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     DESAFIO PERMANENTE 



Alguns Números do CBPMESP 

*Em1994 o DSCI era formado por 01 Ten-Coronel, 01 Major, 02 Capitães, 06 Tenentes.  
*Um Formulário de Atendimento Técnico-FAT demorou 8 meses para ser respondido  
(meses de janeiro e agosto de 2013). 
 
*Trabalhos realizados no Município de São Paulo (SAT) - Jan/2013 até jul/2013: 
- Número da FAT = 3828.  
- Média de 30 FAT para análise por dia.  
- Somente um Oficial para análise das FAT. 
 
- Média de 12 projetos dia para serem analisados por dia, cada analista. 
- Média de 3500 projetos ano, desconsiderando-se os PTS.  
 
- Média de 28 vistorias por dia.  
 
*Não foi considerados os PTS, MP, atendimento ao Público, demandas Governamentais, 
acompanhamento de Normas, reuniões externas e afastamentos de Oficiais para 
serviços operacionais, férias, folgas compensatórias. 
 
*Houve centralização estadual das análises dos projetos e informatização do sistema de 
comunicação com o órgão. 

 



Estrutura do Decreto Estadual 56819/2011 

 Parte principal com conceitos básicos 
Definições básicas; Aplicação; Funções do Serviço de SCI; Medidas de SCI; Tabela de 
classificação das edificações e Tabela de medidas de SCI para cada Risco. 

 Instrução Técnica 01 – Procedimentos Administrativos 
Composição de um PT; formato de um projeto; documentação; como apresentar as 
medidas de segurança; prazos, tipos de projetos, FAT; PTS, procedimentos de vistoria, 
comissão técnica; modelos de formulários. 

 Instrução Técnica 02 – Conceitos de segurança contra incêndio 
Conceitos e definições; Objetivos; Histórico da SCI em São Paulo, conceitos do 
incêndio, fumaça, isolamento de risco, compartimentação de áreas, resistência ao 
fogo das estruturas, testes laboratoriais, rotas de fuga, sistemas e equipamentos de 
aviso e combate e acesso de viaturas. 

 Instrução Técnica 03 – Terminologia de segurança contra incêndio 

 Instrução Técnica 04 – Símbolos Gráficos para projetos de 
segurança contra incêndio 

 Instruções Técnicas 05 a 44 – Como fazer  

 
 



 

 

 

 

Elementos do Sistema Global 
de SCI  

Medidas de Segurança Contra Incêndio  

Preocupação contra início do 
incêndio 

Análise da arquitetura e de riscos; Projeto de Engenharia de Incêndio; Correta execução das 
instalações de serviço - elétrica, GLP - (Credenciamento, Comissionamento e Manutenção); 
Utilização de produtos certificados; Distanciamento seguro entre fontes de calor e 
materiais combustíveis; Treinamento da população usuária (brigadistas, plano de 
emergência e abandono) 

Limitação do crescimento do 
incêndio 

Controle da carga incêndio e Controle de materiais de acabamento e revestimento  

Extinção inicial do incêndio 
Sistemas de combate certificados (extintores, hidrantes, mangotinhos, spk, detecção e 
alarme de incêndio, comunicação e sinalização de emergência) 

Limitação da propagação do 
incêndio 

Compartimentação horizontal e vertical; controle da carga incêndio e de materiais de 
acabamento e revestimento 

Evacuação segura do edifício 

Plano de emergência e abandono; Rotas de fuga; Sistemas de combate (detecção e alarme 
de incêndio, comunicação e sinalização de emergência, iluminação de emergência, controle 
de fumaça, controle de materiais de acabamento e revestimento) 

Preocupação contra propagação 
do incêndio entre edifícios 

Distanciamento seguro entre edificações; Análise do painel radiante  

Preocupação contra o colapso 
estrutural  

Resistência ao fogo dos elementos estruturais 

Rapidez, Eficiência e Segurança 
nas Operações de Combate e 

Resgate  

Manutenção e testes do SCI, Rotas de fuga adequadas; Treinamento da população usuária; 
Acesso ao CB; Sistemas de combate (extintores, hidrantes,  mangotinhos, comunicação e 
sinalização de emergência; iluminação de emergência; controle de fumaça 





plume 

chamas 

Entrada 
de ar 

Camada de 
fumaça 



Legislação Sistema de proteção 

Somente 1 saída de 

emergência da 

edificação 

2 saídas de 

emergência da 

edificação 
Decreto Estadual do 

Corpo de Bombeiros de São Paulo 46.076/2011  
e NBR 9077 

SEM spk ou detecção 10 m. a 40 m.  20 m. a 50 m.  

COM spk ou detecção 25 m. a 55 m.  35 m. a 65 m.  

Novo Decreto Estadual do 
Corpo de Bombeiros de São Paulo 56.819/2011  

SEM spk ou detecção 30 m. a 80 m. 35 m. a 95 m. 

SEM spk com detecção 40 m. a 120 m. 45 m. a 140 m. 

COM spk sem detecção 45 m. a infinito 55 m. a infinito 

COM spk com detecção 65 m. a infinito 75 m. a infinito 

Código de Obras do Município de São Paulo 
Decreto 32.329 de 1992  e NBR 9077 

SEM spk 25 a 45 m. 

COM spk 38 a 68 m. 

Proposta da NBR de 

Controle de Fumaça. 

Texto base IT-15. 
Apresentação de Tabela com 

relação de edificações que deverão 

possuir controle de fumaça 

Com Controle de Fumaça,  

Detecção de Incêndio e 

Sprinklers ou “Water-Mist” 

e “Classe A” para todo 

Material de Acabamento e 

Revestimento. 

Aumento em  50% o 

caminhamento de rota de 

fuga  estabelecido  

na NBR 9077 da ABNT 

Nunca valores acima de 

 120 metros. 

Aumento de 100% o 

caminhamento de rota 

de fuga estabelecido  

na NBR 9077 da ABNT 

Nunca valores acima de 

120 metros. 

Caminhamento de rota de fuga permitidos atualmente 





Sustentabilidade ou irresponsabilidade? 



Inserções de técnicas, 
tecnologias e modismos 
ainda não estudadas em 
termos de SCI... 









Documentos, Laudos e ART - Vistoria 
– Sistemas de segurança contra incêndio (alarme, detecção, 

spk, hidrante, PCF, rotas de fuga, IE, 
– Sistema elétrico e de pára-raios; 
– Sistema de sistemas de GLP ou Gás Natural; 
– Sistemas de Pressurização de Escadas; 
– Sistemas de Controle de Fumaça; 
– Material de acabamento e revestimento; 
– Grupo motogerador automatizado; 
– Caldeiras e Vasos sob pressão; 
– Carga incêndio das edificações; 
– Sistemas de combate com gases limpos; 
– Sistema de combate por espuma; 
– Sistema de combate por “water-mist” 
– Treinamento de Brigadistas; 
– Plano de Emergência 

 
 



Material de acabamento e revestimento 



Facility X Fires 





Conceitos basilares do sistema 
de controle de fumaça 



Riscos da fumaça 

* Mais de 80% das mortes em incêndios estão relacionadas a 
fumaça que podem conter ácidos; 

* O Controle de Fumaça é entendido no mundo como uma filosofia 
de proteção à vida. O caminhamento da rota de fuga fica livre da 
camada de fumaça, a iluminação de emergência, a sinalização e 
obstáculos serão identificados 

*O Controle de Fumaça ajuda as operações de combate ao incêndio 
(brigadistas e Corpos de Bombeiros). O Controle de Fumaça diminui 
a temperatura nas estruturas da edificação. Além disso, é 
importante para as operações de emergência (acesso dos 
bombeiros, localização e resgate de vítimas), diminuição de danos 
estruturais e diminuição de exigências de resistência das estruturas; 



* A fumaça pode causar maiores danos que o incêndio 
propriamente dito (incêndio subsolo residencial); 
 

* Incêndios em PVC podem gerar fumaça altamente 
corrosiva, que podem agredir a ferragem estrutural, 
dentro do concreto; 
 

* Bombeiros de São Paulo já morreram por não 
conseguirem se orientar em um incêndio em uma fábrica 
de bebidas da Antártica e alguns incêndios em Shopping 
Centers dificultaram as ações  de localização e combate ao 
incêndio (Corpo de Bombeiros de São Paulo). 





INCÊNDIO MGM GRAND HOTEL - Las Vegas, NV - 

Nov 21, 1980
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Boate Kiss 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=incendio+boate+kiss&source=images&cd=&cad=rja&docid=u_0OPbLMNF0yUM&tbnid=F2Z9DjD1djMtrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://extra.globo.com/noticias/brasil/santa-maria-jovem-que-morreu-no-incendio-da-boate-kiss-fez-pedido-de-socorro-pelo-facebook-7411861.html&ei=lSQMUuKvL8qoigKi44GQAw&bvm=bv.50768961,d.cGE&psig=AFQjCNFzrMXOiBV5ROXTEXSNwKvb6Lblew&ust=1376613840185175
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Segundo bombeiros de Brasília o trabalho foi dificultado pela grande 

quantidade de fumaça, pelas condições construtivas do prédio, que tem 

corredores estreitos e pela ausência de hidrantes nas proximidades do 

shopping. 

12/08/2013, por volta das 07h57 o Top 
Mall, shopping localizado na Avenida 
Comercial Norte, em Taguatinga, região 
do Distrito Federal a 20 quilômetros do 
centro de Brasília. 



Incêndio  na 

indústria de 

veículos da 

Volkswagen. 

 

Edificações deste 

tipo são 

consideradas como 

de baixo e médio 

risco. 



Conceitos Básicos – nova NBR 

 Sistemas de controle de fumaça cria uma camada livre 
de fumaça acima do piso por remoção de fumaça e 
calor e, assim, melhora as condições para o abandono 
seguro da população usuária de edificações e/ou 
resgate de pessoas e animais, bem como a proteção da 
propriedade, permitindo que o fogo seja combatido, 
pelas equipes de brigadistas, enquanto da fase inicial 
do incêndio, ou na fase avançada, quando o combate é 
realizado pelas equipes de bombeiros profissionais. 
 

 



Conceitos Básicos – nova NBR 

 A utilização do controle de fumaça gera áreas livres de 
fumaça abaixo de uma camada de fumaça flutuante 
que se propaga no ambiente. Sua importância principal 
é proporcionar o abandono seguro das pessoas nas 
edificações, a redução de dano oriundo do incêndio 
bem como perdas financeiras, diminuindo o volume de 
fumaça acumulada, facilitando o combate a incêndios, 
reduzindo a temperatura ao nível do telhado, bem 
como retardando a propagação lateral do incêndio 
quando este está estável. 

 



Conceitos Básicos – nova NBR 

 Para que todos estes resultados sejam alcançados é 
primordial que o controle de fumaça seja instalado de 
acordo com o projeto, bem como os testes, durante a 
vida útil do sistema, sejam realizados de forma 
confiável. O controle de fumaça deve ser entendido 
como um sistema complexo, composto por 
equipamentos destinados a desempenhar um papel 
positivo em uma emergência envolvendo incêndio. 
 



Conceitos Básicos para 

garantir a proteção à vida 



Saída da fumaça 
Venezianas de extração de fumaça 

Detectores de fumaça 

Painel de 

acantonamento da 

fumaça 



A física relacionada a movimentação da 

fumaça do incêndio 



Sistema de controle de fumaça funcionando adequadamente 

com entrada de ar, acantonamento da fumaça e retirada da 

fumaça na cobertura. 

A física relacionada a movimentação da fumaça do 

incêndio 

Acantonamento 

da fumaça 

Entrada de ar 

externo 

“Plume” de 

fumaça 





Possibilidade de reposição  de 
ar pelas venezianas de extração 
da cobertura (1) da edificação e 
também no nível térreo (2). 

Reposição de ar somente no 
nível térreo (2) 

1 1 1 

2 
2 2 



Veneziana de extração de fumaça, normalmente no teto das edificações. Na Europa 
são testadas com altura de neve para garantir a abertura. São colocados sacos de areia 
para simular a abertura com tal peso. Muitas vezes algumas venezianas podem 
levantar um carro popular quando de sua abertura. Para o Brasil alguns quesitos 
podem ser descartados por razões óbvias, mas existem vários tipos de venezianas, 
inclusive em vidro. Todas as venezianas também são testadas  para garantir a não 
infiltração de água e contra o efeito vento, para garantir a abertura. 



Painel cortina de acantonamento da fumaça 

Os painéis podem ser fixos ou podem descer 
quando do incêndio, ficando enrolados  dentro 
de uma caixa de alumínio. 

Veneziana  de extração de 
fumaça no teto.  



Ventilador para 
extração mecânica do 
tipo axial (figuras 01 e 

02).  
Podem ser 

posicionados em 
subsolos sem os duto 

de extração, tipo  
“jet fans” 

 (figura 03 e 04) 
01- Ventilador no lado 

interno da edificação 

02- Mesmo ventilador no lado 

externo da edificação 

03- Ventilador próprio para  

estacionamentos em subsolos 

04- Ventilador próprio para  

estacionamentos em 

subsolos (tipo “jet fans”) 


