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RESUMO 

 

Este artigo visa demonstrar uma análise das medidas de segurança de prevenção e combate a incêndio de um 

edifício residencial multifamiliar localizado na Cidade de Cascavel-Pr. O estudo visou aprofundar os conhecimentos em 

prevenção e combate a incêndios na construção civil, a pesquisa é do tipo qualitativa pois analisou-se dados dos projetos, 

pesquisas bibliográficas, normas e legislações pertinente ao assunto, realizando-se assim uma análise crítica de todas as 

medidas de segurança implantadas na edificação.  Com a análise, verificou que a edificação possui elementos de 

prevenção e combate a incêndio que não estão em conformidade com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros do 

Paraná, sendo propostas as adequações necessárias para tornar a edificação de acordo com as normas e principalmente 

com o objetivo de tornar a edificação mais segura, protegendo os moradores e o patrimônio. As adequações propostas 

provavelmente só serão executadas somente se o Corpo de Bombeiros exigir numa possível fiscalização futura e talvez 

nunca seja realizada. De nada adianta apenas termos normas e leis atualizadas, é necessária uma fiscalização mais rígida 

por parte dos órgãos competentes e principalmente a sociedade se conscientizar da importância do assunto. O 

conhecimento, o treinamento de pessoas e a informação são elementos que diminuem e evitam situações de risco e salvam 

vidas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Medidas de segurança, Incêndio, Prevenção.  

 

ANALYSIS OF PREVENTION AND FIRE FIGHTING A RESIDENTIAL BUILDING MULTI-FAMILY 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to demonstrate an analysis of safety measures to prevent and fight the fire from a multifamily residential 

building located in the city of Cascavel-Pr. The study aimed to deepen knowledge in prevention and fire fighting in 

construction, research is of qualitative type because analyzed data from projects, bibliographic research, standards and 

relevant laws to the subject, performing thus a critical analysis of all security measures implemented in the building. With 

the analysis showed that the building has elements of prevention and fire fighting that are not in accordance with the 

standards of Paraná Fire Department, and propose the necessary adaptations to make the building in accordance with the 

rules and particularly with the order to make the building more secure, protecting residents and property. The proposed 

adjustments are likely to be only executed only if the Fire Department require a possible future monitoring and may never 

be realized. There is no point just under standards and current laws, it is necessary a more rigid supervision by the 

competent bodies and especially society aware of the importance of the subject. Knowledge, training people and 

information are elements that reduce and avoid risk situations and save lives. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

A prevenção de incêndios é mais importante e eficaz do que saber apagá-lo e até mesmo de 

como agir no momento em que ocorre o incêndio. A prevenção ocorre quando os usuários da 

edificação são instruídos e treinados a combater um possível início de incêndio, mesmo que seja uma 

fagulha, evitando assim uma tragédia. Porém, é indispensável que a edificação sigas as normas 

estabelecidas do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio e que todos os equipamentos estejam em 

perfeito estado de uso e conservação (Corpo de Bombeiros, 2015).  

Ocorreram grandes desastres causados por incêndio no Brasil, como no Edifício Joelma em 

1974 que matou quase 180 pessoas e recentemente na Boate Kiss em 2013 com cerca de 240 mortes. 

Os incêndios são frequentes, acontecem a todo momento, seja por negligência, acidente e até mesmo 

criminoso, porém a intenção do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio é diminuir o número de 

vítimas, proteger os usuários da edificação, evitar a propagação do fogo e reduzir os danos materiais.  

O presente trabalho tem como objetivo a análise de todas as medidas de segurança de prevenção 

e combate a incêndio implantadas em um edifício residencial localizado na cidade de Cascavel, estado 

do Paraná. A análise visa demonstrar se todas as medidas de segurança estão de acordo com as normas 

atuais vigentes do Corpo de Bombeiros.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A maioria das mortes causadas por incêndios foram devidos a fatores que poderiam ser 

evitados, como negligência por não cumprimento das normas exigidas, falta de manutenção 

adequada, treinamento dos usuários da edificação e até mesmo por falta de uma fiscalização mais 

rigorosa por parte dos órgãos responsáveis 

Buscando a conscientização da importância da prevenção e segurança contra incêndios, a 

construção de uma edificação deve ser projetada e executada de modo a proteger a vida humana em 

primeiro lugar, e depois o patrimônio, independente dos custos financeiros.  Todos os responsáveis 

sejam eles, os engenheiros, os arquitetos, projetistas, os executores e empreendedores e até mesmo o 

proprietário ou responsável pela edificação, tem a responsabilidade de tornar a edificação mais segura 

possível (NETO, 1995).  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 INCÊNDIO E SUAS CAUSAS  

 

Segundo ABNT NBR 13860 (1997, p. 7), define que incêndio é o “fogo fora de controle”. O 

incêndio é o fogo que se torna incontrolável, podendo ser de pequenas proporções até gigantescas 

magnitudes, tanto em prejuízos materiais como em risco para vida humana.  

Ferigolo (1977) classificas as principais causas de incêndio em três grupos distintos: 

 Naturais: incêndios causados por ações da natureza como raio, vulcões, terremotos, calor, etc.; 

 Acidentais: curto circuito, chamas expostas, negligência, falta de manutenção e outros; 

 Criminosos: incêndios causados intencionalmente. 

 

 

2.2 CLASSES DE INCÊNDIOS  

 

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (2004), as classes de incêndio são 

divididas conforme os tipos de materiais e suas características de combustão, sendo ilustrados na 

Figura 1 e divididos da seguinte forma: 

 Classe A: Incêndio em materiais tipicamente sólidos, como papel, madeira, tecidos e outros. 

Quando queimados formam resíduos como carvão, brasa e cinzas; 

 Classe B: Incêndio em materiais líquidos de propriedade inflamável, como gasolina, álcool, 

óleo, querosene, etc. Não deixam resíduos quando queimados; 

 Classe C: Incêndio em dispositivos e máquinas elétricas ligadas ao circuito elétrico, porém 

quando desligado o circuito, ou seja, não estão energizados o incêndio se torna como Classe 

A. Não é aconselhável jogar água em incêndio de Classe C, pois a água é condutora de 

energia; 

 Classe D: Incêndio em metais combustíveis que incendeiam facilmente. Também não é 

aconselhável o uso de água nestes materiais devido a reação perigosa que pode causar em 

caso de contato. Alumínio em pó e magnésio são alguns desses metais inflamáveis.  
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Figura 1: Classes de Incêndio. 

Fonte: DSCI – CBPMESP (2005). 

 

 

2.3 IMPORTÂNCIA DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO 

 

Segundo Brentano (2007), no projeto de uma edificação, a segurança e prevenção contra 

incêndio devem ser considerados na análise a proteção ativa e a proteção passiva. 

A proteção ativa envolve as formas de detecção de alarme e de combate ao incêndio utilizando 

equipamentos como hidrantes, sensores, detectores de fumaça e calor, extintores e chuveiros 

automáticos (sprinklers). A proteção passiva envolve as formas de proteção que são considerados no 

projeto arquitetônico para proteger os usuários e a própria edificação. No projeto, determina-se 

medidas como localização ideal dos equipamentos e materiais inflamáveis, compartimentos 

horizontais e verticais, abertura entre ambientes protegidas, elementos estruturais e revestimentos 

utilizados com materiais adequados, escadas de emergências enclausuradas, placas de sinalização, 

entre outros (BRENTANO, 2007).  

Cada edificação deve ser analisada individualmente em relação ao nível de risco classificado 

conforme normas e leis.  Pode-se tornar difícil determinar o risco de uma determinada edificação 

através de uma classificação básica, podendo apresentar funções e atividades diferenciadas, exigindo 

assim soluções de arquitetura e instalações para incêndios também diferenciados.  Para uma solução 

de proteção mais adequada, deve analisar-se particularmente cada projeto de edificação 

(BRENTANO, 2007).  
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2.4 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI) 

 

O PPCI é elaborado via de regra por profissionais habilitados como engenheiros civis e 

arquitetos, seguindo todas as normas e legislação pertinentes. O PPCI compreende todas as ações de 

proteção contra incêndios de uma edificação, sejam ativas ou passivas, sendo analisadas e aprovadas 

pelos respectivos órgãos públicos responsáveis, que neste caso é o Corpo de Bombeiros (CBPMEP, 

2015). 

 O Corpo de Bombeiros é órgão que tem a função de regulamentação, análise e vistoria de todas 

as medidas de segurança necessárias para combate a incêndio e pânico em áreas de risco e em todas 

as edificações (Corpo de Bombeiros, 2015).  

A maioria das medidas de proteção e segurança devem ser previstas no projeto arquitetônico, 

pois envolve conhecimento das áreas e volumes da edificação e todas suas características.  Um projeto 

de prevenção de incêndio bem elaborado depende da qualidade de informações do projeto 

arquitetônico, ou seja, um complementa o outro (BRENTANO, 2010). 

A princípio, o objetivo principal do PPCI é a proteção das vidas humanas e em segundo plano 

a preservação do patrimônio. Uma prevenção de incêndio mal elaborada ou negligenciada gera, em 

caso de incêndio, prejuízos enormes como a perca total ou parcial da edificação, indenizações, perda 

de estoque e equipamentos, entre outros. Também causa prejuízos no setor público, como gastos com 

equipamentos e movimentação do Corpo de Bombeiros, gastos com tratamentos hospitalares, 

pagamento de benefícios às vítimas, entre outros (BRENTANO, 2010).   

Em se tratando de Prevenção de Incêndio, Neto (1995, p. 11) resume em apenas uma frase o 

tema abordado, “Incêndio se apaga no projeto! ”. O custo da elaboração, execução e fiscalização de 

um PPCI é muito menor do que o custo do prejuízo causado por um incêndio. Em outras palavras, é 

muito mais importante evitar os prejuízos e salvar vidas humanas através do planejamento do que 

apagar um incêndio.  
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2.5 ELABORAÇÃO DO PPCI 

 

Uma edificação deve ser classificada segundo sua ocupação, altura, área e a carga de incêndio 

para determinar todas as medidas de proteção e prevenção contra incêndios. Em relação das 

responsabilidades de projeto das edificações e áreas de risco a serem construídas, os responsáveis 

técnicos devem projetar e detalhar as medidas de segurança de prevenção de incêndio seguindo 

fielmente as normas pertinentes. Na parte de execução os responsáveis pela obra devem obedecer à 

risca tudo o que foi projetado seguindo todas as normas técnicas necessárias (Corpo de Bombeiros, 

2015). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DA PESQUISA E TIPO DE ESTUDO 

 

O presente trabalho tratou-se de uma análise de todas medidas de segurança de prevenção de 

incêndio e pânico implantadas em um edifício residencial multifamiliar, constituído por 6 pavimentos 

localizado na cidade de Cascavel – Pr. O estudo visou aprofundar os conhecimentos em prevenção e 

combate a incêndios na construção civil.   

A pesquisa é do tipo qualitativa pois analisou-se dados dos projetos, pesquisas bibliográficas, 

normas e legislações pertinente ao assunto, realizando-se assim uma análise crítica de todas as 

medidas de segurança implantadas na edificação.   

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

O estudo de caso desenvolveu-se em um edifício residencial multifamiliar de 6 pavimentos 

construído em 2013, localizado na cidade de Cascavel, estado do Paraná.  O edifício ilustrado na 

Figura 2 tem 2025 m² de área construída e é constituído de 17 apartamentos tipo, com área total de 

116 m² cada. O edifício possui um pavimento subsolo para garagens, um pavimento intermediário 

para garagens e 2 apartamentos, um pavimento contendo 3 apartamentos e um salão de festas e 3 

pavimentos restantes contendo um total 12 apartamentos. Nas Figuras 3, 4, 5 e 6 ilustram as plantas 

baixas referente aos pavimentos da edificação. 
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Figura 2: Edifício Residencial. 
Fonte: Autor (2016). 

 

 

Figura 3: Planta baixa do pavimento subsolo. 
Fonte: Adaptado Effgen (2013). 
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Figura 4: Planta baixa do pavimento intermediário. 

Fonte: Adaptado Effgen (2013). 

 

 

Figura 5: Planta baixa do pavimento térreo. 
Fonte: Fonte: Adaptado Effgen (2013). 
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Figura 6: Planta baixa pavimento tipo. 

Fonte: Adaptado Effgen (2013). 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

   

Realizou-se a coleta no próprio local da edificação por meio de visitas técnicas e registros 

fotográficos.  Coletou-se também dados de todos os projetos e detalhes relacionados com a edificação, 

consultas de informações de pesquisas bibliográficas, artigos, Normas de Procedimento Técnico 

(NPT) e o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (CSCIP) do Corpo de Bombeiros e as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Verificou-se com a análise se o projeto de prevenção e combate a incêndio da edificação e todos 

os elementos implantados na edificação como extintores, hidrantes, iluminação de emergência, saídas 

de emergências, brigada de incêndio, sinalização de emergência e outros elementos previstos em 

projeto estão em conformidade ou não com as normas atualizadas do Corpo de Bombeiros. Com o 

resultado da análise foram propostas adequações nas medidas de segurança de prevenção de incêndio 

que não estão em conformidade com as normas atualizada do Corpo de Bombeiros.  
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3.4.1 Procedimentos técnicos 

 

Realizou-se a análise de dados em duas etapas. Na primeira etapa foram acessados todos os 

projetos relacionados a prevenção de incêndio da edificação em formato dwg com auxílio do software 

autocad e memoriais descritivos referentes ao assunto. Consultando o novo Código de segurança 

contra incêndio e pânico (CSCIP) de 2015 e as normas de procedimento técnico (NPT´s) atualizadas, 

realizou-se assim uma análise geral em todas as medidas de segurança projetadas anteriormente 

verificando se essas medidas estão ou não em conformidade com as normas atualizadas do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Paraná.  

Na segunda etapa realizou-se visitas técnicas no local da edificação e analisou-se cada uma das 

medidas de segurança implantadas na edificação. Todas as medidas de segurança, seus elementos e 

equipamentos que não estiveram em conformidade com as normas atualizadas foram relatadas e 

demonstradas propostas para a sua adequação.  
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 PRIMEIRA PARTE: ANÁLISE DO PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. 

 

Com o projeto de prevenção e combate a incêndio da edificação que foi aprovado em junho de 

2013, comparou-se com o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e as Normas de 

Procedimento Técnico, ambas atualizadas em março de 2015 pelo Corpo de Bombeiros do Estado do 

Paraná. Segundo o projeto original da edificação realizada em 2013, foram projetadas as seguintes 

medidas de segurança contra incêndio: 

 Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros; 

 Segurança estrutural nas edificações; 

 Saída de emergência; 

 Brigada de incêndio; 

 Iluminação de emergência; 

 Alarme de incêndio; 

 Sinalização de emergência; 

 Extintores de incêndio; 

 Hidrantes e mangotinhos. 

Cada uma dessas medidas de segurança contra incêndio possui uma Norma de Procedimento 

Técnico (NPT) específica que determina como dever ser projetada e consequentemente implantada 

na edificação.  

A partir de 2015 houve uma atualização das normas do Corpo de Bombeiros e, a partir dessas 

atualizações e utilizando os dados e características da edificação realizou-se uma nova verificação 

das medidas de segurança contra incêndio. Essas medidas foram classificadas conforme o Código de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico de 2015 (CSCIP). 

A edificação foi classificada no Grupo A, sendo ocupação residencial, de divisão A-2 com 

descrição de habitação multifamiliar, edifícios de apartamento em geral. A edificação foi considerada 

como RL (Risco Leve), área igual ou superior a 1500 m² e/ou altura igual ou superior a 9,0 metros 

conforme ilustrado na Figura 7, determinando assim  as medidas de segurança exigidas contra 

incêndio na edificação. 



 
 

13 
 

 
Figura 7: Tabela de exigências para edificação e área de risco do Grupo “A”. 

Fonte: Adaptado CSCIP (2015). 

Após a verificação das exigências de medidas de segurança atualizadas em 2015 pelo Código 

de Segurança Contra Incêndio e Pânico (CSCIP) constatou-se que em relação ao Projeto de Prevenção 

e Combate a Incêndio realizado em 2013 não houve nenhuma alteração nas exigências de segurança 

contra incêndio na edificação em questão. 

 

 

 4.1.1 Análise das medidas de segurança 

 

Após a comparação do projeto de prevenção de incêndio da edificação de 2013 com as normas 

atualizadas em 2015 pelo Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (CSCIP) do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Paraná, foram constatados alguns elementos das medidas de segurança que 

não estavam em conformidade com as normas atualizadas. Na Figura 8 demonstra o resultado de cada 

medida de segurança, atendendo ou não os critérios exigidos pelas normas de 2015 do Corpo de 

Bombeiros.  
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Figura 8: Tabela de comparação das medidas de segurança no projeto. 

Fonte: Autor (2016). 

 

A partir da classificação da edificação, analisou-se cada uma das medidas de segurança 

implantadas na edificação de acordo com Normas de Procedimento Técnico (NPT) atualizadas, e 

comparou-se com cada medida de segurança do projeto de prevenção de incêndio original da 

edificação, determinando-se assim se houve ou não alterações no que se refere ao projeto de 

prevenção de incêndio. 

Todo o projeto de prevenção de incêndio deve ser inicialmente analisado e aprovado pelo Corpo 

de Bombeiros e posteriormente vistoriado ao término da execução da edificação. Vale ressaltar que 

as medidas de segurança que não estavam atendendo as normas atualizadas do Corpo de Bombeiros 

foram aprovadas e vistoriadas em 2013. 

Na Figura 8 demonstra que no projeto de prevenção 3 medidas de segurança projetadas na 

edificação não estavam de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros. A seguir apontou-se de 

forma detalhada os elementos de cada medida que não atendiam aos critérios de normas de projetos. 

 

 

4.1.1.1 Nas Saídas de emergência – Guarda corpo e corrimão 

 

Em relação as dimensões dos guarda-corpos, a altura ao longo de todos os patamares, escadas, 

mezaninos e outros deve ser de  no mínimo 1,05 metros, podendo ser de 0,92 metros de altura nas 

escadas internas, quando medida da parte de cima do guarda-corpo a uma linha que una as pontas das 

quinas dos degraus da escada. Quando a escada for aberta e externa e estiver a 12 m acima do solo 

adjacente, a altura do guarda-corpo deve ser no mínimo 1,30 m (Corpo de Bombeiros, 2014). 
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Em relação ao corrimão, uma escada pode ser constituída por diversos corrimãos em várias 

alturas, conforme o tipo de usuário, além do corrimão principal na altura normal exigida pelo Corpo 

de Bombeiros. Os corrimãos devem ser projetados e implantados sem qualquer tipo de obstrução e 

arestas, devem ser lisos e contínuos, permitindo ao usuário o deslocamento da mão ao longo de toda 

a sua extensão e devem ser de forma e tamanho que possam ser agarrados facilmente. Caso o corrimão 

seja de forma circular, seu diâmetro pode variar de 38 a 65 mm (Corpo de Bombeiros, 2014). 

Os corrimãos devem estar afastados das paredes ou guarda-corpo nos quais foram fixados a 

uma distância de no mínimo 40 mm e não são permitidos corrimãos construídos por materiais com 

arestas vivas, tábuas de madeira largas e outros.  A Figuras 9 ilustra as dimensões mínimas exigidas 

e seus detalhes para os corrimãos conforme NPT 011 (Corpo de Bombeiros, 2014). 

 
Figura 9: Dimensões de Guarda-corpo e corrimãos. 

Fonte: Corpo de Bombeiros (2014). 

 

 

Em relação a acessibilidade, ou seja, no caso de deficientes visuais, os corrimãos devem ser 

contínuos e sem interrupção nos patamares da escada e recomenda-se que seja prolongado ao menos 

30 cm do início ao fim da escada com suas extremidades apontadas para a parede. Em rampas, os 

corrimãos deverão ser instalados nas alturas de 92 cm e 70cm em relação ao piso com acabamento 

final, de acordo com a NBR 9050 que se refere à acessibilidade de em edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos (Corpo de Bombeiros, 2014). 

O tipo de material utilizado no corrimão deve ser incombustível ou que atenda aos critérios de 

ensaios regulamentado na NPT 010 (Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento), 

conforme a classificação e uso da edificação (Corpo de Bombeiros, 2014).  
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Constatou-se que no projeto da edificação o detalhe do guarda corpo e corrimão não está de 

acordo com as normas da NPT 011 (Saídas de emergência). No detalhe do projeto o guarda-corpo 

deveria ter abaixo do tubo metálico superior, um corrimão a 90 cm do piso acabado. A Figura 10 

demonstra o detalhe incorreto da edificação e na Figura 11 demonstra como deveria estar projetado 

o detalhe do guarda-corpo vista lateral. 

 
Figura 10: Detalhe guarda corpo da planta baixa. 

Fonte: Effgen (2013). 

 
Figura 11: Detalhe guarda corpo com corrimão. 

Fonte: Adaptado Effgen (2013). 

.  
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4.1.1.2 No Alarme de incêndio 

 

Medida de segurança normatizada pela NPT 019 (Sistema de detecção e alarme de incêndio) 

de 2012 do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (CSCIP) do Corpo de Bombeiros do 

Paraná. É definido como um alerta sonoro e/ou luminoso que é gerado automaticamente por um 

dispositivo ou por um usuário por meio de um dispositivo, que tem como objetivo alertar a todos os 

usuários da edificação sobre um determinado incêndio (Corpo de Bombeiros, 2012).  

No projeto de prevenção e combate a incêndio da edificação, o alarme de incêndio foi um dos 

itens exigidos em 2013 como medida de segurança na classificação da edificação, porém na planta-

baixa não foi constatado nenhum elemento ou detalhe para sistema de alarme de incêndio. O projeto 

de incêndio foi aprovado sem o sistema de alarme de incêndio, mesmo sendo exigido conforme o 

Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros e, consequentemente o 

sistema de alarme de incêndio não foi executado na edificação, estando assim em não conformidade 

com as normas do Corpo de Bombeiros.  

 

 

4.1.1.3 Na Sinalização de emergência 

 

A finalidade da sinalização de emergência é a redução do risco de incêndio, com alertas para 

os riscos efetivos e garantia de que sejam adotadas medidas e ações corretas para determinada 

situação de risco, orientando sobre as ações de combate e prevenção, facilitando a orientação para as 

rotas de fuga da edificação e localização dos equipamentos de combate a incêndio (Corpo de 

Bombeiros, 2014).  

A NPT 020 determina as exigências do sistema de sinalização de emergência nas edificações e 

áreas de risco, de acordo com o código de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros 

do Paraná (Corpo de Bombeiros, 2014).  

A sinalização de emergência compreende símbolos, cores e mensagens que são alocados em 

determinados locais da edificação seguindo os critérios da NPT 020, que determina as características 

específicas como formas geométricas e dimensões da sinalização e suas simbologias (Corpo de 

Bombeiros, 2014).  
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No projeto de prevenção de incêndio da edificação constatou que não foram incluídos os 

símbolos para identificação de placas exigidos pela NPT 020 conforme modelo da Figura 12.  

 

 
Figura 12: Símbolos para identificação de placas em planta baixa de projeto executivo. 

Fonte: Corpo de Bombeiros (2014). 

 

Como o projeto de prevenção da edificação em relação a sinalização de emergência não está 

em conformidade com as normas atualizadas da NPT 020 do Corpo de Bombeiros, analisou-se apenas 

no local da edificação através de visitas técnicas se as placas de sinalização de emergência foram 

instaladas de acordo ou não com as normas atualizadas do Corpo de Bombeiros.  

 

 

4.2 SEGUNDA PARTE: ANÁLISE NO LOCAL DA EDIFICAÇÃO 

 

Na segunda parte analisou-se todas as medidas de segurança no local da edificação através de 

visitas técnicas, que visou identificar e apontar os elementos de cada medida de segurança que não 

estavam em conformidade com as normas atualizadas do Corpo de Bombeiros.  

Para a análise da edificação no local consultas as Normas de Procedimento Técnico (NPT) 

referente a cada medida de segurança e ao projeto da edificação. 

Além da análise da implantação das medidas de segurança, foram analisados elementos e 

fatores que descaracterizam essas medidas, como obstáculos em saídas de emergência e rotas de fuga, 

ampliação ou reforma, equipamentos e materiais sem a devida manutenção, extintores vencidos ou 

retirados do local que foi projetado, entre outros.  

Segundo a Figura 13, três medidas de segurança não atenderam as normas do Corpo de 

Bombeiros. Analisou-se cada uma dessas medidas de segurança conforme suas características e foram 

apontados os pontos com problemas e demonstrado as adequações necessárias para os mesmos.  
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Figura 13: Tabela geral de análise das medidas de segurança. 
Fonte: Autor (2016). 

  

 

4.2.1  Nas saídas de Emergência 

 

 

4.2.1.1 Portas de acesso para saída da edificação descaracterizadas 

 

Foram instaladas no hall de entrada e no acesso de saídas para garagens da edificação portas de 

alumínio (Figura 14). Essas portas não estavam projetadas no projeto arquitetônico, porém por 

decisão dos usuários da edificação optaram pela colocação dessas portas como forma de evitar a 

entrada de poeira em caso de ventos fortes e para maior segurança.  

 

 

Figura 14: Porta de Acesso secundária e principal para saída da edificação. 
Fonte: Autor (2016). 
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Para a instalação dessas portas em local de saída de emergência é necessário seguir alguns 

critérios exigidos pela NPT 011 (Saídas de Emergência). Neste caso, as portas deveriam abrir no 

sentido do fluxo de saída, ou seja, sua abertura deveria ser para o lado externo da edificação. Também 

se recomenda a instalação de um dispositivo chamado de barra antipânico, ou seja, um tipo de 

fechadura que permite a abertura imediata da porta pelo lado interno, possibilitando uma rápida 

evacuação em caso de emergência ou uma fechadura que permita a abertura da porta pela parte interna 

da edificação sem a utilização de chave. Na Figura 15 ilustra alguns modelos sugestivos para a 

adequação das portas de saída da edificação. 

 

 

Figura 15: Modelos de porta com barra antipânico. 

Fonte: Adaptado Site Dormetal. 

.  

 

4.2.1.2 Guarda corpo sem corrimão 

 

Verificou-se que o guarda corpo da escadaria não estava de acordo com a NPT 011 do Corpo 

de Bombeiros, sua altura de 110 cm estava correta, porém não havia o corrimão que deveria estar no 

próprio guarda corpo entre 80 e 92 cm do piso acabado. A Figura 16 ilustra o guarda corpo da 

edificação e a forma correta de implantação seguindo também os critérios de acessibilidade.  
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Figura 16: Guarda corpo correto para a edificação. 
Fonte: Adaptado solostocks (2016). 

 

 

4.2.1.3  No alarme de incêndio 

 

Na análise constatou-se que não existe alarme de incêndio implantado na edificação. No item 

5.21, página 3 da NPT 019 do Corpo de Bombeiros diz que o sistema de alarme de incêndio em 

edifícios residenciais de até 30 metros de altura, pode ser substituído por um sistema de interfone 

com vigilância 24 horas (porteiro). Este sistema de interfone deve possuir uma central localizada na 

portaria e deve ter comunicação com todos os apartamentos da edificação e uma fonte autônoma de 

energia com duração de 60 minutos (Corpo de Bombeiros, 2015).  

Este item não se enquadra para a edificação, pois a mesma não possui portaria 24 horas com 

funcionário. De alguma forma o projeto foi aprovado e vistoriado pelo Corpo de Bombeiros em 2013 

mesmo sem a medida de segurança de alarme de incêndio. 

Para a adequação desta medida de segurança é necessário a instalação de um sistema de alarme 

de incêndio que siga os procedimentos de instalação e tipo de sistemas conforme a NPT 019 do Corpo 

de Bombeiros. 
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4.2.1.4 Na brigada de incêndio 

 

Conforme a classificação da edificação e a NPT 017 do Corpo de Bombeiros, foi exigida a 

composição de pelo menos 1 brigadista de incêndio para a edificação. Constatou-se que nenhum dos 

moradores da edificação possui tal habilitação. 

Para a adequação a esta medida de segurança é necessário que pelo menos um morador da 

edificação faça o treinamento de brigadistas de incêndio nível básico conforme NPT 017. O 

treinamento consiste em matérias teóricas e práticas de combate a incêndio e de primeiros socorros, 

com uma carga horária de pelo menos 4 horas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com a análise realizada por este trabalho sobre o projeto de prevenção e combate a incêndio e 

pela inspeção “in loco” das medidas de segurança da edificação, foi possível determinar que a 

edificação não está em conformidade com as normas atualizadas e vigentes de prevenção e combate 

a incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros. 

Encontrou-se problemas em elementos de segurança importantes como a ausência de alarme de 

incêndio e brigadista de incêndio, portas de saídas implantadas de forma incorreta e guarda corpo 

diferente do modelo normatizado. Na teoria, essas adequações deveriam ser prioridade e realizadas o 

quanto antes, mas provavelmente devido aos custos serem significativos, essas adequações serão 

feitas somente se o Corpo de Bombeiros exigir numa futura fiscalização.  

Infelizmente, a maioria das pessoas não dão a devida importância para os equipamentos e 

elementos de segurança contra incêndio, que deveriam ser vistos como um investimento e não apenas 

como custos. Temos exemplos de grandes desastres causados por incêndio que poderiam ser evitados 

se tivessem pelos menos os quesitos mínimos de medidas de segurança contra incêndio exigidos pelo 

Corpo de Bombeiros.  

Não adianta apenas termos normas e leis atualizadas, é necessária uma fiscalização mais rígida 

por parte dos órgãos competentes e principalmente a sociedade se conscientizar da importância do 

assunto. O conhecimento, o treinamento e a informação são elementos que diminuem e evitam 

situações de risco e principalmente salvam vidas.  

O presente trabalho teve como objetivo principal demonstrar os pontos falhos do sistema de 

prevenção de incêndio da edificação e da importância da manutenção e preservação dos equipamentos 

e elementos do mesmo. Não adianta nada em diagnosticar os erros e problemas se não houver 

primeiramente a conscientização dos moradores e da sociedade da importância da prevenção e 

combate ao incêndio. 
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