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Divisão Técnica de  
Engenharia de Incêndio 

2013- “Desiderada”, reunião na ABINEE, apresentando panorama da Segurança contra 
Incêndio e principais questões. Uma das prioridades “Certificação de Produtos”; 

2014- Trabalho de desmobilização da PL-2020; 

Apresentação de principais questões da “Segurança contra Incêndio” e elaboração de 
texto “Marco Regulatório da Segurança contra Incêndio” ; 

2015- Apresentação ao Comando do Corpo de Bombeiros de propostas para mudança do 
atual Decreto Estadual com apoio de diversas Entidades, Associações e Profissionais; 

Elaboração de diversas palestras de conscientização de problemas na área de 
segurança contra incêndio, bem como documentos ao Comandante do Corpo de 
Bombeiros; 

2016- Elaboração de cursos de capacitação de profissionais; 

Transformação de todos os cursos  para modalidade EAD (em desenvolvimento). 

 



1-Elaboração de modelo de “COMISSIONAMENTO” de instalações de proteção contra 
incêndio, com modelos de formulários “check-list” junto da ART (na IT-01); 

2-Elaboração de propostas para serem inseridas na IT-01 a respeito de 
“CERTIFICAÇÃO”  de produtos de proteção contra incêndio e do cadastramento de 
profissionais (projetistas e instaladores) – Estudo da “LEI do BEM” - Lei 11.196/05; 

3-Levantamento e divulgação de incentivos fiscais para empresas que instalam 
produtos de proteção contra incêndio certificados; 

3-Estudo e elaboração de proposta para a criação da “OUVIDORIA TÉCNICA” no Corpo 
de Bombeiros de São Paulo; 

4-Elaboração de currículos para capacitação de profissionais e instaladores; 

5-Elaboração e transformação de cursos  para modalidade EAD atendendo a 
necessidade de profissionais de todo o Brasil com base nos currículos; 

6-Criação de site para divulgação de produtos  certificados, técnicas de instalação, 
empresas capacitadas, divulgados via IE (www.firedoc.com.br); 

Divisão Técnica de  
Engenharia de Incêndio 

http://www.firedoc.com.br/


Desenvolvimento 

• Alguns princípios basilares devem existir para 
afirmarmos que existe “segurança contra incêndio” : 
• Capacitação profissional; 

• Certificação de processos e produtos; 

• Credenciamento de instaladoras; 

• Comissionamento de obras; 

• Manutenção e testes de sistemas instalados; 

• Ouvidoria Técnica, e 

• Estatística científica. 



Norma de Desempenho para  
Edificações Residenciais 

• NOVO CONCEITO MUNDIAL SOBRE A ABORDAGEM. 

• NBR 15.575, DE 2013 – NORMA DE DESEMPENHO PARA HABITAÇÕES. 

• NÃO É APENAS O CUMPRIR DAS NORMAS, MAS O OBJETIVO DE 

ALCANÇAR DETERMINADOS RESULTADOS, PREVIAMENTE ESPERADOS. 



Norma de Desempenho para  
Edificações Residenciais 

• Melhora não só os conceitos de material de acabamento 

como do serviço. 

• Estipula requisitos para estruturas, pisos, vedações 

internas e externas, e coberturas. 



Norma de Desempenho para  
Edificações Residenciais 

• ATENTA PARA EXIGÊNCIAS DE  

• SEGURANÇA: Desempenho Mecânico, SCI, segurança no uso e 

operação. 

 

• HABITABILIDADE:  estanqueidade, desempenho Térmico e Acústico, 

lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e 

acessibilidade, conforto tátil. 

 

• SUTENTABILIDADE: Durabilidade, manutenibilidade e adequação 

ambiental. 



Norma de Desempenho para  
Edificações Residenciais 

• CRITÉRIOS:  

 

• DIFICULTAR O PRINCÍPIO DO INCÊNDIO. 

• DIFICULTAR A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO. 

• EQUIPAMENTOS: EXTINÇÃO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. 

• FACILITAÇÃO DE FUGA. 

• DESEMPENHO DAS ESTRUTURAS SOB FOGO. 

• COMPARTIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS. 

• DESEMPENHO DE PAREDES, FACHADAS, COBERTURA E ENTREPISOS. 

• DIFICULTAR O FLASH OVER E LIMITAR A FUMAÇA. 



Norma de Desempenho para  
Edificações Residenciais 

• CRITÉRIOS:  

 

• SELAGEM DE SHAFTS, PRUMADAS E OUTROS. 

• SELAGEM EM TUBULAÕES DE MAT. POLIMÉRICOS. 

• REGISTROS C/FOGO NAS TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO. 

• PRUMADAS ENCLAUSURADAS. 

• PRUMADAS DE VENTILAÇÃO PERMANTE. 

• PRUMADAS DE LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS E SIMILARES. 

• ESCADAS, ELEVADORES E MONTA-CARGAS. 

• RESERVA DE ÁGUA PARA COMBATE. 





Panorama de outros sistemas de 
proteção contra incêndio 









Produtos que não atendem aos  
requisitos de Norma 

• Todos os dispositivos e equipamentos de um sistema de proteção contra 
incêndio devem passar por testes estabelecidos em Norma da ABNT ou Norma 
Internacional de referência; 

• Deve-se criar um catálogo de produtos relacionados para orientação do 
público usuário, bem como, para pesquisa dos Órgãos Públicos; 



Descumprimento de requisitos da NBR 





Utilização de produtos e instalações inadequadas 



Panorama atual Detecção 
com fio 





Descumprimento de requisitos da NBR 



Descumprimento de requisitos da NBR 



Descumprimento de requisitos da NBR 



ACABAMENTOS DE TETO, PREJUDICANDO O ACIONAMENTO 
DE BICOS DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS.  



POSICIONAMENTO ERRADO DE DETECTORES DE INCÊNDIO 
DESCUMPRINDO A NBR 17240 











PANORAMA 

• ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais – Desempenho. 

• ABNT NBR 17240 – Sistema de detecção e alarme de incêndio – Projeto, 
instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e 
alarme de incêndio  - Requisitos; 

• Nenhuma Norma da ABNT trata do tema Wireless para projeto, instalação, 
comissionamento e manutençao, a não ser a parte 25; 

• NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code aceita sistema Wireless 
(itens 33314, 33315 e 33316), desde que seja um produto certificado (trata 
de instalação e manutenção); 

• ANSI/UL 217 e ANSI/UL 269, como exemplo,  trata da performance do sistema 
de detecção 

 

 



Limites NFPA  e UL 



PROPOSTA  AOS  
CORPOS DE BOMBEIROS 

• Aceitar wireless somente com CERTIFICAÇÃO, baseado nos critérios 
internacionais NFPA-72 ou similares, reconhecidos internacionalmente, bem 
como suas Normas satélites que estabelecem o critério de PERFORMANCE; 

• Cancelamento da Consulta Técnica atual que trata do tema; 

• Exigir Laudos completos das Certificações e de suas “Performances”; 

• Exigência de entrega de LAUDO de COMISSIONAMENTO com base em “Check-
list” para todas as instalações (sistemas com fio principalmente) ; 

 



Exemplo de  “check-list” 

SISTEMA PROCEDIMENTO DE TESTE RESULTADO ESPERADO 

Detecção de incêndio – alarme 

endereçável 

Retirada do dispositivo 

detector de fumaça pontual 

no teto do ambiente 

Sinalização na central de alarme/detecção da 

falha em um dispositivo. A central deverá, no 

display e em português, apresentar o endereço do 

dispositivo removido. 

Sistema de detecção de 

incêndio e pressurização de 

escadas de segurança 

 

Aplicação de spray 

apropriado no detector de 

fumaça no teto do 

compartimento 

 

Acionamento imediato do ventilador de 

pressurização, bem como garantia de que todas as 

PCF estejam fechadas ou se fechem 

automaticamente. Alarme geral na edificação com 

“delay” máximo de... 

 

Sistema de chuveiros 

automáticos 

Abrir dreno de uma das CS´s  Visualizar a passagem de água pelo visor, 

diminuição da pressão mostrado no manômetro, 

acionamento da bomba de incêndio jockey e, 

posteriormente, a principal, acionamento de 

alarme geral com “delay”... 







 



 



  Contato 

•cotta@cottaeng.com.br 
•www.cottaeng.com.br 
•55 11 9 9903-7936  
•55 11 3373-7471 

• https://books.google.com.br/books?id=I3bJGo690SUC&lpg=PR5&ot
s=olVm1TZwJt&dq=fire%20detection%20wireless%20sensor%20netw
ork%20standards&lr&hl=pt-BR&pg=PR5#v=onepage&q&f=false 
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