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RESUMO

Esse relatório tem como objetivo apresentar e explicar, de forma simples e objetiva, as
etapas de um projeto preventivo e as Instruções Normativas que são seguidas para a realização
correta do mesmo. O desenvolvimento deste é composto pelos aprendizados que o autor
adquiriu durante o período de estágio obrigatório, acompanhado de um profissional habilitado.
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ABSTRACT

This report aims to present and explain, in a simple and objective way, the steps of a
preventive project and the Normative Instructions that are followed its correct accomplishment.
The development of the project consists of the learning that the author obtained during the
period of compulsory training, guided by a qualified professional.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

O desenvolvimento desse trabalho visa apresentar os ensinamentos adquiridos durante
o período de Estágio Obrigatório do curso de engenharia civil. Na situação do autor, o estágio
ocorreu do período entre o dia três de setembro de dois mil e dezoito até o dia sete de novembro
do mesmo ano. Essa etapa do curso é de extrema importância, pois é quando o acadêmico
consegue visualizar, na prática, o que aprendeu dentro da sala de aula.
Como a profissão de engenheiro civil possui diversas áreas, o estagiário pode optar por
encontrar a área em que se identifica e já se imagina trabalhando após a conclusão do curso, ou
também por buscar novas experiências, em áreas que não teve muito contato ainda. Em ambos
os casos o conhecimento adquirido será satisfatório, e acarretará em benefícios após a formação.
Nesse relatório, o autor mostrará os aprendizados durante as cento e oitenta horas de
estágio na empresa SG Sistemas Preventivos, na cidade de Lages – SC, na área de projeto
preventivo.

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA OU OPORTUNIDADE

1.2.1 Histórico da empresa
A empresa SG Sistemas Preventivos Contra Incêndios LTDA devidamente
regulamentada pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inscrita sob o número
22.451.084/0001-12 localizada no logradouro cito Av. Dr. Walmor Ribeiro nº 474; Bairro Coral
– Lages SC, tendo em sua estrutura funcional, composta por profissionais dos vários segmentos
da engenharia e arquitetura, sendo eles:


Avaliação de Imóveis;



Projetos técnicos e complementares em geral;



Construção e reformas.

Os profissionais desenvolvem trabalhos relacionados à engenharia e construção a cerca
de oito anos, tendo grande conhecimento da área.
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2 ELABORAÇÃO DO PROJETO

2.1 TEMA

O tema desse relatório visa apresentar as etapas de um projeto preventivo, baseando-se
nas Instruções Normativas necessárias.

2.2 PROBLEMÁTICA

Quando o cliente busca um profissional para desenvolver um projeto preventivo de uma
construção, nem sempre o mesmo está ciente da importância do mesmo, nem está
contabilizando um valor considerável para tal etapa, o que dificulta a comunicação entre o
cliente e o projetista.
Além disso, o profissional que está realizando o serviço, deve estar atento as normas e
suas atualizações, para evitar que o projeto seja indeferido, e com isso, acabe perdendo tempo
e até a satisfação do cliente.

2.2.1 Limites do projeto
O período do estágio obrigatório é um limite para este relatório, visto que só será
apresentado durante o desenvolvimento deste o que foi possível acompanhar e visualizar
durante o período em que o estagiário auxiliou o profissional.
Ainda sobre o período do estágio, o mesmo impediu que o autor pudesse acompanhar
diferentes casos de projetos preventivos, onde fossem utilizadas todas as Instruções
Normativas.

2.3 JUSTIFICATIVA

2.3.1 Oportunidade de projeto
O projeto permite visualizar, na prática, a importância de um preventivo contra incêndio,
e todas as barreiras, exceções, detalhes e regras que o mesmo possui, que apenas atuando na
área acabamos tendo conhecimento, pois na teoria é possível visualizar apenas de maneira
superficial.
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2.3.2 Viabilidade do projeto
Na área apresentada nesse projeto, o estagiário, ao fazer um projeto preventivo e estando
dentro de um ambiente de trabalho, está também trabalhando com e para um cliente, o que lhe
permite aprender a maneira correta de conversar e atender o contratante. O processo, o
cumprimento de prazos e a burocracia também são itens que só são possíveis visualizar atuando
na área.

2.3.3 Importância do projeto
Em resumo, para o estagiário, ter a oportunidade de trabalhar com o que aprendeu
durante a faculdade, além de dar confiança para o mesmo quando sair da universidade, pode
lhe abrir portas na carreira profissional. Especificamente na área de projeto preventivo,
aprendemos a reconhecer a importância do mesmo, que não é tão valorizado por muitos clientes
e profissionais.

2.4 OBEJETIVOS

2.4.1 Objetivo geral
Estudar as normas referentes aos projetos preventivos, e apresentar as etapas realizadas
durante a realização de um projeto especifico, explicando e comparando com as Instruções
Normativas.

2.4.2 Objetivos específicos


Apresentar a introdução do projeto preventivo no cenário da construção civil.



Explicar as Instruções Normativas vigentes, mostrando sobre o que cada uma se refere.



Aplicar os itens das Instruções Normativas em um caso prático.



Acompanhar a realização dos projetos preventivos.



Visualizar a rotina do profissional atuante.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 OS INCÊNDIOS NO BRASIL

O fogo pode ser considerado um dos maiores aprendizados do ser humano no período
pré-histórico, visto que facilitou a realização de diversas funções, mas o que só foi descoberto
posteriormente, é que o fogo nem sempre é favorável.
Numa situação de incêndio ocorrem diversos fenômenos, em maior ou menor
intensidade, como a presença de chamas, fumaça e gases tóxicos e o aumento da
temperatura. Estes podem contribuir para provocar uma instabilidade emocional nas
pessoas, podendo assim aumentar o tempo mínimo necessário para que possam
abandonar o edifício antes que as condições se tornem insuportáveis, colocando assim
a vida em risco. (VASCONCELOS; SCHETTINO; MINETTE, 2015)

No Brasil, o primeiro contato com um grande incêndio foi o do Gran Circus NorteAmericano, em Niterói (RJ) em 17 de Dezembro de 1961, mas nesse tempo, além de não possuir
uma regulamentação fixa, esses casos eram vistos como responsabilidade única do corpo de
bombeiros, que por falta de treinamento para que com situações de incêndio grandes, resultou
em mais de 500 óbitos.
Anterior aos grandes incêndios que vieram a vitimar um número torrencial de pessoas,
a segurança contra incêndio era encarada de outra forma pelo poder público, sendo voltada
principalmente para a proteção do patrimônio. Após os grandes acontecimentos e grandes
perdas é que começaram a se criar novas reflexões. (BORTOLATTO, 2017)
Segundo Goiás (2016), As corporações estaduais possuíam alguma regulamentação,
advinda da área seguradora, indicando em geral a obrigatoriedade de medidas de combate a
incêndio, como a provisão de hidrantes e extintores, além da sinalização desses equipamentos.
Mas inexistia, por exemplo, uma norma que tratasse de saídas de emergência.
A área de segurança contra incêndios no Brasil começou a receber avanços apenas na
década de 70, quando infelizmente aconteceram duas tragédias em um curto intervalo de tempo,
os incêndios em dois edifícios, o Andraus e o Joelma, os quais, conta Mendonça (2014),
resultaram na sensibilização das autoridades e acadêmicos e levou à criação do Laboratório de
Ensaios de Fogo no Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, no Estado de São Paulo. Tal
feito pode ser considerado um grande avanço na área, tendo em vista a decadência de estudos
específicos na época.
A análise desde os projetos arquitetônicos até à composição do acabamento interno das
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edificações são fatores que podem salvar várias vidas em situações de incêndio e que
influenciam diretamente na propagação entre os pavimentos e até mesmo entre edifícios
vizinhos (ONO, 2007).

3.2 A IMPORTÂNCIA DO PROJETO PREVENTIVO

As instalações realizadas devido ao projeto preventivo ainda não são reconhecidas como
deveriam. Normalmente os clientes confiam na sua estrutura e ou/ acreditam que não acontecerá
nada grave, e por isso, querem desviar do investimento em prevenção.
Segundo Alves (2012), a prevenção de incêndio é de responsabilidade dos projetistas,
construtores dos edifícios, e também dos usuários, que devem seguir corretamente as
recomendações dos projetos, bem como a organização dos grupos de prevenção e combate a
incêndio. A prevenção pode ser entendida como sendo o conjunto de medidas que se destinam
a inibir o surgimento de um incêndio, retardar a sua propagação, facilitar a evacuação do prédio
e o trabalho de resgate das vítimas.
A ausência ou má execução de um projeto preventivo causam danos irreparáveis, tanto
à estrutura, quanto à população, visto que o valor de uma vida humana justifica todas as
despesas, por mais elevadas que sejam, com o objetivo de resguardá-las das consequências de
um incêndio.

3.3 AS NORMATIZAÇÕES

Para a realização de um projeto preventivo, existem Instruções Normativas (IN) que
devem ser seguidas. Cada caso possui especificações e itens que devem, ou não, serem
analisados e cumpridos. A seguir serão resumidas todas as IN’s existentes e ativas no estado de
Santa Catarina.

3.3.1 Instrução Normativa 01
A Instrução Normativa (IN) de número 01 é intitulada “DA ATIVIDADE TÉCNICA”
e descreve qual é o seu objetivo logo no primeiro artigo. Em resumo, ela abrange todo o
processo de um projeto preventivo, a tramitação, a vistoria, o processo de regularização...
também apresenta diversos anexos fundamentais para a realização dessas etapas. A maioria das
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outras IN’s referenciam a 01 em seus desenvolvimentos.
Art. 1º Esta IN tem por finalidade padronizar os procedimentos e requisitos mínimos
de segurança contra incêndio e pânico para os imóveis fiscalizados pelo CBMSC,
estabelecendo Normas para a Segurança Contra Incêndios e Pânico (NSCI) no Estado
de Santa Catarina, para a proteção de pessoas e seus bens. (CBMSC, 2014)

3.3.2 Instrução Normativa 02

A

Instrução

Normativa

(IN)

de

número

02

é

intitulada

“INFRAÇÕES

ADMINISTRATIVAS”, como já citado no título, aborda as infrações e os tipos de sanções
administrativas, mostrando quando se encaixa em multa, advertência, interdição... Em seu
primeiro artigo resume o seu objetivo.
Art. 1º Esta Instrução Normativa tem como objetivo regular o Processo
Administrativo Infracional (PAI). (CBMSC, 2014)

3.3.3 Instrução Normativa 03
A Instrução Normativa (IN) de número 03 é intitulada “CARGA DE INCÊNDIO” e
também descreve qual o seu objetivo no primeiro artigo. Nela é possível visualizar a
classificação da edificação a qual será realizado o serviço preventivo, além das fórmulas para
realização do cálculo de dimensionamento.
Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por objetivo estabelecer e padronizar os critérios
de concepção, dimensionamento e padrão mínimo de apresentação dos cálculos da
carga de incêndio, como fator de classificação do risco de incêndio, conforme a
ocupação do imóvel, dos processos fiscalizados pelo CBMSC. (CBMSC, 2014)

3.3.4 Instrução Normativa 04
A Instrução Normativa (IN) de número 04 é intitulada “TERMINOLOGIA DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO”, e esclarece todos os temos utilizados na área
preventiva contra incêndio. Descreve qual o seu objetivo e onde é necessária à sua aplicação:
Art. 1º Esta Instrução Normativa (IN) tem por objetivo padronizar os termos e
definições utilizados nas Normas de Segurança Contra Incêndio (NSCI) do Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), conforme estabelece a Lei Estadual
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16.157/2013 e o Decreto Estadual 1.957/2013.
Art. 2º Esta IN aplica-se a todas as NSCI do CBMSC.
Art. 3º Adotam-se as siglas dos termos e expressões do Anexo A. (CBMSC, 2018)

3.3.5 Instrução Normativa 05
A Instrução Normativa (IN) de número 05 é intitulada “EDIFICAÇÕES
EXISTENTES” e recebeu uma atualização recente, no mês de outubro de 2018. Como
apresenta em seu primeiro artigo, trata dos processos quando se tratar de uma edificação
existente, sua regularização, as compensações, substituições...
Art. 1º Esta IN tem como objetivo estabelecer o procedimento para a regularização
das edificações existentes, fiscalizadas pelo CBMSC. (CBMSC, 2014)

3.3.6 Instrução Normativa 06
A Instrução Normativa (IN) de número 06 é intitulada “SISTEMA PREVENTIVO POR
EXTINTORES” e explica como deve funcionar a aplicação de extintores em edificações as
quais se fazem necessários o seu uso, qual a maneira correta de distribuí-los e sinalizá-los. Seus
primeiros artigos citam:
Art. 1º Esta Instrução Normativa (IN) tem por objetivo estabelecer e padronizar
critérios de concepção e dimensionamento do Sistema Preventivo por Extintores
(SPE), nos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina (CBMSC).
Art. 2º Esta IN aplica-se aos imóveis onde o SPE é exigido, conforme previsto na IN
001. (CBMSC, 2017)

3.3.7 Instrução Normativa 07
A Instrução Normativa (IN) de número 07 é intitulada “SISTEMA HIDRÁULICO
PREVENTIVO”, e apresenta as etapas do SHP, desde a etapa das mangueiras, hidrantes,
reservatórios, sinalização, entre outras. Em seu primeiro artigo descreve qual o seu objetivo e,
logo em seguida, quais os casos isentos.
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Art. 1º Esta Instrução Normativa (IN) tem por objetivo estabelecer e padronizar
critérios de concepção e dimensionamento do Sistema Hidráulico Preventivo (SHP),
nos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina (CBMSC).
Art. 2º Esta IN aplica-se aos imóveis onde o SHP é exigido, conforme previsto na IN
001.
Art. 4º Fica isenta a instalação do SHP para:
I – imóveis com carga de incêndio ≤ 5 kg/m² (carga de incêndio desprezível);
II – conjunto de unidades residenciais unifamiliar geminadas, desde que a saída de
cada unidade residencial seja diretamente para o exterior e que exista
compartimentação entre as unidades residenciais; ou
III – blocos isolados (ver IN 001), quando a área do bloco for inferior a 750 m².

3.3.8 Instrução Normativa 08
A Instrução Normativa (IN) de número 08 é intitulada “INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL (GLP E GN)” e aborda itens importantes sobre a Central de GLP, como sua
localização, afastamento, materiais, válvulas, tubulações... Em seus primeiros artigos resume o
seu objetivo e sua aplicação.
Art. 1º Esta Instrução Normativa (IN) tem por objetivo estabelecer e padronizar
critérios de concepção e dimensionamento da Instalação de Gás Combustível (IGC),
como medida de segurança contra incêndio, nos processos analisados e fiscalizados
pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).
Art. 2º Esta IN aplica-se aos imóveis onde a IGC é exigido, conforme previsto na IN.
Art. 3º A rede externa de distribuição de Gás Natural (GN) e o Conjunto de
Regulagem e Medição de GN (CRM) são responsabilidade da Companhia de Gás de
Santa Catarina (SCGÁS). Parágrafo único. A partir da saída do CRM as redes primeira
e secundária são de responsabilidade do proprietário do imóvel. (CBMSC, 2018)

3.3.9 Instrução Normativa 09
A Instrução Normativa (IN) de número 09 é intitulada “SISTEMA DE SAÍDAS DE
EMERGÊNCIA” e mostra como deve se adequar não só as portas de saída, mas todo o caminho
até ela, como as rampas, escadas, circulações e corredores. Também apresenta outros itens
importantes, como elevador de emergência, resgate aéreo, entre outros.
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Art. 1º Estabelecer e padronizar critérios de concepção e dimensionamento do Sistema
de Saídas de Emergência, dos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC. (CBMSC, 2014)

3.3.10 Instrução Normativa 10
A Instrução Normativa (IN) de número 10 é intitulada “SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS” e mostra o desenvolvimento das etapas de
projeto, execução, vistoria e inspeção do SPDA.
Art. 1º. Esta Instrução Normativa (IN) estabelece e padroniza os critérios de exigência
do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), nos processos
analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
(CBMSC).
Art. 2º. Esta IN aplica-se aos imóveis onde o SPDA é exigido, conforme previsto na
IN 001. (CBMSC, 2018)

3.3.11 Instrução Normativa 11
A Instrução Normativa (IN) de número 11 é intitulada “SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA”, onde apresenta a forma de determinar os locais que precisam, ou não, do
sistema. Também explica termos específicos nessa área.
Art. 1º Esta Instrução Normativa (IN) tem por objetivo estabelecer e padronizar
critérios de concepção e dimensionamento do Sistema de Iluminação de Emergência
(SIE), nos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina (CBMSC).
Art. 2º Esta IN aplica-se aos imóveis onde o SIE é exigido, conforme previsto na IN
001. (CBMSC, 2017)

3.3.12 Instrução Normativa 12
A Instrução Normativa (IN) de número 12 é intitulada “SISTEMA DE ALARME E
DETECÇÃO DE INCÊNDIO” e nessa instrução, orientam como e quando utilizar central de
alarme, acionadores, avisadores sonoros e detectores de fumaça.
Art. 1º Esta Instrução Normativa (IN) estabelece e padroniza os critérios de exigência
do Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio (SADI), nos processos analisados e
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fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).
Art. 2º Esta IN aplica-se aos imóveis onde o SADI é exigido, conforme previsto na
IN 001. (CBMSC, 2018)

3.3.13 Instrução Normativa 13
A Instrução Normativa (IN) de número 13 é intitulada “SINALIZAÇÃO PARA
ABANDONO DE LOCAL” onde apresenta as siglas, simbologias e o mais importante, o
desenvolvimento das etapas de análise, dimensionamento, projeto e execução do SAL.
Art. 1º Esta Instrução Normativa (IN) tem por objetivo estabelecer e padronizar
critérios de concepção e dimensionamento da Sinalização para Abandono de Local
(SAL), nos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina (CBMSC).
Art. 2º Esta IN aplica-se aos imóveis onde a SAL é exigida, conforme previsto na IN
001. (CBMSC, 2017)

3.3.14 Instrução Normativa 15
A Instrução Normativa (IN) de número 15, intitulada “SISTEMA DE CHUVEIROS
AUTOMÁTICOS”, orienta na parte do projeto do SPK, como funciona a vistoria e quando a
edificação está isenta do mesmo.
Art. 1º Esta Instrução Normativa (IN) estabelece e padroniza os critérios de concepção
e dimensionamento do Sistema de Chuveiros Automáticos (SPK), nos processos
analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
(CBMSC).
Art. 2º Esta IN aplica-se aos imóveis onde o SPK é exigido, conforme previsto na IN
001. (CBMSC, 2018)

3.3.15 Instrução Normativa 16
A Instrução Normativa (IN) de número 16 é intitulada “SISTEMA FIXO DE GASES
LIMPOS E DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)” e orienta no projeto desse sistema, além de
apresentar o padrão mínimo aceito.
Art. 1º Estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão
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mínimo de apresentação de projetos de segurança contra incêndios do Sistema fixo de
gases limpos e dióxido de carbono (CO2), dos processos analisados e fiscalizados pelo
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC. (CBMSC, 2014)

3.3.16 Instrução Normativa 17
A Instrução Normativa (IN) de número 17, intitulada “SISTEMA DE ÁGUA
NEBULIZADA (MULSIFYRE)”, assim como na IN anterior, orienta no projeto desse sistema
e quais seus requisitos específicos, além de apresentar os ensaios necessários e o padrão mínimo
aceito.
O Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC, no uso das
atribuições legais que lhe confere o inciso II do artigo 108 da Constituição Estadual,
e ainda o que dispõe a Lei 16.157/13 e o art. 1° do Decreto 1.957/13, considerando as
necessidades de adequação e atualização de prescrições normativas, face evoluções
tecnológicas e científicas, resolve editar a presente Instrução Normativa. (CBMSC,
2014)

3.3.17 Instrução Normativa 18
A Instrução Normativa (IN) de número 18 é intitulada “CONTROLE DE MATERIAIS
DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO”, apresenta os requisitos específicos dos materiais
e propriedades destes que são utilizados em revestimento e acabamento. Passou por uma
atualização em 2016 e seu objetivo está descrito no primeiro artigo.
Art. 1º Esta Instrução Normativa (IN) tem por objetivo estabelecer as especificações
mínimas para fiscalização e controle das propriedades e características dos materiais
de revestimento e acabamento, utilizados em imóveis e nos locais de eventos, visando
prevenir acidentes, restringir a propagação do fogo e o volume de fumaça, nos imóveis
fiscalizados pelo CBMSC. (CBMSC, 2014)

3.3.18 Instrução Normativa 20
A Instrução Normativa (IN) de número 20 é intitulada “PARQUES PARA
ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS” e é uma das
menores normas, o seu objetivo é explicado no primeiro artigo.
Art. 1º Estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão
mínimo de apresentação de projetos de segurança contra incêndios e pânico dos
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parques para armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, dos processos
analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa
Catarina – CBMSC. (CBMSC, 2014)

3.3.19 Instrução Normativa 21
A Instrução Normativa (IN) de número 21 intitulada “POSTOS PARA
REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E GNV)”
aborda as condições e o padrão mínimo de apresentação de projeto. O seu primeiro artigo
descreve:
Art. 1° Estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão
mínimo de apresentação de projetos de segurança contra incêndios dos postos de
reabastecimento de combustíveis: líquidos inflamáveis e gás natural veicular (GNV),
nos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Santa Catarina – CBMSC. (CBMSC, 2014)

3.3.20 Instrução Normativa 22
A Instrução Normativa (IN) de número 22 é intitulada “INSTALAÇÕES PARA
REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE USO PRIVATIVO” e cita quais as
aplicações e exigências para este tipo de instalação.
Art. 1° Estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão
mínimo de apresentação de projetos de segurança contra incêndios das Instalações
para reabastecimento de combustível de uso privativo, dos processos analisados e
fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC.
Art. 4° O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se somente a instalações de
armazenamento e abastecimentos de combustíveis para uso privativo ou posto de
abastecimento interno, exceto querosene de aviação. (CBMSC, 2014)

3.3.21 Instrução Normativa 24
A Instrução Normativa (IN) de número 24 é intitulada “EVENTOS TRANSITÓRIOS
E PRAÇAS DESPORTIVAS” e esclarece em detalhes, como deve-se proceder, tanto em
instalações permanentes, quanto transitórias, ao se tratar de sistema preventivo hidráulico, por
extintores, sistemas de alarme, etc. E no seu primeiro artigo explica quando é utilizada.
Art. 4º As exigências estabelecidas neste documento aplicam-se as edificações e/ou
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instalações destinadas a eventos transitórios e praças desportivas, tais como: parques
de diversões, circos, competições esportivas, estádios de futebol, espetáculos
artísticos e apresentações cênicas, feiras, festas populares, e similares. (CBMSC,
2014)

3.3.22 Instrução Normativa 25
A Instrução Normativa (IN) de número 25 é intitulada “REDE PÚBLICA DE
HIDRANTES” auxilia no dimensionamento e nas exigências quanto ao padrão mínimo de
apresentação de projeto.
Art. 1° Estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão
mínimo de apresentação de projetos de segurança contra incêndios da Rede Pública
de Hidrantes, dos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC.
Art. 4° A instalação de hidrantes urbanos, via de regra, são determinadas por dois
tipos de demandas:
I - decorrente do planejamento de expansão das redes de abastecimento público;
II - por solicitação do CBMSC, em decorrência de exigência prevista em projeto
preventivo, para atendimento exclusivo a determinado tipo de edificação.
Art. 5° Será exigida a instalação de hidrante tipo emergente nos casos de loteamentos,
agrupamentos de edificações residenciais unifamiliares com mais de 6 casas em lotes,
agrupamento residencias e grandes estacionamentos.
Art. 6° A critério do CBMSC poderá ser exigida a instalação de hidrantes na área dos
grandes estabelecimentos, considerados como pontos de risco dentro de uma área,
mesmo que sua instalação seja feita na área da proteção de outro hidrante.
Art. 7° Nos logradouros públicos, a instalação de hidrantes compete ao órgão que
opera e mantém o sistema de abastecimento d’água da localidade. (CBMSC, 2014)

3.3.23 Instrução Normativa 26
A Instrução Normativa (IN) de número 26 é intitulada “MATAS NATIVAS E
REFLORESTAMENTO” e descreve as medidas de proteção e exigências, toda a parte de
vigilância e detecção, e também auxilia com o plano de redução de material combustível.
Art. 1º Regulamentar no Estado de Santa Catarina, com fundamentos nos dispositivos
legais acima mencionados, os procedimentos referentes à concepção,
dimensionamento e padrão mínimo de apresentação de projetos de segurança contra
incêndios em Matas Nativas e Reflorestamento, dos processos analisados e
fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC.
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(CBMSC, 2014)

3.3.24 Instrução Normativa 27
A Instrução Normativa (IN) de número 27 nomeada como “PREVENÇÃO EM
ESPETÁCULOS PIROTÉCNICOS”, orienta quanto ao plano de segurança, afastamento,
autorizações e protocolo referente aos espetáculos pirotécnicos. O Seu primeiro artigo resume
o seu objetivo.
Art. 1° Regulamentar, com fundamentos nos dispositivos legais acima mencionados,
os procedimentos referentes ao serviço de prevenção desempenhado pelas guarnições
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC, em
espetáculos pirotécnicos. (CBMSC, 2014)

3.3.25 Instrução Normativa 28
A Instrução Normativa (IN) de número 28 é intitulada “BRIGADA DE INCÊNDIO”
explica as exigências para cada tipo de profissional atuante nessa área, e também as
especificações necessárias para cada tipo de evento. Auxilia desde a parte do uniforme,
credenciamento e habilitação dos envolvidos.
Art. 1° Estabelecer e padronizar critérios mínimos de exigências para
dimensionamento, implantação de Brigada de Incêndio nos imóveis analisados e
fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC.
Art. 4° Esta IN se aplica a todos os eventos de grande concentração de público e a
todas as edificações exceto:
I - às edificações residenciais unifamiliares ou multifamiliares;
II - às microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas como tal na
legislação estadual ou federal, mediante comprovação.
(CBMSC, 2014)

3.3.26 Instrução Normativa 29
A Instrução Normativa (IN) de número 29, intitulada “POSTOS DE REVENDA DE
GLP (PRGLP)”, orienta quanto aos riscos de tal ação, salientando itens importantes quanto ao
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transporte, sistema de combate e ao armazenamento do GLP.
Art. 1º Estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão
mínimo de apresentação de projetos de segurança contra incêndios de edificações
destinadas ao armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de
petróleo (GLP), dos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC.
Art. 5º Aplica-se aos locais destinados ao armazenamento de recipientes
transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP) com capacidade nominal de até
90Kg de GLP (inclusive), destinados ou não à comercialização.
Art. 6º Não se aplica as bases de armazenamento e envasamento para distribuição de
GLP e aos recipientes transportáveis de GLP quando novos (quando em pátios da
indústria fabricante) ou em uso (instalados em edificações para consumo).
Art. 7º A regularização dos PRGLP independe de outras atividades comerciais do
imóvel. (CBMSC, 2014)

3.3.27 Instrução Normativa 30
A Instrução Normativa (IN) de número 30 intitulada “ARMAS, MUNIÇÕES,
EXPLOSIVOS E FOGOS DE ARTIFÍCIO”, é separada em duas partes, a produção desse tipo
de produto, e o comércio. Nessas divisões, determina a maneira correta para se trabalhar com
tais armamentos.
Art. 1º Esta IN têm por objetivo estabelecer os critérios de dimensionamento,
concepção e padrão mínimo de apresentação de projetos de Segurança Contra
Incêndios de edificações destinadas a produção, depósito ou comércio de armas,
munições, explosivos e fogos de artifício, dos processos analisados e fiscalizados pelo
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC. (CBMSC, 2014)

3.3.28 Instrução Normativa 31
A Instrução Normativa (IN) de número 31 é intitulada “PLANOS DE EMERGÊNCIA”
e auxilia, para melhor compreensão, nos procedimentos básicos de segurança para a realização
de um plano de emergência, também cita qual a sua finalidade e exigências.
Art. 1º Esta Instrução Normativa tem como objetivo estabelecer critérios mínimos de
exigências para a elaboração e implantação do Plano de Emergência dos imóveis
fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC.
Art. 4º O Plano de Emergência será exigido conforme o tipo de ocupação, de acordo
com a IN 001/DAT/CBMSC. IN 031/DAT/CBMSC – Plano de Emergência 4/11
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Art. 5° O plano de emergência contra incêndio deverá conter: I - procedimentos
básicos na segurança contra incêndio; II – dos exercícios simulados; III - plantas de
emergência; e IV - programa de manutenção dos sistemas preventivos. (CBMSC,
2014)

3.3.29 Instrução Normativa 32
A Instrução Normativa (IN) de número 32 é intitulada “CALDEIRAS E VASOS DE
PRESSÃO” e descreve o que é necessário para a caldeira e o local onde ela será instalada, além
do padrão mínimo exigido na apresentação do projeto.
Art. 1º Esta Instrução Normativa têm por objetivo estabelecer e padronizar critérios
de concepção, dimensionamento e padrão mínimo de apresentação de projetos de
Segurança Contra Incêndios das instalações de caldeiras e vasos sob pressão, dos
processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Santa Catarina – CBMSC. (CBMSC, 2014)

3.3.30 Instrução Normativa 33
A Instrução Normativa (IN) de número 33 é intitulada “PISCINAS E ÁREAS
RECREATIVAS COM OPÇÃO AQUÁTICA DE LAZER” e cita as medidas de segurança
para piscinas e áreas recreativas com opção aquática, tal como para os guarda-vidas e os postos
de observação, para melhor compreensão.
Art. 1º. Esta Instrução Normativa (IN) estabelece e padroniza as medidas de segurança
para as piscinas e para as áreas recreativas exploradas economicamente com opção
aquática de lazer, nos processos fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina (CBMSC).
Art. 2º. Esta IN aplica-se aos imóveis: I – onde é exigida a fiscalização pelo CBMSC,
conforme previsto na IN 001; ou II – onde houver piscinas ou áreas recreativas
exploradas economicamente com opção aquática de lazer.
Art. 3º. Está IN não se aplica: I – a edificação residencial privativa unifamiliar com
piscina, por não ser objeto de fiscalização do CBMSC; II – ao uso de pedalinhos,
embarcações a vela, embarcações a remo ou embarcações motorizadas em lagoas,
lagos, açudes, represas ou similares. (CBMSC, 2018)

3.3.31 Instrução Normativa 34
A Instrução Normativa (IN) de número 34 é intitulada “ATIVIDADES
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AGROPASTORIS E SILOS” e apresenta os requisitos específicos para o enquadramento, a
aplicação, e as medidas de proteção para cada caso relacionado ao título. Ela se encaixa nos
seguintes casos:
Art. 3º As edificações ou instalações com atividades do setor agropastoril, enquadramse nas atuais Instruções Normativas como comerciais ou industriais, o que não
corresponde a realidade uma vez que constituem-se em ocupações extremamente
diferenciadas, com baixa carga de incêndio, sem permanência constante de pessoas,
fazendo-se necessário a previsão de sistemas adequados.
Art. 4º Para efeitos desta IN são caracterizados como imóveis com ocupação tipo
Atividades Agropastoris e Silos, as seguintes edificações:
I – edificações e instalações de caráter rudimentar ou provisório;
II – edificações que abrigam aviários, chiqueiros, pocilgas, estrebarias, estábulos,
bretes, canis, gatis, haras, criadouros diversos e outros;
III – estufas destinadas à produção de mudas ou hortifrutigranjeiros;
IV – edificações para estocagem de forrageiras ou fardos;
V – silos para estocagem de grãos, secadores de grãos ou folhas, paióis;
VI – e outros. (CBMSC, 2014)
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4 METODOLOGIA

4.1 DELINEADO DE PESQUISA

A pesquisa para a disciplina de estágio será realizada através de acompanhamento da
elaboração de um projeto preventivo de uma edificação, analisando cada norma
individualmente para que o projeto seja deferido.

4.2 ÁREA ALVO DA PESQUISA

A principal área abordada nessa pesquisa será a de Prevenção contra incêndio, dentro
do ramo da construção civil, seguindo, principalmente, as Instruções Normativas (IN) 1 à 34,
conforme necessidade do projeto analisado, com a finalidade de manter a segurança da
edificação, e a satisfação do cliente.

4.3 PLANOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Os dados serão obtidos através da observação direta das atividades e da rotina do
profissional habilitado. Também complementará a leitura e estudo das normatizações
relacionadas à área. As visitas irão auxiliar para uma melhor compreensão da execução de
projetos realizados anteriormente ao período do estágio.

4.4 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS

O plano de análise será realizado através das atividades realizadas no período do estágio
curricular obrigatório. Neste período, o estagiário irá aplicar o conhecimento teórico, com o
estudo das normas e a realização de projetos preventivos, conciliando a análise dos dados com
o conhecimento prático.
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5 DESENVOLVIMENTO

Como apresentado, a proposta de desenvolvimento deste relatório é apresentar as etapas
da realização de um projeto preventivo contra incêndio, baseando-se nas Instruções Normativas
anteriormente apresentadas.
Infelizmente não é possível um projeto apenas abordar todas as IN’s vigentes no estado,
por algumas se tratarem de edificações muito específicas. Também no local onde realizei o
estágio, o foco não é para algumas das situações que constam em determinadas normatizações.
Por isso, será apresentado um dos projetos em que eu pude trabalhar durante o período
de estágio e, através dele, mostrarei os itens da norma que foram necessários para realizá-lo.
O projeto em questão se trata de uma edificação com área construída de 172,89m²,
distribuída em um pavimento. Fica localizado na avenida Castelo Branco, bairro Universitário,
na cidade de Lages – SC. A necessidade de um projeto preventivo se teve por se tratar de uma
hamburgueria/restaurante que se instalou no citado endereço, em uma edificação já existente.
O projeto com todas as etapas que serão descritas durante este desenvolvimento, está
anexado nos apêndices deste documento para que seja possível visualizar os itens citados.
Então, apresentada a edificação, inicia-se a etapa de classificação da mesma, antes de
iniciar o projeto em si, e para isso, começamos a análise através das IN’s.

5.1 CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Para classificarmos a edificação, e identificarmos o que deve ser apresentado para o
Corpo de Bombeiros, devemos analisar o capítulo X da IN 001, artigo 115º, página 28.
Art. 115. Para determinação dos sistemas e medidas de segurança contra incêndio e
pânico, o imóvel e classificado em uma das seguintes ocupações:
I – residencial privativa multifamiliar;
II – residencial coletiva (pensionatos, asilos, conventos, internatos e congêneres);
III – residencial transitória (hotéis, apart-hotéis, albergues, motéis e congêneres);
IV – comercial (mercantil, comercial em geral, lojas, mercados, escritórios, galerias
comerciais, supermercados e congêneres);... (CBMSC, 2014)

Assim, constatamos que a edificação é classificada como comercial. Após isso,
verificamos, através do capítulo II da IN 003, artigo 5º, página 4, qual a classificação quanto ao
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risco de incêndio da edificação.
Art. 5º Dentro da classificação do risco de incêndio, a princípio, as ocupações dos
imóveis serão distribuídas da seguinte forma:
I - RISCO LEVE – para ocupação tipo:
a) Residencial privativa multifamiliar;
b) Residencial coletiva;
c) Comercial (exceto supermercados ou galerias comerciais); (CBMSC, 2014)

Identificada a edificação como comercial e de risco de incêndio Leve, agora é necessário
identificar quais sistemas e medidas de segurança são exigidos para tal caso. Segundo CBMSC
(2014), no artigo 123 da IN 001, para cada ocupação será especificado e exigido apenas os
sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico que o imóvel deverá
obrigatoriamente possuir, de acordo com sua altura, área total construída ou carga de incêndio,
dentre outros parâmetros.
Então, analisamos no capítulo XI, artigo 127º, página 34, que mostra os sistemas
obrigatórios para ocupação comercial, a seguinte tabela:
Figura 1 – Tabela de Sistemas ou Medidas obrigatórios para ocupação comercial.

Fonte: CBMSC, 2014.

Visto que a edificação em questão possui apenas um pavimento, área de 172,89m² e
altura inferior a vinte metros, são obrigatórios apenas os seguintes itens:


Saídas de emergência;



Instalações de gás combustível;
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Iluminação de emergência e sinalização para abandono de local;



Materiais de acabamento e revestimento;



Proteção por extintores;
Sendo assim, podemos resumir as Instruções Normativas que serão ou não utilizadas

nesse caso, como mostra a tabela a seguir.
Quadro 1 - IN’s necessárias para realização do projeto da edificação apresentada.
Instrução Normativa
Necessidade
001 – DA ATIVIDADE TÉCNICA
Necessária
002 - INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Indiferente
003 – CARGA DE INCÊNDIO
Necessária
004 - TERMINOLOGIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Indiferente
005 - EDIFICAÇÕES EXISTENTES
Necessária
006 – SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
Necessária
007 - SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
Não há necessidade
008 - INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP E GN)
Necessária
009 - SISTEMA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
Necessária
010 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
Não há necessidade
ATMOSFÉRICAS
011 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Necessária
012 - SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
Não há necessidade
013 - SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL
Necessária
015 - SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
Não há necessidade
016 - SISTEMA FIXO DE GASES LIMPOS E DIÓXIDO DE
Não há necessidade
CARBONO (CO2)
017 - SISTEMA DE ÁGUA NEBULIZADA (MULSIFYRE)
Não há necessidade
018 - CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E
Necessária
ACABAMENTO
020 - PARQUES PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS
Não há necessidade
INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS
021 - POSTOS PARA REABASTECIMENTO DE
Não há necessidade
COMBUSTÍVEIS (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E GNV)
022 - INSTALAÇÕES PARA REABASTECIMENTO DE
Não há necessidade
COMBUSTÍVEL DE USO PRIVATIVO
024 - EVENTOS TRANSITÓRIOS E PRAÇAS DESPORTIVAS
Não há necessidade
025 - REDE PÚBLICA DE HIDRANTES
Não há necessidade
026 - MATAS NATIVAS E REFLORESTAMENTO
Não há necessidade
027 - PREVENÇÃO EM ESPETÁCULOS PIROTÉCNICOS
Não há necessidade
028 - BRIGADA DE INCÊNDIO
Não há necessidade
029 - POSTOS DE REVENDA DE GLP (PRGLP)
Não há necessidade
030 - ARMAS, MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E FOGOS DE
Não há necessidade
ARTIFÍCIO
031 - PLANOS DE EMERGÊNCIA
Não há necessidade
032 - CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO
Não há necessidade
033 - PISCINAS E ÁREAS RECREATIVAS COM OPÇÃO
Não há necessidade
AQUÁTICA DE LAZER
034 - ATIVIDADES AGROPASTORIS E SILOS
Não há necessidade
Fonte: Autor, 2018.

Classificada a ocupação, e organizadas as Instruções Normativas necessárias para a
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realização deste projeto, podemos então iniciá-lo.

5.2 MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

Para atender as exigências quanto ao acabamento e revestimento, seguimos os
artigos da Instrução Normativa 018, e fizemos as indicações no projeto como se faz
necessário.
Art. 6o Os materiais e as propriedades fiscalizados pelo CBMSC são:
I - revestimento de piso: antiderrapante, incombustível, retardante ou não propagante;
II - revestimento de parede, divisória, teto, forro, decoração e material termo acústico:
incombustível, retardante ou não propagante.
Parágrafo único. Ver no Anexo B desta IN, os ambientes dos imóveis, onde devem
ser observadas as propriedades dos materiais de revestimento e acabamento.
(CBMSC, 2014)

5.3 SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL

Para a realização do sistema de abandono de local (SAL), seguimos todas as exigências
descritas na Instrução Normativa 013. A primeira etapa é distribuir as placas de SAL atendendo
o artigo 6º da IN 013, para que seja possível a saída do local com facilidade.
Art. 6° A SAL deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas,
escadas, rampas, etc, de tal forma que em cada ponto de SAL seja possível visualizar
o ponto seguinte.
Art. 6°-A A tensão máxima do SAL não poderá ser superior a 30 Vcc. (Artigo 6°-A
incluído pela NT 35/2018) (CBMSC, 2017)

A altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é imediatamente
acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados) (CBMSC, 2017).
Também foram adequadas a norma o tamanho das placas de sinalização.
Art. 8° A SAL deve ter autonomia mínima de 2 horas, para os seguintes imóveis:
I – edificações com altura superior a 100 m;
II – edificações hospitalares com internação ou com restrição de mobilidade; ou
III – reunião de público com concentração. (CBMSC, 2017)
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5.4 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Para o Sistema de Iluminação de Emergência (SIE), seguimos todos os artigos da IN 11
ao distribuir os pontos de luz no estabelecimento. É importante ressaltar que, como citam os
artigos 9 e 10 da IN 11, a distância máxima entre 2 pontos de iluminação de ambiente deve ser
equivalente a 4 vezes a altura da instalação destes em relação ao nível do piso e assim como
para o SAL, a altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é
imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados)
(CBMSC, 2017).
Figura 2 – Altura da Luminária de Emergência atendendo a norma.

Fonte: Autor, 2018.

Também seguimos os demais itens referidos na norma.
Art. 6º A tensão máxima do SIE não poderá ser superior a 30 Vcc.
Art. 7º O SIE deve ter autonomia mínima de 2 horas, para os seguintes imóveis:
I – edificações com altura superior a 100 m;
II – edificações hospitalares com internação ou com restrição de mobilidade; ou
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III – reunião de público com concentração.
Art. 8º Deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de:
I – 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio, salas, etc.); e
II – 5 lux em locais:
a) com desnível (escadas, rampas ou passagens com obstáculos); ou
b) de reunião de público com concentração. (CBMSC, 2017)

Sendo assim, os Sistema de Iluminação de Emergência colocado na planta atende a
norma da seguinte maneira:


Autonomia mínima do sistema: 3 horas;



Tempo máximo de comutação: 2 segundos;



Tensão de alimentação: 12 volts;



Nível de iluminamento: 2.200 lumens para locais planos;

5.5 SISTEMA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Antes de definirmos e adequarmos as saídas de emergência, identificamos os locais de
Acesso restrito, que tem como definição, segundo CBMSC (2014), o ambiente único (sem
acesso a outras dependências), como por exemplo, os mezaninos, sobrelojas, barrile, casa de
máquinas e galeria técnica, com área de até 100m², com lotação de até 10 pessoas, para qualquer
ocupação, exceto os locais de reunião de público, hospitalar e escolar.
Definidos e identificados os locais de acesso restrito no projeto, inicia a etapa do
dimensionamento das saídas de emergência, que deve atender as exigências da Instrução
Normativa 009.
Art. 62. A largura das saídas de emergência, isto é, dos acessos, escadas, rampas e
portas, é dada pela seguinte fórmula:
N = P/Ca
Onde: N = número de unidades de passagem (se fracionário, arredondar para mais);
P = população (ver Anexo C);
Ca = capacidade da unidade de passagem (ver Anexo C).
Art. 61. Para efeito desta IN a unidade de passagem será fixada em 55cm.
Art. 72. As portas terão as seguintes larguras normatizadas:
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I - 80 e 90cm, valendo por uma unidade de passagem; (CBMSC, 2014)

Figura 3 – Anexo C da Instrução Normativa 009.

Fonte: CBMSC, 2014.

Assim, efetuamos o cálculo:
N = 20/100 = 0,20 ≅ 1 Unidade de passagem

Então, multiplicamos o resultado de N por 0,55m para obtermos o dimensionamento das
saídas de emergência.

0,20 * 0,55 = 0,11m = adota-se 0,80m (mínimo)
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Concluídos os cálculos, identificamos no projeto uma saída de emergência com largura
de 0,80m na entrada principal do estabelecimento. Desta forma, o somatório de todas as saídas
atende a população máxima prevista em projeto.

5.6 SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

Para a distribuição dos extintores na edificação, seguimos os artigos exigidos da IN 06.
Um dos itens importantes que deve ser analisado para iniciar esse sistema preventivo é, segundo
CBMSC (2017), o tipo de extintor e a distância máxima a ser percorrida para alcançar o extintor,
que são definidos em função da classe de risco de incêndio do imóvel, mostrados em uma tabela.
Figura 4 – Tabela para identificação do tipo do extintor e a distância entre eles.

Fonte: CBMSC, 2017.

Sendo assim, foram distribuídos nesta edificação 03 extintores de incêndio, sendo:


02 Extintores PQS ABC 4Kg;



01 Extintor CO2 4Kg;
Estas unidades foram dispostas para que a pessoa que utilizá-lo, não percorra mais que

30 metros em edificações de risco leve, conforme o artigo 07 da instrução normativa 006 do
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
Também quanto à disposição dos extintores, foram atendidos os demais artigos da IN
006.
Art. 15. Os extintores de incêndio devem estar localizados:
I – na circulação e em área comum;
II – onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possível;
III – onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.
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Art. 16. É proibido:
I – o depósito de materiais abaixo ou acima dos extintores;
II – colocar extintor de incêndio nas escadas, rampas, antecâmaras e em seus
patamares.
Art. 17. Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de
transporte esteja, no máximo, 1,60 m acima do piso acabado. (CBMSC, 2017)

Na execução do projeto, também serão atendidas todas as exigências quanto a
sinalização dos extintores.

5.7 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL GLP

Para adequar a central de gás, que possui dimensões de 160 centímetros de largura, 150
centímetros de comprimento e 160 centímetros de altura na parte inferior, utilizamos a Instrução
Normativa 008, e no primeiro momento precisávamos adequar a posição dela na edificação e
as suas especificações. Segundo CBMSC (2014), a cabine deve ser protegida por paredes e
cobertura resistente ao fogo por 2 horas, construída em alvenaria ou concreto, com capacidade
total superior a 90kg de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e também devem atender outros
requisitos citados na IN.
I - teto de concreto com espessura mínima de 10cm, com declividade para escoamento
de agua;
II - as paredes deverão possuir tempo de resistência ao fogo mínima de 2 horas, e
quando forem utilizados blocos vazados (cerâmico ou de concreto) em sua construção,
estes deverão ser preenchidos com argamassa ou graute;
III - as portas deverão:
a) ser de eixo vertical pivotante ou de correr, com as dimensões mínimas de 0,90 x
1,70m, não excedendo a largura compatível com o recipiente a ser instalado;
b) dispor, em toda a porta, de ventilação, podendo ser em venezianas, com a distância
de 8mm entre as placas, ou tipo grade, com espaçamento máximo de 10cm, entre as
barras, guarnecida por tela metálica com malha de 2 a 5mm.
VIII - a Central terá altura mínima de 1,8m, medida na parte mais baixa do teto;

Para definirmos a distância de afastamento da edificação, também seguimos a Instrução
Normativa, que, referenciando novamente CBMSC (2014), cita que a Central de GLP deve
obedecer a um afastamento mínimo da projeção vertical do corpo da edificação ou da divisa de
propriedade, levando-se em consideração a quantidade de gás, de acordo com a tabela 3.
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Figura 5 – Tabela para identificação do distanciamento da Central de GLP.

Fonte: CBMSC, 2014.

Para sabermos qual a necessidade de consumo de gás da edificação, realizamos um
cálculo padrão, indicado no artigo 53º da Instrução Normativa 008, utilizando também as
informações retiradas da edificação, que possui uma cozinha com 01 fogão industrial a gás GLP
de 05 bocas com forno de potência 280 Kcal/min.


Número de aparelhos existentes:

01 Fogão Industrial com queimador simples - Potência (56 Kcal/min - cada)
= 56 Kcal/min x 5 Bocas
= 280 Kcal/min
 Potência total dos aparelhos = 280 Kcal/min


Consumo de gás

= 280Kcal/min x 60min
= 16.800 Kcal/h
= 16.800 Kcal/h / 11.200 Kcal/Kg = 1,50 Kg/h
 Simultaneidade - 83% Vaporização - 3,50
= 1,50 x 0,83= 1,245/3,50= 0,355 unidades
Sendo assim, será adotado 01 unidades (Cilindros) P-190 Kg
 Especificação da tubulação
Será utilizado 50,00 metros de tubulação com D= 1” (Central Existente)

Como nessa edificação será utilizado apenas um cilindro GLP P-190kg, não há
necessidade de ter afastamento da edificação, porém, deve-se atentar que a porta da central de
gás, não pode estar de frente para a porta da edificação, relata CBMSC (2014). Na central
também deverá existir um extintor PQS BC – 4kg, como especifica a IN 008 em casos de central
com quantidade de GLP < 270kg. Também definimos o local do registro de fecho rápido.
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Art. 62. Nas edificações, abastecidas pela Central de GLP ou Estação de GN, para
cada bloco, deverá ter também, uma válvula de corte (registro de fecho rápido),
localizado no acesso principal (hall ou circulação), devendo ser no mesmo diâmetro
da canalização (rede de distribuição primaria) (CBMSC, 2014).

Também atendemos as exigências da IN 008 para a definição das ventilações superiores
e inferiores, tanto na edificação, quanto na central de GLP.
Art. 118. A abertura superior deve ser localizada a uma altura mínima de 1,5m acima
do piso acabado.
Art. 120. A abertura inferior deve estar localizada a uma altura máxima de 80cm acima
do piso acabado.
Art. 128. O local de instalação deve possuir aberturas superior e inferior para
ventilação permanente, na proporção mínima de 1,5 vez a potência nominal total dos
aparelhos a gás instalados, em quilocalorias por minuto (kcal/min), constituído por
duas aberturas com área total útil de no mínimo 600cm2, sendo:
I - uma abertura superior, situada a altura não inferior a 1,5m em relação ao piso do
compartimento, devendo-se adotar uma área mínima de ventilação de 400cm2:
II - uma abertura inferior, situada até o máximo de 80cm de altura em relação ao piso
do compartimento, com área mínima de 33% da área total útil;

Além disso, a central de GLP deve ter, também especificado na IN 008, um conjunto
para controle e manobra, que é composto por:
I - válvula de bloqueio (tipo esfera);
II - têe com redução para 1/2”, com válvula de bloqueio e “plug”, para teste de
estanqueidade da canalização;
III - manômetro para controle da pressão na rede primaria de gás, com graduação que
permita uma leitura com precisão.

Na execução do projeto, também serão atendidas todas as exigências quanto a
sinalização dos extintores.
Assim, finalizamos o projeto preventivo do estabelecimento e através dele
desenvolvemos todos os anexos que são solicitados pelos bombeiros, assim como o memorial
descritivo da edificação, para que seja encaminhado para o Corpo de Bombeiros, onde é
realizada a análise para o deferimento do projeto.
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6 CONCLUSÃO

A área de engenharia civil diverge muito entre o que vemos na teoria, com o que vemos
na prática, e não podemos tomar decisões baseadas em apenas uma delas. Uma complementa a
outra, e necessitamos de uma para realizarmos a outra.
A área de prevenção contra incêndio, dentro da engenharia civil, não me chamou a
atenção durante o curso, provavelmente por termos pouco contato. Porém, estagiando nesse
ramo, e tendo o contato prático, acabou se tornando uma das minhas preferências de atuação
após a conclusão do curso, afirmando o parágrafo anterior.
Durante a realização do estágio, pude acompanhar diversos projetos preventivos, de
diversas edificações, e pude concluir que a normatização catarinense atual está bem completa e
prática, facilitando os serviços dos profissionais, tanto os responsáveis pelo projeto, quanto pela
avaliação, fiscalização, vistoria, entre outros.
Como apresentado, existe uma grande quantidade de Instruções Normativas, parte delas
bem extensas, e com isso, o profissional ou estudante que tem o primeiro contato com elas pode
entender como difícil de compreendê-las, e talvez julgue desnecessário o seu grande volume.
Porém ao tirar um tempo para estudá-las, é notório que a primeira impressão não é correta, pois
as IN’s facilitam o serviço do profissional, fornecendo de maneira direta, as etapas de um
projeto preventivo.
Apesar de especificas, exigentes e criteriosas, o profissional deve reconhecer que as
Instruções Normativas existem para prevenir incêndios de pequena e grande escala, e que além
de garantir a segurança dos habitantes da edificação, também garante a segurança e boa
qualidade do serviço do projetista.
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APÊNDICES
Apêndice 1 – Detalhamento da Central de GLP

Fonte: Autor, 2018.
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Apêndice 2 – Projeto preventivo da edificação.

Fonte: Autor, 2018.

