndio com acúmulo de sujeira, emendas inadequadas, 

corrosão em estado avançado, dentre outros. 
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                   Figura 3.20 - Problemas em tubulações no Bloco A (WILLCOX, 2019) 

 

3.6 RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

Ao avaliar os resultados das etapas descritas nos itens anteriores, pode-se 

concluir que o sistema de segurança contra incêndio atual do CT-UFRJ está inadequado, 

quando comparado às exigências do COSCIP-RJ (2018) , e que muitos dos equipamentos 

de proteção existentes apresentam problemas de conservação e manutenção. Desse modo, 

apresenta-se no quadro 3.5 algumas recomendações consideradas pertinentes. 

 
Quadro 3.5 - Recomendações para melhoria da segurança contra incêndio no CT-UFRJ 

Recomendações 

Criação e ampla divulgação, de modo urgente, de um plano de emergência contra 

incêndio e pânico (PECIP) especificamente para o bloco A, tendo em vista a maior 

complexidade de evacuação deste bloco e a presença de laboratórios que manipulam 

compostos químicos altamente inflamáveis; 

 

Tendo em vista que problemas nas instalações elétricas são uma das causas mais 

comuns de incêndio, recomenda-se realizar urgentemente a revisão e manutenção 

corretiva nas instalações elétricas do pavimento técnico do Bloco A, em função da 

grande quantidade irregularidades encontradas nas vistorias realizadas. Deve-se 
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consultar a ABNT NBR 5410 (2004) – Instalações elétricas de baixa tensão – para 

corrigir não conformidades. 

 

Priorização de investimentos para a execução das novas instalações de incêndio e 

adequação ao COSCIP-RJ(2018). Também considera-se esta recomendação crítica 

para mitigar riscos de incêndios e tragédias; 

 

Levando em consideração a previsão de atualização das instalações nos próximos 

anos, reforça-se a necessidade da criação de estratégias e ações cujo foco seja a 

prevenção da degradação e perda de desempenho dos novos sistemas ao longo do 

tempo, de modo a evitar que a situação atual seja repetida futuramente. 

 

 

Com o intuito de colaborar com as ações preventivas para a manutenção da vida 

útil dos novos equipamentos previstos (última recomendação do quadro 3.5), foram  

desenvolvidas fichas técnicas em formato de checklist por meio do MS Excel destinadas 

à vistoria periódica, com estrutura pensada para facilitar a gestão e realização das 

vistorias, tendo em vista a grande quantidade de equipamentos previstos. Estas fichas 

estão descritas no item 3.6.1. 

A determinação dos sistemas que serão incluídos nas fichas técnicas foi feito a  

partir do levantamento das medidas de proteção que existem no CT-UFRJ e também 

aqueles que passarão a existir após execução dos novos projetos. No quadro 3.6, é 

possível comparar as medidas contempladas pelas fichas com aquelas que foram citadas 

ao longo da revisão bibliográfica (estas últimas englobam a grande maioria das medidas 

mencionadas pelo CBMERJ em suas Notas Técnicas). 
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Quadro 3.6 - Medidas incluídas nas fichas técnicas para vistoria periódica 

Tipo de 

Proteção 
Medidas 

Inclusão nas 

fichas técnicas 

Proteção 

passiva 

Resistência ao fogo dos elementos 

construtivos; 

 

Materiais de acabamento e revestimento 

que minimizam propagação de chama; 

 

Acesso de viaturas;  

Separação entre edificações;  

Compartimentação horizontal e vertical;  

Saídas de emergência; X 

Sinalização de segurança X 

 
 
 
 

Proteção 
ativa 

Iluminação de emergência; X 

Detecção e Alarme; X 

Extintores de incêndio;  

Rede de hidrantes e mangotinhos; X 

Chuveiros automáticos; X 

Hidrante urbano X 

 

Os extintores não foram incluídos nas fichas, pois já existe um plano de 

manutenção bem estabelecido para esses equipamentos, como abordado no capítulo 3. 

Além disso, algumas medidas passivas como a resistência ao fogo de elementos 

construtivos e materiais de acabamento também não foram incluídos em função da 

necessidade de ensaios específicos para avaliar este tipo de sistema, fugindo assim do 

escopo de uma vistoria periódica.  

 

3.6.1 Elaboração de fichas técnicas para vistoria periódica   

As normas da ABNT listadas no quadro 3.7 foram utilizadas como referência 

para elaborar as instruções de vistoria, visto que as mesmas possuem seções específicas 

sobre manutenção e inspeção dos equipamentos de que tratam.  
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Quadro 3.7 - Normas usadas na elaboração das fichas (Autor, 2020) 

Sistemas Normas utilizadas 

Chuveiros Automáticos ABNT NBR 10897:2020 

Iluminação de Emergência ABNT NBR 10898:2013 

Porta Corta Fogo ABNT NBR 11742:2018 

Hidrantes ABNT NBR 13714:2000 

Detectores e Alarmes ABNT NBR 17240:2010 

Sinalização de Emergência ABNT NBR 16820:2020 

Saídas de Emergência ABNT NBR 9077:2001 

Hidrantes Urbanos ABNT NBR 5667:2006 

 

As recomendações destas normas foram minuciosamente estudadas e 

transformadas em perguntas claras e objetivas, de modo a indicar precisamente ao 

vistoriador o que deve ser avaliado e como deve ser feita essa avaliação. As perguntas 

foram dispostas em formato de checklist e organizados em função da periodicidade da 

vistoria e do bloco da edificação em que a avaliação será feita. Dividiu-se as fichas por 

blocos como forma de facilitar a gestão das vistorias, tendo em vista a grande extensão 

do CT. Assim, a partir da interatividade da planilha em Excel onde as fichas estão 

armazenadas, o usuário poderá escolher o bloco e a periodicidade desejada para obter 

uma ficha de vistoria com os equipamentos e itens de avaliação cabíveis, de modo 

integrado, organizado e fácil uso.  

Em cada item de verificação, a estrutura das fichas permite que o vistoriador: 

 

a) Descreva as irregularidades encontradas; 

b) Classifique as irregularidades como anomalias ou falha; 

c) Indique o grau de risco do problema. 

 

Desse modo, ao final do processo, o vistoriador terá uma lista de irregularidades, 

já classificadas e priorizadas, que servirão de entrada para o programa de manutenção do 

CT-UFRJ. 

De acordo com a ABNT NBR 14276 (2020) – Brigada de incêndio e 

emergência: Requisitos e Procedimentos – uma das atribuições recomendadas para a 

brigada é a inspeção de segurança. Portanto, considerou-se pertinente desenvolver uma 
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primeira versão para avaliação da brigada e, com os feedbacks recebidos, finalizar as 

fichas para que sejam futuramente utilizadas pelos brigadistas em ações preventivas. 

Ressalta-se que bombas e motogeradores não foram incluídos, pois são 

equipamentos cuja vistoria demanda conhecimento técnico especializado em mecânica e 

a manipulação dos mesmos sem o adequado conhecimento pode trazer riscos à segurança 

do vistoriador.  

Ao acessar o arquivo em Excel, o menu principal é aberto (Figura 3.21) e é 

possível selecionar o bloco em que a vistoria será realizada. Neste exemplo, escolhe-se o 

Bloco A para ilustrar o processo. 

 

 
Figura 3.21 - Menu inicial da planilha (Autor, 2020) 

 

 

Na tela seguinte (Figura 3.22), aparecerá um menu onde é possível escolher o 

tipo de vistoria em função da periodicidade. 
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Figura 3.22 - Menu de seleção de periodicidade (Autor, 2020) 

 

 

 

Ao pressionar o botão “Mensal”, aparecerá o checklist da figura 3.23. Na parte 

superior, é possível imprimir a ficha clicando no botão da impressora e logo abaixo há 

um cabeçalho onde é possível indicador o vistoriador e data da vistoria. Ao lado indicação 

da verificação a ser feita em cada sistema é reservado um espaço para que as 

irregularidades possam ser descritas. Por fim, é possível classificar cada anormalidade 

em função do tipo (anomalia ou falha) e do grau de risco (crítico, médio, mínimo) por 

meio de um conjunto de códigos informados ao lado da ficha. Desse modo,  garante-se 

uma percepção global dos problemas prioritários para a posterior manutenção. 
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Figura 3.23 - Vistoria Mensal para o Bloco A (Autor, 2020) 

   

 

Clicando no botão “Voltar”, acima da ficha, é possível selecionar um outro 

período de vistoria. As figuras 3.24 e 3.25 apresentam a vistoria trimestral para o bloco 

A, e as figuras 3.26 e 3.27 exibem as vistorias semestral e anual, respectivamente. 
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Figura 3.24 - Vistoria Trimestral - Parte 1 (Autor, 2020) 

 

 

 

 

 



90 
 

 
Figura 3.25 - Vistoria Trimestral - Continuação (Autor, 2020) 

 

 

 
Figura 3.26 - Vistoria semestral (Autor, 2020) 
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Figura 3.27 - Vistoria anual (Autor, 2020) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal do trabalho foi alcançado por meio da realização do 

diagnóstico das condições atuais do sistema de segurança contra incêndio do CT-UFRJ, 

utilizando etapas da metodologia de inspeção predial prescritas nas normas ABNT NBR 

16747 e Norma de Inspeção Predial Nacional (IBAPE, 2012). Como resultados, obteve-

se uma análise sistêmica da situação e recomendações para melhoria da segurança. Como 

proposta originada das recomendações técnicas, destaca-se o desenvolvimento das fichas 

técnicas destinadas às vistorias, as quais poderão ser utilizadas pela Brigada de incêndio 

nas rotinas de verificação dos equipamentos que estão previstos nos novos projetos.  

O diagnóstico realizado permitiu concluir que as instalações de combate a 

incêndio do CT-UFRJ estão deficientes e precisam urgentemente de uma atualização em 

prol da segurança das milhares de pessoas que o frequentam diariamente. Dentre os 

equipamentos exigidos pelo COSCIP-RJ(2018), alguns se encontram bastante 

degradados e outros não existem. Espera-se que os novos projetos de incêndio sejam tão 

logo executados para melhorar as condições de uso da edificação e, apesar das 

dificuldades orçamentárias pelas quais passam as Universidades Federais no contexto 

atual do país, deve-se sempre lembrar de grandes tragédias como a Boate Kiss ou o 

edifício Joelma ao ponderar os benefícios do investimento nessa área da edificação. 

Este trabalho também se presta a conscientizar as pessoas sobre a importância 

de adotar ações preventivas para o risco de incêndio, pois percebe-se que em geral esse 

tipo de incidente só recebe a devida atenção após o acontecimento de grandes tragédias. 

Apesar de não terem ocorrido incêndios de grandes proporções nos últimos anos no CT, 

uma grande quantidade de incidentes desse tipo ocorreram em outros prédios 

administrados pela UFRJ nos últimos 10 anos, a exemplo do Museu Nacional (2018). Em 

alguns casos, ficaram evidentes problemas de falhas nos equipamentos de proteção em 

função do estado de conservação ruim.  

Uma das dificuldades que podem surgir no uso da ficha técnica proposta é 

conciliar a grande quantidade de equipamentos previstos para o CT com a equipe pequena 

de brigadistas que será responsável pelas vistorias e que já possui outros atribuições 

atualmente. Como comentado pela coordenadora da Brigada durante entrevista realizada, 

há algum tempo busca-se aumentar o corpo de brigadistas para melhorar o atendimento 
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na edificação, mas as dificuldade orçamentárias criam barreiras para isso. Com o aumento 

previsto na quantidade de equipamentos, será preciso que a administração do CT-UFRJ 

faça uma reavaliação sobre a importância de manter uma equipe em tamanho adequado e 

com conhecimentos para operar e manter os equipamentos.  

Observa-se também que mesmo não sendo possível corrigir de modo imediato 

as irregularidades que forem encontradas a partir das vistorias, seja em função da falta de 

orçamento ou mesmo da complexidade da manutenção corretiva, as fichas poderão 

subsidiar a elaboração de planos alternativos em uma situação de emergência. Por 

exemplo, a constatação de que um hidrante em determinado bloco não está funcional 

somada a impossibilidade de correção imediata, possibilita a criação de planos 

alternativos prevendo uma situação de emergência que já considere esse problema no 

hidrante. Assim, os brigadistas estarão cientes de antemão que o hidrante não funciona e 

que outras medidas devem ser tomadas durante o combate, economizando tempo e 

esforço. 

Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se realizar o diagnóstico de outras 

medidas de segurança passivas do Centro de Tecnologia que não foram exploradas neste 

trabalho, a saber: adequação dos elementos construtivos às exigências do novo COSCIP-

RJ(2018) , compartimentação vertical e horizontal, materiais de acabamento e 

revestimento, acesso de viaturas, dentre outros. Desse modo, as não conformidades das 

medidas passivas poderão ser mapeadas e será obtido um diagnóstico mais completo da 

segurança contra incêndio da edificação.  
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