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$ourança contra incftndlo?
) Vistorias
sobre

em

sistemas de

realidade da segurança

a

Incêndios sucessivos
mero

proteção

têm ocorrido

no

e em

contra

incêndio levantam

incêndio

contra

grande nú-

Parte 1

questões

edificações

nas

I Central instalada

em

local fechado

Brasil causando

mortes, perdas sociais e econômicas que
colocam nosso país como um destaque

negativo

mundo.

no

Exemplos

recentes

comprovam esta situação, entre os quais
vale destacar os grandes incêndios que
foram fartamente anunciados

na

im-

prensa ao longo de 2018. 0 incêndio
do Museu Nacional no Rio de Janeiro,
ocorrido
a

em

2 de

setembro, sensibilizou

opinião pública não apenas no Brasil; o

incêndio

edifício Wilton Paes de Al-

no

Paulo, no dia primeiro de
maio, foi objeto de atenção equivalente,
meida

São

em

colapso de uma
24 pavimentos; o incêndio no Hospital Complexo
Hospitalar Municipal Lourenço Jorge,
ocorrido no Rio de Janeiro em três de
causou sete mortes e o

estrutura

de

concreto com

novembro, provocou quatro mortos; no
dia anterior, em Itupeva/SP, duas lojas

Compras Outlet Premium
foram atingidas por incêndio, que se destacou pela rapidez de desenvolvimento
no

e

Centro de

intensidade das

emprego de

chamas, resultantes do

painéis

sanduíche dotados

de miolo

longo
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FEl; pós-graduado

-

-

fechamentos laterais; ainda ao
deste ano persistiu a escalada, que

se

após ano, de incêndios
distribuição e logística por

intensifica ano

em centros

todo
O

Antonio Fernando Berto

polimérico, tanto na cobertura

como em

o

de

Brasil.

IPT, por meio do

quais

nas

(LaSegurança ao Fogo e a Explosões), ao longo dos ultimos anos, extremamente
preocupado com esta situatem
se
ção,
deparado em seus trabalhos
de campo com um conjunto de situações
que, em grande medida, justificam esta
realidade adversa: o mau desempenho
generalizado das instalações dos sistemas
de proteção contra incêndio.
-

LSFEx

boratório de

As vistorias que têm sido realizadas
pelo IPT, quer seja com o sentido de in-

ocorrências de

incêndios, quer

vestigar
seja com a intenção de avaliar condições

todos

técnicos que

seja,

ção

contra

E muito

incêndio.
comum encontrar

os

integram

nas normas

ções Técnicas.
Fica, em muitas

e

suportam,

técnicas

e

Instru-

situações analisadas, a

preocupante sensação de falsa segurança
contra

incêndio. Na medida

em
que se
análise dos locais,

consegue aprofundar
quer seja avaliando equipamentos
a

ou ava-

ou, ainda

instalações
pior, invescasos de incêndio, mais forte é
tigando

liando
Sesta

sensação.

Os

problemas
nos

incêndio

que normalmente são
sistemas de proteção

se

originam nos projetos

especificações. Note-se que, em muitas
situações, o projeto executivo é sequer

e

elaborado, se estendem para a instalação,
onde
tas

se

das

observam falhas grotescas (muiquais causadas por informações

contraditórias

situações

as

mas

desempenho
ou

situações

na re-

de risco

nenhum apresenta o
exigido nos documentos

contra

Corpo de Bombeiros), que corresponde
ao documento
que atesta o cumprimento
das regulamentações estaduais de prote-

exigidos

para

situações regularizadas junto

Corpo

sistemas

consideradas,

encontrados

ao

os

gulamentação

de segurança contra incêndio em edificações, de modo geral, correspondem a
de Bombeiros que contam com os respectivos AVCB (Autos de Vistoria do

proteção

proteção ativa como as ações de proteção passiva. Frequentemente, estão presentes

seu

nenhum sistema de

incêndio apresenta desempenho
satisfatório, envolvendo tanto as ações de

contra

tos)

e

ou

alcançam

a

proje-

inexistentes

nos

fase de

da edifica-.

uso

ção, na qual são frequentes a manutenção

vistoriados

equivocada

quatro últimos

inexistente

operação
insatisfatória. Esta decorrente, em boa
parte dos casos, da falta de informações
e de treinamento das
equipes que geren
clam o uso das edificações.
Dotar as edificações de segurança
ou

e a

incêndio requer investimentos
estendem desde o projeto até o

que

se

uso.

Considerando

o caso

específico das

atividades de manutenção dos sistemas
ativos e passivos de proteção, é comum
observar que os investimentos realizados
neste

campo não resultem em benefícios

reais. Em algumas

situações se destacam,
de maneira sistêmica, ações perniciosas
de manutenção, como é o caso dos sistemas de proteção por extintores e das
mangueiras de incêndio.
Ao

dos últimos anos, o LSFEx
sistematizado as avaliações de cam-

tem

longo

po envolvendo sistemas de
contra

proteção

incêndio, especialmente,

em

edi-

fícios de reunião de público, edifícios de
escritórios

e

edifícios de armazenagem.

Tais

avaliações abrangem sistemas de
detecção e alarme, sistemas de proteção por extintores, sistemas de hidrantes e respectivas mangueiras, sistemas
de sprinklers, sistemas de iluminação de
emergência, etc.. No presente artigo está
apresentado um extrato destas avaliações
para

alguns destes

sistemas.

DETECÇÃO E ALARME
qualquer vistoria que se realize envolvendo um sistema de detecção e alarme de incêndio
(e qualquer outro assoEm

ciado

ao

em uma

controle do risco de incêndio

edificação)

espera-se, de modo

otimista, que ele se encontre em operação e apresente bom desempenho. Sabe-se que tal condição sempre será dependente dos seguintes aspectos: que os

projetos tenham sido confiados a profissionais especializados; que a instalações

bam operar o sistema.
A Tabela I apresenta
cas

de 30 sistemas de

de incêndio,
DEZEMBRO/2018

com

ao

longo

dos

As constatações
se baseiam nos re-

sultados destas vistorias.
e

alarme de incêndio

analisados, de modo

geral, não estava de acordo com a realidade dos riscos, com as condições impostas
pelas características das edificações e com
o
papel que o sistema deve cumprir dentro do conjunto de ações voltadas para a
obtenção de segurança contra incêndio
dos usuários da edificação.
Um aspecto fortemente negativo que
demonstrou afetar o desempenho destes sistemas corresponde à baixa con
-

fiabilidade de
Tal

suas

Centrais de Alarme.

situação é caracterizada por diversos

aspectos que

se

iniciam na pouca impor-

tância que se deu

(e normalmente se dá) à

escolha do local de instalação, pois todas
as

centrais vistoriadas

em

estavam

locais de difícil acesso

dispostas

como

salas fe-

chadas, subsolos, áreas afetadas por risco de incêndio,
espaços sem a presença
humana, etc. Ver Foto 1.
Constatou-se também, como um fator
que

comprometia o desempenho destes

sistemas, que diversas centrais

não pos-

suíam lógica de acionamento dos alarmes

de incêndio devidamente registrada e que
fosse de conhecimento dos responsáveis

pela operação do sistema da edificação.
Tal situação pode levar à adoção de ações
impróprias às condições de risco, anulando o importante papel que o sistema
tem. A lógica de atuação do sistema deve estar

totalmente aderida ao risco

e aos

planos de emergência e de abandono da
edificação. O alarme gerado na edifica
cão sem a devida compatibilização com
estas condições pode resultar em dificul-

dades adicionais

ao

de ocorrências
ciona

um

alarme

combate

dono dos ocupantes.
Outro fator importante é

e ao

aban-

no sistema,
pois proporhistórico de acionamentos de

(reals

sociados

A concepção dos sistemas de detecção

tenham sido executadas por instaladores

experientes; que os sistemas tenham passado por manutenções periódicas realizadas por empresas especializadas e que
levem em conta as transformações sofridas pela edificação ao longo de sua vida
útil; e que as equipes responsáveis pela
segurança contra incêndio na edificação
tenham informações apropriadas e sai-

LSFEx
anos.

apresentadas a seguir

-

contra

pelo

ou

registro

e

de

eventos as-

fuga de corrente,

falhas, como
detectores, etc. Grande parte
das centrais instaladas, por deficiência de
a

retirada de

origem ou de programação, não registraocorrências. Perdem-se, desta
maneira, informações cruciais para a ava-

vam estas

liação continuada do desempenho do sistema e para o desenvolvimento de ações
de manutenção preventivas e preditivas.
Foram encontrados diversos sistemas

cujas

centrais não

eram

adequadamente

monitoradas. Os responsáveis por esta
tarefa desenvolviam outras atividades
e

não

treinados para

eram

a

operação

e

manuseio do sistema.

Agregue-se a isto o fato de que as identificações das
funções e as mensagens nos dirpiqys de
muitas centrais, especialmente as endereçáveis, estavam na língua inglesa. Observou-se

ainda que

ração dos sistemas
mente

os

manuals de ope-

não estavam facil-

acessíveis.

Comprovou-se, em todas as andlises
realizadas, que não haviam informações
disponíveis sobre o tempo de disponibilidade proposto para o sistema e das
periodicidades das vistorias para manu-

tenção preventiva. Também não foram
encontradas informações a respeito dos
a

serem

adotados

na

central

ou em outros

procedimentos
caso

de defeito

em

componentes do sistema.
No
uma

dos acionadores manuais,

caso

diversidade de problemas foi encon-

trada, valendo destacar duas situações

frequentes: equipamentos instalados
em circuitos desativados; e
equipamentos

que não apresentavam

o

Led verde

pulsante para indicar que estavam ativos
no

sistema

e nem o

indicar estado de
o

falsos)

do

Led vermelho para

alarme, impossibilitan-

identificação de funcionamento do

a

Características dos sistemas avaliados
_____

desisterna,

Origemdoalarme(inputnaCentral)

--

uantidad
__________________________

e sistema

__________________________________

Convencional

Acionadores manuais e detectores áticos de fumaça

10

Acionadores manuais, detectores áticos de fumaça e detectores de temperatura

Endereçável

Acionadores manuais e detectores áticos de fumaça

Acionadores manuais, detectores áticos de fumaça e detectores de temperatura
Acionadores manuais, detectores áticos e iônicos de fumaça

Acionadores manuais, detectores áticos de fumaça e detectores lineares
as

característi-

detecção

detectores de

e

Acionadores manuais, detectores áticos de fumaça, detectores de temperatura e
detectores lineares

alarme

fumaça,

TOTAL

30

Emergência I 47

sistema por parte do usuário. Ver Foto 2.

IYI

A mstalação dos detectores de

fumaça
desempe-

sistemas,

Estratificação da fumaça

foi capaz de comprometer o
nho de todos os sistemas analisados, tendo

Outro aspecto que comprometeu os
sistemas avaliados refere-se à sensibilida-

de dos detectores instalados. Esta questão foi avaliada por meio de ensaios com
de

geração

fumaça simulando pequenos

focos de incêndio. A norma ABNT NBR
17240

-

"Sistema de

de incêndio
sionamento

detecção e alarme
Projeto, instalação, comis-

-

manutenção de sistemas

e

de

detecção e alarme de incêndio Requisitos" define para os sistemas de detecção e alarme de incêndio requisitos
de projeto, instalação, comissionamento
e manutenção e
propõe que a instalação
dos detectores de fumaça seja avaliada,
injetando-se o gás (que simula a fumaça
de incêndio) dentro de suas câmaras de
detecção. Este procedimento corresponde apenas à ação inicial da verificação da
-

atuação dos detectores. Deve-se, adicio-

nalmente, apesar de

não constar

na nor-

ma, adotar procedimentos que avaliem

o

sistema instalado, tendo em
situação real de fumaça produzida nos distintos ambientes, simulando
uma condição de
princípio de incêndio.
Foram realizadas 76 simulações de si

detector

e o

conta uma

-

Acionador
e com

sem

LED verde

instruções

na

pulsante
língua inglesa

de

serem

postos

em uso.

real de fumaça, capaz de revedesempenho dos sistemas, não foi
introduzida nas exigências de comissio-

situação

mais dos

seguintes
aspectos: altura de instalação exagerada;
local de instalação dificilmente alcançada pela fumaça gerada em um princípio
de incêndio; estratificação da fumaça
no local de
origem do incêndio, fenômeno
que impede que os gases gerados
na combustão alcancem os detectores;
acúmulo de sujeira dentro dos detectores, impedindo que a fumaça alcance seu
sensor ótico; instalaço de detectores de
fumaça próximos a fluxos de ventilação
que afastam a fumaça do ponto de detecção; e desativação parcial ou total de
circuitos de detecção. Ver Fotos 3 e 4.
como causa um ou

antes

Apesar de ter sido sugerida pelo LSFEx
ao
Corpo de Bombeiros, a simulação de
lar

o

namento.

Constatou-se que os sistemas de detecforam adquiridos (proje-

ção analisados
tados

e

instalados) a partir de especifica-

ções incorporadas ao memorial descritivo de outros sistemas,
por exemplo, ao
sistema de controle predial ou ao sistema

fumaça nos sistemas avaliados (Foto 5). Estas simulações foram
realizadas com fumaça gerada por comtuação

real de

bustão

sem

chama de madeira. A fuma-

gerada nestas condições também é
empregada em ensaios laboratoriais de
determinação da sensibilidade ao fogo
dos detectores, conforme prescrito na
ça

norma

de

mas

ABNT NBR ISO 7240

detecção

e

Parte 7: Detectores

-

Siste-

alarme de incêndio

fumaça
utilizando dispersão de luz ou ionização.
Em apenas 25 simulações, que corresponde a 33% do total de simulações, a
fumaça foi detectada pelo sistema instalado. Nas outras 51 simulações, 67% do
total, a fumaça foi detectada tardiamente ou nem

pontuais

foi detectada

de

pelo

sistema.

Ver Tabela 2.

Ocorre que o cliente (incorporadora,
construtora, responsável pela edificação,
contratante do projeto, etc.), que, muitas

possui um conhecimento técespecífico do sistema ou da área de

vezes, não

nico

segurança contra incêndio, contrata uma
empresa fornecedora/instaladora e não
estabelece qualquer condição adicional
ao

atendimento da

corresponde

ser

à necessidade

normalização

brasi-

leira ABNT NBR 17240. Isto poderia ser

suficiente, mas a realidade das instalações
vistoriadas comprovou que não. Pode-se
afirmar que a mesma situação se repete

para

outros

incêndio,

sistemas de

como

proteção contra
hidrantes,

sistemas de

sistemas de chuveiros automáticos, sisde iluminação de emergência, etc.

temas

A má

Outra questão importante que deve

considerada

eletrônico de segurança, e não recebedevida atenção na sua concepção.

ram a

qualidade dos 30

sados resulta de todas

indicadas

e se

as

sistemas anali-

situações aqui

origina na relação,

vezes, estabelecida entre

avaliação técnica final (comissiona
mento), no ato de sua entrega. A partir
de 2018, esta exigência foi incorporada
à regulamentação de segurança contra
incêndio do Corpo de Bombeiros do

necedor. O primeiro não sabe exatamen-

uma

-

Estado de São Paulo. Parte considerável
dos

problemas

levantados

nos

sistemas

detecção e alarme de incêndio avaliados poderá ser prevenida por meio dos
procedimentos de comissionamento dos
de

do detector de

Instalação
obstrução

com

fumaça

o

cliente

muitas

de que os sistemas instalados passem por

e o

for-

que necessita, ou seja, quais são as
características que o sistema deve ter para
te o

cumprir devidamente seu papel no todo
da proteção contra incêndio do edifício,
o
segundo se aproveita desta ignorância, projetando e instalando sistemas que
sequer atendem a norma ABNT NBR
17240. Os sistemas são concebidos sem

especificação técnica que contemple todos os quesitos que o sistema deve
atender, excluindo até situações específicas da edificação,
por exemplo, desligauma

mento

de sistemas de ar condicionado

ou

ventilação forçada, acionamento de
outros sistemas proteção contra incêndio
(sistemas de pressurização de escadas de
emergências, sistema de controle de fumaça, sistema de extinção automática de
incêndio, etc.), monitoramento dos sisde

temas

de hidrantes

e

chuveiros automá-

ticos, gerenciamento dos elevadores da

edificação, análise dos riscos específicos

edificações

Simulação de situação real
de fumaça

haviam

cumprido

seu

papel,

garantindo a realização das manutenções..
requeridas pela regulamentação do Corpo
de Bombeiros.

Normalmente, avaliação
a

destes sistemas

se encerra nesta

sistemas foram tidos

como

fase:

os

operacionais.

Foram vistoriados 3247 extintores

portáteis, caracterizados de acordo com
o
tipo de agente extintor, a carga nominal e a capacidade extintora declarada.
Ver Tabela 3.

A

distribuição dos extintores portátipo de agente extintor correspondeu a 1275 extintores de Pó químico
BC (39,3% do total), 1177 de extintores
a base de
água (36,2% do total), 724 extintores de gás carbônico (22,3% do total) e 71 extintores de pó químico ABC
(2,2% do total).
Observou-se, a partir dos dados coletados, que 812 extintores (284 extintores de
água pressurizada, 207 extintores
de gás carbônico e 321 extintores de pó
químico BC) não apresentavam a capateis por

cidade extintora declarada
da

edificação que devem ser resolvidos
a movimentação da fumaça,

estudando

entre outras.

EXTINTORES DE

INCÊNDIO

As

avaliações realizadas pelo IPT nos
sistemas de proteção por extintores
abrangeram, nos últimos quatro anos, 36
conjuntos de edificações e sempre foram
iniciadas com a verificação do atendimento à periodicidade de execução dos procedimentos de manutenção, conforme os

no

rótulo do

equipamento e que 336 extintores (97 de
gás carbônico e 239 de pó químico BC)
apresentavam capacidade extintora declarada inferior à requerida no Decreto
Estadual n° 56.819/2011 do Corpo de
Bombeiros

-

SP, totalizando

1148 extin-

situação corresponde a grave
descumprimento da IT-21 do Corpo de
Bombeiros. Desta forma, 35,3% dos extores.

Tal

portáteis vistoriados não atendiam aos requisitos mínimos exigidos
na
regulamentação vigente, ou seja, estes
equipamentos não deveriam fazer parte
tintores

requisitos estabelecidos nas normas ABNT NBR 12962
"Inspeção, manuten-

destes sistemas.

ção e recarga em extintores de incêndio"

pó químico tipo ABC empregados nas
edificações (no presente estudo, 2,2% em

-

e

ABNT NBR 13485

de terceiro nível

de incêndio"

005/2011,

(vistoria)

e nas

n°

em

em

300/2012.
estas situações

e

todas

n°

passado, com
a
periodicidade adequada, pelos processos
regulamentares de manutenção e

que

os

serviços

empresas credenciadas e regularizadas,
de acordo com as Portarias do Inmetro

n°206/2011 en° 300/2012.
Ainda, em todos os 36 conjuntos

desinteresse, por parte

alguns agentes da cadeia de serviços
(projetistas e prestadores de serviço de
recarga), em empregar extintores ABC
nas edificações,
privilegiando soluções
técnicas menos aderentes ao perfil dos
usuários e respectivos riscos nas edificações, com potencial para complicar a
ação inicial de combate ao incêndio. Nestas situações observou-se, por exemplo,
emprego de extintores de água pressurizada 1OL, que apresentam em média
14 kg de massa total, e de gás carbônico

o

kg, que apresentam em média 19 kg
de massa total. Caso fossem empregados
extintores de pó químico ABC 4 kg teríamos
equipamentos com massa total de,
aproximadamente, apenas 6 kg.
A substituição do par de extintores
de água e pó BC, por um único extintor
ABC, define a proteção no ambiente para
as três classes de fogo, não trazendo ao
usuário, em uma situação de emergência,
a necessidade de avaliar
qual equipamento deve utilizar para combater o fogo.
Vale ressaltar que esta substituição deve
levar em conta a capacidade extintora
mínima requerida em função da classe
de risco do ambiente a ser protegido.
Observa-se em outros países das Améde 6

ricas,

como os

Argentina

Estados Unidos, Canadá,

Costa

Rica, que

proteção
edificações não faz
uso (ou raramente faz, em casos específicos) de extintores portáteis de água pressurizada, de pó químico BC ou de gás
carbônico. Infelizmente, a regulamentação do Corpo de Bombeiros de São Paue

por extintores

lo

a

nas

ABNT NBR 12693- "Sisde proteção por extintor de incên

e a norma

tema

-

nas

simulações de incêndio

nos

sistemas de

detecção

e

alarme

Origem do alarme (input na Centrals

Ti odeentral

Total de

Falha na

simulações

detecção
dafumaça

______

irealizadas
5'

Convencional

13

12

25

18

Acionadores manuais, detectores áticos e iônicos de fumaça

12

7

Acionadores manuais, detectores áticos de fumaça e detectores
lineares

3

3

Acionadores manuais, detectores áticos de fumaça, detectores de
temperatura e detectores lineares

16

6

76

51

Acionadores manuais e detectores áticos de fumaça

18

Acionadores manuais, detectores óticosde fumaça e detectores
de temperatura

Endereçável

Acionadores manuais e detectores áticos de fumaça
Acionadores manuais, detectores áticos de fumaça e detectores
de temperatura

de

edificações estudados os sistemas haviam
passado pelos processos de analise e vistoria por parte do Corpo de Bombeiros,
ou
seja, estavam aprovados nesta instância legal. Os responsáveis pelo uso destas
Emergência

até mesmo,

de

-

haviam sido confiados

a

50

Falhas

extintores haviam

que tais

to e,

extintores

Portarias Inmetro n°

412/2011

Constataram-se

"Manutenção

-

O pequeno número de extintores de

relação ao número total de extintores vistoriados) demonstra o desconhecimen-

TOTAL

DEZEMBRO/2018

Ensaio de

Capacidade

Ensaio de

Extintora

Capacidade

portáteis, representando 39,3% dos extintores portáteis vistoriados. Tudo isto

Extintora

que o risco, na imensa maioria das
situações, sequer estivesse associado à
sem

existência de

líquidos inflamáveis.

A revisão da

norma

ABNT NBR

12693 de dimensionamento do sistema
está

em

curso,

e o

IPT está envolvido

na

objetivo de
aprimorar e modernizar a abordagem do
comissão de estudos

adoção da proteção por
par água pressurizada
pó BC ou o par água pressurizada gás
carbônico, visando cobrir as três classes
de fogo. Apesar disto, no estado de Minas Gerais, a Instrução Técnica n° 16 (3
Edição), publicada em 20/07/2017, traz
uma
proposta mais adequada de proteção das edificações, privilegiando o emprego de extintores de pó ABC.
Além do número expressivo de extintores que apresentavam os equívocos
mencionados em relação à capacidade
extintora, observou-se qtie os sistemas

edifícios, por meio de ensaios laboratoriais, ou seja, se os equipamentos estavam

incluíam extintores de diversos fabrican-

portáteis de pó químico, em bom estado
de conservação, com capacidade extintora declarada 20B e com indicação de
pressurização adequada, sendo 73 extintores BC 4 kg, 4 extintores BC 6 kg, 2
extintores ABC 4kg e 2 extintores ABC
6 kg. Ver Fotos 6 e 7.

dio" induzem à
extintores

com o

-

compatíveis com o mínimo estabelecido
na IT-21 e com o
requerido na norma de
produto, a ABNT NBR 15808 "Extintores de incêndio portáteis", após estes

-

tes e

extintores

de três

situações:

ausência de

arnostrados, nos 36 conjuntos
de edificações avaliadas, para realização
de ensaios laboratoriais, 81 extintores
Foram

uma

intervenção no sistema, determinada

por aconselhamentos ocorridos durante as vistorias do Corpo de Bombeiros e

ensaiados, 68
(84% da amostra), avaliados
na
capacidade extintora 20-B, não extinguiram o fogo, sendo 65 extintores BC 4
kg, 1 extintor BC 6kg e 2 extintores ABC
4 kg, ou seja, não atenderam aos requisitos mínimos estabelecidos pela IT-21
do Corpo de Bombeiros. Ver Tabela 4.
Em artigo publicado na Revista Emergência de fevereiro/2017, com o nome
"Avaliação de Extintores de incêndio",
está apresentado o detalhamento técnico
das causas dos problemas encontrados.
Do total de 81 extintores

pela ausência de diretrizes para preservação do sistema, que deve

jetos do projeto executivo (por exemplo,
identificação unívoca do extintor e seu
posicionamento na edificação); e manutenção anual
ram

que os extintores estivesubmetidos que, muitas vezes, dea

"surgimento" de extintores
parte da instalação original.
Considerando a predominância de extintores portáteis de pó químico BC encontrados nas vistorias e os problemas
associados à declaração da capacidade
extintora, a ação final de avaliação consistiu em verificar a capacidade extintora nos
equipamentos amostrados nos

terminam

que não

o

eram

Características dos extintores

Pó

Agente Extintor

Carga
Capacidade

CD

declaradano

equipamento
Quantidade de

equipamentos
52

Emergência

portáteis

químico

a

Pó

BC

4kg

C)

W

m

a

C)

a

3kg

CD'
o

o

02

C3

-

_

W

W

a

a

1')

-

C,

o

T\)

-.

-

C'.)

c

CO

CO

CO

C)

CO

CO

CO

o

a

a

m

a

a

o

CD

63

químico

21

CD

4

5

14

6kg

3

5

tituindo

47

1

ao mesmo

BC

tipos

em ou-

e

tempo,

extintores

os

A; expansão da garantia

do fabricante para, pelo menos, 5 anos, a
exemplo do que se faz para os extintores
automotivos de 0,9 kg e 1 kg, tornando

possível ampliar para

o mesmo

tempos para execução da

os

ção de segundo nível;

e

periodo

manuten-

estabelecimento

caminho para o projeto do
sistema, que deverá induzir à necessidade de melhorias nos extintores fabricados
de

e

um novo

comercializados

no

mercado nacional;

garantia superior a 5 anos;
e extintores descartáveis com quantidade
de agente extintor superior a 1 kg e que
possam ser empregados nas edificações,
em substituição aos recarregáveis.
extintores

com

Por meio dos trabalhos desenvolvidos

pelo LSFEx nesta área, nas comissões de
normalização técnica, na prestação de
serviços de avaliação técnica de sistemas
e de ensaios laboratoriais
para
processo de certificação de extintores
de incêndio, percebe-se que há resistên-

instalados
o

cia à

mudança

do modelo de

negócio

atualmente estabelecido para o sistema
de proteção por extintores, por parte de
fabricantes de extintores, das empresas
prestação de serviço de recarga de
extintores e de profissionais que atuam
de

regularização de edificações junto ao
Corpo de Bombeiros.
Um fator importante que compõe esta

na

54

6

239 646 228

1

Gás carbônico

c

r'

c

>

>

>

c

rs

>

>

j'.,

CD
o

CD
o

_

_

C)

Q

3kg2kg

4kg

6kg

4kg

CO

Cl]

C)

C)

CD'
o

CD'
o

_

C)

C)

CD

CD

CD

a

a

a

CD

CD

0)

6363

CD

w

w

c

w

oi

er

C)

C)

C)

C)

63

63

CD

CD

CD

0)

CD

1

2

32

5

1

1

32 192 403 94

e5

CD
o

1OL

C)

CD

CD

1

res

ABC

.

CD

sendo feito há muito tempo

países, ou seja: emprego de extintomultipropósito, do tipo ABC, subs-

tros

vistoriados

6kg

o
r

-

63

predominância de extintores de
pó químico BC, ou seja, 1275 extintores
havia

CD'

o

extintora

Um fato que salta aos olhos é que nos
conjuntos de edificações analisados

36

8kg

12kg

nominal

ção por extintores, acompanhando o que
vem

extintores

dos ob-

ser um

dimensionamento do sistema de prote-

dos

aos

dimensionamento do sistema de proteção por extintores.

lógica de instalação definida por um projeto executivo; dinâmica dos processos
de

sido submetidos

processos de manutenção. A capacidade extintora é questão essencial para o

de diferentes modelos. Tal fato de-

corre

terem

com o

12

17

3

C'.)

284 893

DEZEMBRO/2018

incêndio". Caso

Determinação do alcance de
jato horizontal

que

justifique

ocorra

algum problema
no equi-

intervenção

uma

pamento, háo direcionamento claro nes-

Capacitação de Instrutores de APH
www.suportebasicodevida.com.br

para a realização de ação de manutenção de 10 ou de 2° nível, de acordo
ta norma

que foi encontrado nesta inspeção. Ou seja, o emprego de extintores de
incêndio portáteis de garantia estendida,
com o

considerando

a

realização

das

ações de

inspeção
garantia,
período
possibilita a preservação das condições
originais do equipamento, reduzindo a
possibilidade do comprometimento de
seu
desempenho por ações sucessivas
durante

de

de

o

manutenção de 2° nível.

questão que também influencia
a resistência às mudanças, acima mencionada, principalmente por parte dos faOutra

bricantes,

é que devem assumir

o com-

promisso de substituição dos extintores,
caso estes sejam despressurizados antes
dos 5 anos de garantia. Tal situação re-

com a

redação

da revista

quer, da parte dos fabricantes, um controle rigoroso na fabricação das taxas
admissíveis de vazamento do
*Enjo de funcionamento

hidrantes

em

resistência relaciona-se às

lente

consequências

mais, uma vez que tal situação determina
rã a redução das ações de recarga. Isto é

-

se toma como

referência

recarga dos extintores de

pó químico
que possuem, na imensa maioria, garantia
de um ano apenas. Este período define
a

ações de manutenção de 2° nível, que
são manutenções internas no equipamen-

as

que são realizadas nas instalações da
empresa prestadora de serviços, induin
to e

-

do ainda

o

translado de ida

equipamento

edificação e a emimportante lembrar

ao removerem-se os

estas

volta do

entre a

presa de recarga. E
que

e

extintores para

ações de manutenção, a proteção da

edificação fica comprometida.
Entretanto, quando se adota a proteção por extintores de incêndio com garantia estendida, não há a necessidade
da manutenção de 2° nível
mino do

período

desta

antes

do tér-

garantia,

desde

preserve as suas condlições operacionais, evidenciadas com a
realização da inspeção técnica anual, de
que

o extintor

forma visual e no local da instalaçã

removendo

o

não

equipamento do ambien-

te, como definido no item 5.2 da norma
ABNT NBR 12692:2016
"Tnspeção,
-

manutenção
OEL12O18

e

recarga

em

-

nos extintores,
ção da pressurização no equipamento ao

simples

do emprego de extintores de incêndio
com
garantia estendida de cinco anos ou

óbvio, quando

gás prope

visando à preserva-

extintores de

longo

do

período

de

garantia.
dispenda anualmente nas edificações tantos recursos
para manter equipamentos incapazes
de cumprir seus objetivos, com grandes possibilidades de colocar em risco,
ainda maior, todo aquele que enfrente
uma situação de
princípio de incêndio,
confiando que conseguirá extingui-lo.
Apesar disto, não são apenas as ações
E lastimável que

se

de manutenção desastrosas que causam
o
comprometimento do desempenho

fipitiTh
í]gi]szii

Ía

icfi1

dos sistemas de proteção por extintores.
Têm-se ainda: ausência de projeto executivo para a implantação do sistema; composição do sistema desconsiderando as
reais condições de risco; e mudanças de
leiaute nas edificações não acompanhadas de ajustes no sistema.
Fica evidente que muitas ações devem
desenvolvidas no Brasil para que

ser

se

consiga, afinal,

atribuir

ao

sistema

o

que merece, alcançando nível de
confiabilidade e efetividade compatível
status

com sua

cão

importância no

contra

incêndio das

todo da prote

edificações.

-

E

necessário para isto envolvimento posjtìvo de vários agentes. Destaca-se aqui

papel das associações que congregam
empresas que atuam no setor, como fabricantes, mantenedores ou projetistas.
o

Os

Corpos de Bombeiros, por meio das
Emergência

53

Resultados das

avaliações

de

capacidade

do ponto de vista de

extintora 20-B

o

Agente

Carga

Totalde

Extintoresdeincêndio

Extintoresdeincêndio

Extintor

Nominal

extintores

reprovadosnosensalos

aprovadosnosensalos
Quantidade

Percentual

Póqulmico

4kg

73

65

89%

8

11%

BC

6kg

4

1

25%

3

75%

Póquímico

4kg

2

2

100%

0

0%

ABC

6kg

Quantidade

Total Geral

Percentual

projeto legal

implantação, pois
objetivo de apre-

subsídios técnicos básicos pado Corpo de Bombeiros,

sentar os
ra a

tem o

avaliação

o
projeto executivo tem a
função de especificar e detalhar o dimen-

enquanto que

2

0

0%

2

100%

sionamento, os componentes, os traçados da rede hidráulica, a montagem e,
ainda, detalhamento das atividades de

81

68

84%

13

16%

aceitação

técnica do sistema

a ser

im-

plantado recomendações para as ações
de inspeção, testes e manutenção após
a sua
aceitação. Inúmeros aspectos do
projeto afetarão, não apenas a aquisição
de componentes, mas também a implantação do sistema e as posteriores ações
de manutenção que os responsáveis da
edificação terão que realizar.
Constatou-se em 48% (20 de 41) dos
sistemas vistoriados que os projetos analisados não definiam claramente quais
eram os
parâmetros hidráulicos adotados
e

regulamentações e processos de fiscalização, também têm papel muito importante. Também o Inmetro e os Organismos
de Certificação de Produtos têm função
destacada, já que os extintores são objeto
de certificação compulsória.
E incompreensível que todas estas instituições já não tenham agido ao longo

de

premissas (especificações) e de
nas instalações
inspecionadas; realização de ensaios de operação/funcionamento, segundo as normas e
regulamentos aplicáveis; realização
de ensaios nas mangueiras de incêndio
amostradas durante as inspeções.
Nestes conjuntos de edificações estasuas

atendimento

seu

dos últimos

vam

instalados

tão

mas

de

anos
para sanar esta situação
caótica, caracterizada pela generaliza-

ção da não conformidade e consequente
baixíssima confiabilidade

e

efetividade

dos sistemas de proteção por extintores.
SISTEMAS DE HIDRANTES

foram avaliados 41 siste8 sistemas

Tipo

2, 31 sistemas Tipo 3 e 2 sistemas Tipo
5, conforme classificação dos sistemas
de hidrantes presente na IT-22 do Corpo
de Bombeiros. Tal classificação define as
características mínimas

O sistema de hicirantes, dentro do conjunto de medidas adotadas para a proteção ativa contra incêndio nas edificações,
apresenta importantes interfaces com
outras medidas de proteção contra incêndio, tais como compartimentação horizontal e vertical, saídas de emergência,
iluminação de emergência, sinalização
de emergência e alarme de incêndio, que

dão suporte

e

hidrantes, sendo

para

o

a serem

adotadas

dimensionamento hidráulico

em

função da ocupaçãO, ou seja, os parâmetros mínimos de vazão por expedição,
número de expedições por ponto de hidrante, pressão mínima no hidrante mais
desfavorável, diâmetros nominais dos esguichos reguláveis e diâmetros e comprimentos nominais das mangueiras de incêndio empregadas no sistema.

sistema, de maneira
integrada, em situações de emergência.
O projeto deste sistema, adequado ao

forma que o sistema de
proteção por extintores, todos os sistemas de hidrantes vistoriados também ha-

risco

viam

e

a

este

devidamente compatibilizado com

proposta arquitetônica, deve partir de
especificações que considerem as interfaces mencionadas e resultar em projetos executivos
que permitam que a sua
instalação contemple o atendimento das
normas e
regulamentações vigentes e das
boas práticas de instalação. Estas condia

ções colocam-se

como

essenciais para

Da

mesma

passado pelos processos de análise
e vistoria
por parte do Corpo de Bombeiros e estavam aprovados nesta instância legal.
Observou-se que

nos

aspectos

cor-

respondentes ao projeto do sistema, era
comum o
projeto legal ter a função de
projeto executivo, um equívoco grave

desempenho do sistema e que será comprovado inicialmente na etapa de
aceitação técnica dos sistemas (comissionamento) e na posterior operação e ma-

Medições

de

pressão dinâmica

As

avaliações

temas

realizadas

pelo

sos:

e

LSFEx

do

os
seguintes pasprojeto do sistema e

de

um

sido entregue
os

requisitos

pelo projetista,

conforme

da ABNT NBR 13714

"Sistemas de hidrantes

e

-

demangoti-

nhos para combate a incêndio". Ainda,
em 93% dos sistemas vistoriados (37 de

projetos

memoriais descritivos

41)

os

não

apresentavam a necessidade de acei-

e

tação técnica do sistema, que
tui

em

requisito

se

consti-

normativo definido

na

ABNT NBR 13714.
Um dos aspectos observados nos projetos, que afeta dois componentes impor-

especificação das
e dos
esguichos.
mangueiras
Em 24% dos sistemas vistoriados (10 de
41) não estavam apresentadas as especificações do tipo de mangueira de incêndio
a ser
empregada. Desta forma, o responsável pela instalação não dispunha das
tantes

do

sistema,

é

a

de incêndio

na

sistema. O

necessárias para compor o
responsável pelo uso da edi-

Constatou-se

31 locais de reunião de

em um

processo de

vistorias que 73% dos
(30 de 41) apresende esguicho, apesar da

nas

sistemas vistoriados

envolveram

verificação

não

manutenção para o
plano
sistema de hidrantes, o qual deveria ter

existia

mangueiras.
esguichos, verifios
cou-se
projetos analisados proque
de
modo
punham,
generalizado, o emdo
prego
tipo agulheta (jato sólido).

juntos de edificações, sendo: 2 depósitos,

público

Corpo

para a reposição das
Com relação ao

últimos quatro anos em sisde hidrantes abrangeram 36 cone

casos

manutenção, não disporá de informações

os

3 escritórios

do

de Bombeiros. Em 100% dos

ficação, por sua vez,

entrada do esquicho

nutenção do sistema durante sua vida útil.
durante

cumprindo a regulamentação

-

informações

o

bom

para dimensionamento hidráulico, des

tipo
Corpo

tavam este
*Ensaio de funcionamento

em

hidrante

duplo

IT-22 do

de Bombeiros do Es

-

tádo de São Paulo

exigir

emprego do

o

esguicho reguláveL
Todos

relação

estes

ao

aspectos, comentados

em

projeto, afetam o desempenho

do sistema e comprometem a capacidade

operacional em situação de emergência.
pôde ser comprovado mediante a
realização dos ensaios de operação e de
Isto

funcionamento do sistema.
Com

relação

componentes

aos

norma

"Mangueiras

em-

ABNT NBR 12779

de incêndio

condições

prontidão e operacionais do sistema,
permitindo comparar os resultados obtidos com os parâmetros definidos no
projeto e na regulamentação do Corpo
de

de Bombeiros. Ver Fotos 8
Foram obtidos

os

-

Inspeção,
Foram inspe-

9.

e

seguintes resultados

medições realizadas nos 41 sistemas
avaliados, quanto ao desempenho hidráulico: 49% não atenderam o alcance jato
mínimo requerido (na regulamentação do
Corpo de Bombeiros) de 10 m; 78% não
atenderam a pressão dinâmica mínima
requerida na tomada de água do hidran-

-

te; 63% não atenderam

a

estabelecida por expedição; 62% das instalações apresentavam painéis elétricos

lunuiria por OCP

NBR 13714

(24%) não apresentavam evidências de certificação de
produto. Foram amostradas 63 mangueiras de incêndio, todas do
Tipo 2, as quais
foram submetidas
na

pressão

finida

na

343

ao

-

com a norma

ABNT

mangueiras que
apresentaram vazamento, 77% (17 de 22)
são mangueiras sem certificação. A aquisição de produtos sem certificação para.
o sistema de hidrarites
propicia a fragi]ide manutenção.
Um dos aspectos
dos

nas

as

custos

decorrentes

importantes realiza-

vistorias do IPT consistiu nave

-

rificação do desempenho hidráulico do
sistema instalado, considerando a meto-

dologia

das bombas de incêndio instaladas não

correspondiam às

nentes

mangueiras ensaiadas,
(22 de 63) apresentaram vazamentos e não atenderam à pressão de ensaio.
Ou seja, as ações de inspeção e manuten
cão nestas mangueiras não foram efetivas, falhando em identificar mangueiras

de

estabelecida para

os

ensaios de

funcionamento definida na ABNT NBR

definidas

projeto.

em

quanto à sua manutenção e na ve-

em

do

rificação

desempenho hidráulico dos

sistemas, pois permitem afirmar que

os

sistemas de hidrantes avaliados não fo-

implantados

ram

com o

rigor

técnico

necessário. Ainda foram observados
diversos

em

operacionais: vazamentos em válvulas angulares e situações em
que

o

após

testes

sistema de bombeamento falhou

abertura da válvula

drantes, demonstrando
22%

de

(9

41)

Ver Fotos 10

Apesar

da

a

angular dos hiinoperância de

dos

nas

destacada do

realizadas, que seu valor
sendo reconhecido. A atual

IT-22, que integra a regulamentação do
Corpo de Bombeiros de São Paulo, inum

namento

check-list para

(aceitação técnica)

de hidrantes. Trata-se de

o

comissio-

do sistema

uma

tentativa

para evitar os problemas aqui levantados.

Entretanto, a referida IT não remete aos

requisitos danormaABNTNBR 13714
de

aceitação técnica do sistema
hidrantes, deixando de lado aspec-

tos

importantes, entre os quais

relativos à

olhos

a

-

vertical, controle
mentação
das características de reação ao fogo das
horizontal

salta

ausência da necessidade de

aos

ye

-

e

fachadas que incorporam materiais combustíveis, saídas de emergência, etc., de

algum modo, apresentam desempenho
em condições equivalentes? A segurança
contra incêndio em grande parte das edificações no Brasil é extremamente frágil
ou, em alguma medida, falsa? Estamos
todos ameaçados pelo risco de incêndio
nível muito além do que seria acei-

11.

e

importância

vistorias

esteja

relata

tável? Podemos ficar

pela quantidade de problemas levanta-

não

imaginar, em função do que
aqui, o que seria de fato a seguincêndio na grande maioria
contra
rança
das edificações no Brasil. Ficam assim,
em aberto, outras
questões. Outros sistemas de proteção contra incêndio nas
edificações brasileiras, por exemplo, de
chuveiros automáticos, de iluminação de
emergência, de alarme (sem detecção automática), selagens de shafts, comparti
se

em

sistema de hidrantes para a segurança
das edificações, percebe-

se

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se

dos sistemas vistoriados.

contra incêndio

corpora
válvula angular
durante ensaio de funcionamento
Vazamento

da

jeto, na avaliação laboratorial de compo-

Do total de 63

e o aumento

e

kgf/cm2, de-

35%

dade

requisitos da ABNT
regulamentação; 26%

com os

ensaio bidrostático

ABNT NBR 12779.

NBR 12779. Entre

em

São graves e preocupantes os resultados obtidos nas avaliações, seja no pro-

de ensaio de 17

não conformes

de comando da bomba de incêndio

desacordo

de revisão da IT-22 que esta verificação
fosse incorporada, mas não foi atendido.

vazão mínima

manutenção e cuidados".
cionadas, nos 41 sistemas, 1422 mangueiras de incêndio. Destas, 1079 (76%)
possuíam a certificação de produto voe

Vazamento em adaptador da
iii. união de engate rápido durante
medição da pressão estática

nas

pregados no sistema, foram amostradas
mangueiras de incêndio nas edificações
inspecionadas para serem submetidas a
ensaio hidrostático, segundo os requisitos da

13714. Os ensaios de funcionamento
têm como objetivo verificar as

tranquilos, apenas
imaginando que está tudo bem?
O desafio de responder estas questões nos impele a escrever outros artigos sobre

tema, trazendo novas inrespeito de Outros sistemas

este

formações
de proteção

a

contra

incêndio que

temos

sistematicamente avaliado.
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