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RESUMO 
 

 

Este trabalho apresenta um pouco da história dos principais incêndios e dos 

conhecimentos sobre combate a incêndio e sua eficiência, onde a fonte utilizada 

como embasamento da pesquisa sobre o sistema de prevenção e combate a 

incêndio foi um shopping da cidade de São Luis – Maranhão, por ter as seguintes 

características: poder de atração de público; possuir diversos sistemas de prevenção 

e combate a incêndio e possuir brigada de incêndio instalada, oferecendo assim um 

bom material de pesquisa prática, em um ambiente real e em pleno funcionamento. 

Aliado com o conhecimento das técnicas de prevenção eficazes pelo pessoal 

responsável por sua operação dentro da realidade da segurança contra incêndio aos 

quais são treinados. Além disso, a pesquisa irá privilegiar de maneira positiva a 

preocupação de oferecer um local de vivência de pessoas, primando pela segurança 

de todos como benefício social. E nesse sentido, esta pesquisa vem com a 

finalidade de analisar o sistema de combate a incêndio e pânico instalados em um 

shopping, contemplando também o serviço da brigada de incêndio, privilegiando sua 

importância para combater as possíveis emergências, e que assim, tal análise, 

venha contribuir ao final de toda pesquisa na elaboração de pontos que possa 

melhorar ainda mais toda eficiência do sistema de prevenção contra incêndio e 

pânico.  

 
Palavras-chave: Eficiência. Emergência. Incêndio. Prevenção. 
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ABSTRACT 
 

 

This work presents a little of the history of main fires and the knowledge on combat to 

fire and its efficiency, where the source used as basement of the research on the 

prevention system and combat to fire was one shopping of the city of São Luís - 

Maranhão, for having the following characteristics: to be able of public attraction; to 

posses diverse prevention system and combat to fire e to posses installed fire 

brigade, thus offering a good practical research material, in a real environment and 

full functioning. Ally with the knowledge of the efficient techniques of prevention for 

the responsible staff for its operation inside of the reality of the security against fire 

which are trained. Moreover, the research will go to privilege in positive way the 

concern to offer an experience’s place of people valuing the security of all as social 

benefit. And in this direction the research comes with the purpose to analyze the 

combat system to fire and panic installed in one shopping, contemplating also the 

service of the fire brigade, privileging its importance to fight the possible 

emergencies, and that thus, such analysis, comes to contribute to the end of all 

research in the elaboration of points that can still more improve all efficiency of the 

prevention system against fire and panic.  

 
Key-Word: Efficiency. Emergency. Fire. Prevention. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A eficiência do sistema de combate a incêndio em São Luis - Maranhão 

deve significar segurança à população que habita ou trabalha nos prédios da cidade 

que exige um sistema de combate a incêndio, devendo o mesmo, em caso desse 

tipo de emergência, estar em pleno funcionamento, e aliado ao resgate possa 

garantir a sobrevivência das pessoas. 

A pesquisa prevê a elaboração de uma apresentação sobre a eficiência 

do sistema de combate a incêndio em um shopping, mostrando as necessidades a 

serem atingidas em termos de qualidade, eficiência e proteção com a finalidade de 

proporcionar segurança. A pesquisa tem a finalidade de constituir um material rico 

em informações sobre combate a incêndio no shopping e os tipos de equipamentos 

instalados no mesmo que auxiliaram para sua efetivação. 

Os equipamentos usados para combate a incêndio que auxiliam suprindo 

as necessidades e dando suporte às brigadas de incêndio são os hidrantes, 

extintores, alarmes e splinkrs, sendo os alarmes acionados por detectores de 

fumaça ou gás, os mesmos são instalados em pontos estratégicos do prédio para 

garantir a extinção local feita pelos brigadistas de possíveis focos que possam dar 

início a uma explosão ou incêndio. 

É preciso, então conhecermos como se dá o funcionamento da segurança 

contra incêndio instalada no shopping para que haja uma compreensão da 

importância com que deve ser tratado esse assunto sobre o sistema de combate a 

incêndio que, às vezes, passa desapercebido aos nossos olhos, mas que se torna 

tão essencial e visível seu funcionamento durante uma emergência para garantir a 

vida, e o quanto faz falta nos prédios que carecem de seu pleno funcionamento ou 

até mesmo não o possuem. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1  Geral 

 

Elaborar uma pesquisa sobre a eficiência do sistema de combate a 

incêndio instalado em um shopping. 

 

2.2  Específicos 

  

- Pesquisar os sistemas de combate a incêndio direcionado à 

prevenção em shopping; 

- Analisar a eficiência dos sistemas de combate a incêndio a nível de 

prevenção e de combate; 

- Analisar o sistema de evacuação de pessoal em meio à emergência 

em caso de incêndio; 

- Mostrar a importância dos sistemas de prevenção e segurança contra 

incêndio. 
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3   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O sistema de combate a incêndio e pânico torna-se importante, pois 

garante a segurança às pessoas que habitam ou trabalham em um prédio e ainda 

agrega valor imobiliário ao mesmo. 

A pesquisa teórica parte do livro de Segurança Contra Incêndio no Brasil,  

de SEITO et al (2008), o qual destaca as diversas formas e considerações 

relevantes sobre a proteção contra incêndio das edificações da vida humana e do 

patrimônio. Também tem como base, o livro Condições de Segurança Contra 

Incêndio de Luz Neto (1995), que traz considerações em sua conclusão sobre 

controlar os efeitos estruturais evitando o colapso; impedir que o alastramento seja 

rápido interna e externamente; impedir que seja alcançada a inflamação 

generalizada; controlar a combustão para minimizar a duração e a temperatura 

máxima atingida; controlar os efeitos dos sub-produtos da combustão; impedir que 

as rotas de fuga sejam obstruídas; e facilitar a intervenção dos Bombeiros. 

Outra fonte utilizada neste trabalho foi o Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão e dá outras providências. Lei nº 6.546 de 

29 de dezembro de 1995, também as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT): NBR 1174 – Portas corta-fogo, NBR 9077 – Saídas de 

emergências em edifícios, NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência, 

NBR 10987 – Chuveiros automáticos, NBR 12692 – Extintores portáteis, NBR 13714 

– Instalações hidráulicas de hidrantes, além da utilização das IT’s Instruções 

Técnicas do Estado de São Paulo: IT - 01- Procedimentos Administrativos, IT- 02-

Conceitos Básicos de Segurança Contra Incêndio, IT- 04-Símbolos Gráficos para 

Projeto de Segurança contra Incêndio, IT- 06-Acesso de Viatura na Edificação e 

Áreas de Risco, IT- 11-Saídas de Emergência,  IT- 12- dimensionamento de lotação 

e saídas de emergência em centros esportivos e de exibição, IT- 16-Plano de 

Intervenção de Incêndio, IT- 17 – Brigada de incêndio, I T- 18-Iluminação de 

Emergência, IT- 19-Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio, IT - 20-Sinalização 

de Emergência, IT- 21-Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio, I T- 23-

Sistema de Chuveiros Automáticos, IT - 37-Subestação Elétrica, IT- 38-Segurança 

contra Incêndio em Cozinha Profissional. 
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O empenho prevencionista e a proteção devem chegar ao nível de 

exigência em que as probabilidades de êxito sejam muito altas. Além disto, a 

organização do espaço físico deve permitir, apesar de todas as precauções, e se for 

necessário, um combate rápido e eficiente ao incêndio (LUZ NETO, 1995, p. 17). 
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4  HISTÓRICO DAS ATIVIDADES CONTRA INCÊNDIO 

 

4.1 A Segurança contra Incêndio no Mundo 

 

O Sistema de Segurança Contra Incêndio é estudado como uma ciência, 

sendo assim uma área de pesquisa, desenvolvimento e ensino, que se aplica com 

bastante intensidade nos dias de hoje, diante da seriedade de se manter protegidos 

bens e vidas com a segurança contra incêndio. Vemos uma enorme atividade nessa 

área na Europa, nos EUA, no Japão e, em menor intensidade, mas em franca 

evolução, em outros países. Vamos nos concentrar em alguns tópicos da dinâmica 

atual da SCI no mundo, tais como: laboratórios de pesquisa e certificação, 

normalização, instituições, legislação e ensino. As atividades nessa área do 

conhecimento envolvem milhões de pessoas, fazendo com que essa ciência cresça 

rapidamente. 

É uma tendência internacional exigir que todos os materiais, 

componentes, sistemas construtivos, equipamentos e utensílios usados nas 

edificações sejam analisados e testados do ponto de vista da Segurança Contra 

Incêndio, a fim de não ser propício à propagação do fogo ou de fácil combustão. 

Para alcançar um desempenho cada vez maior, a sociedade desenvolve novas 

soluções em todas essas áreas para atingir tal fim. 

A legislação e os códigos de Segurança Contra Incêndio vêm sendo 

substituídos para as edificações mais complexas pela engenharia de Segurança 

Contra Incêndio – SCI, área em expansão internacionalmente, aliada com as 

tecnologias que vêm se desenvolvendo, como eletrônica, robótica, informática, 

automação, etc. estão mais presentes em todas as áreas de conhecimento da SCI, 

além de exigir maior demanda por engenheiros, pesquisadores e técnicos em SCI,  

é que no momento falta mão-de-obra capacitada no mercado. É importante frisar 

que as perdas com incêndios nos países que adotam uma postura severa na 

questão da prevenção têm diminuído muito em relação ao PIB, e na educação e em 

todos os períodos escolares, recebe pelo menos um dia em que a SCI é enfocada 

para que, desde cedo, a educação para prevenção contra incêndio seja levada a 

sério. No ensino superior, são mantidos mais de cinquenta cursos de graduação e 

pós-graduação em engenharia de proteção contra incêndios. E atos criminosos de 
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incendiários e de terrorismo vêm dando uma nova dimensão à proteção contra 

incêndios em todo o mundo. 

 

4.2   A Segurança contra Incêndio no Brasil  

 

Brasil passou de um país rural para uma sociedade urbana, industrial e de 

serviços em um curto espaço de tempo; toda essa mudança ocasionou um aumento 

dos riscos de incêndio entre tantos outros que enfrentamos. Para termos uma idéia, 

o Brasil em 1872, no primeiro censo oficial, tinha uma população de oito milhões e 

quatrocentas mil pessoas livres e de um milhão e meio de escravos, num total de 

nove milhões e novecentos mil habitantes, sendo que o Estado de São Paulo tinha 

seiscentos e oitenta mil pessoas livres e cento e cinquenta e seis mil escravos, e 

nessa data a cidade de São Paulo tinha apenas trinta mil habitantes, era a décima 

cidade brasileira. Portanto, o Brasil em aproximadamente duzentos e trinta anos, 

passou de dez milhões para cento e oitenta milhões de habitantes, com mais de 

cento e vinte milhões morando nas cidades. A região metropolitana de São Paulo, 

que passou de pouco mais de trinta mil habitantes para aproximadamente dezoito 

milhões em 2006, e continua crescendo.  

Tanto esforço para se construir um país para tantas pessoas, mas 

apresentando muita deficiência na segurança, saúde, educação, manutenção e 

conservação ambiental o que levará anos para corrigir. E a segurança contra 

incêndio também apresenta muita deficiência tendo que melhorar sua 

regulamentação, atender a todos os municípios, melhorar os equipamentos e 

melhorar a formação dos arquitetos, engenheiros, bombeiros, técnicos, e o principal 

educar a população sobre a importância da proteção contra incêndio. 

 

4.3 Os incêndios e o aprendizado no Brasil 

 

Nas décadas de 1970 e 1980 do século passado, houve grandes 

incêndios de edifícios altos, prédios públicos e lojas de departamentos no Brasil, 

como exemplo temos os edifício Andraus de 31 andares localizado na esquina da 

avenida São João com a rua Pedro Américo, centro de São Paulo, o qual foi palco, 

em 24 de fevereiro de 1972, de uma das maiores tragédias da história de São Paulo, 

com o incêndio ali ocorrido e que resultou em dezesseis mortos e 330 feridos. 
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Figura 1 - Incêndio no Edifício Andraus 
Fonte: SEGURANÇA EM RISCO (2010) 
 

 
Incêndio no Conjunto Nacional em 1978, Grande avenida de 19 andares 

em 1981 e torres da CESP de 21 e 27 andares em 1987, na cidade de São Paulo; 

nas lojas Americanas em 1973 e Lojas Renner em 1976 na cidade de Porto Alegre 

RS; no edifício Andorinha em 1986 no Rio de Janeiro; no edifício Visconde de 

Itaboraí, onde funcionavam o Banco do Brasil e a Cacex, e no edifício do Ministério 

da Habitação e Bem-Estar Social, ambos em 1988 em Brasília (BRENTANO,             

2007, p. 33). 

Só com esses eventos é que a preocupação foi maior com a segurança 

contra incêndios nas edificações. Foram incêndios em que centenas de pessoas 

perderam a vida, danos materiais elevados, perdas de documentos importantes e 

geraram uma fobia coletiva do fogo nas grandes edificações, esses eventos 

colaboraram para que todas as autoridades competentes tomassem a frente na 

segurança nas edificações de uma forma geral. 

Nessa mesma época, as soluções arquitetônicas não apresentavam 

condições para evitar a propagação do fogo utilizavam estruturas de concreto não 

resistente ao fogo, divisórias internas mais leves e propícias a desencadear e 

propagar o fogo, uso de materiais altamente combustíveis nos revestimentos sem 

falar da falta de conhecimento da população em relação ao perigo do fogo. 

Hoje, o Brasil já conta com legislações estaduais bem avançadas, como a 

de São Paulo, e outras que estão em processo de atualização, com exigências bem 
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mais rigorosas em todo o Brasil, motivadas mais por questões circunstanciais que 

por um processo de conscientização. Os grandes incêndios já citados nas décadas 

de 70 e 80 do século passado deflagram uma corrida contra o tempo para gerar 

normas, legislações e outras exigências que tornassem as edificações mais      

seguras. 

 

4.4 A Segurança contra Incêndio no Maranhão 

 

O Maranhão conta hoje com o Código de Segurança Contra Incêndio e 

Pânico do Estado do Maranhão (COSCIP) e dá outras providências. Lei nº 6.546 de 

29 de dezembro de 1995, cujo princípio é regulamentar e estabelecer diretrizes 

básicas a serem seguidas para a elaboração do projeto de segurança contra 

incêndio de uma edificação dentro da realidade da cidade de São Luis – Maranhão, 

já que esta possui edifícios altos, e não pode ser diferente, devendo ser equipados 

seguindo tal código ou legislações mais abrangentes em termos de segurança 

contra incêndio das edificações. 

O Código em suas generalidades estabelece o seguinte: 

 
 
SEÇÃO I 
GENERALIDADES 

 
Art. 1º - Este Código estabelece normas de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico no Estado do Maranhão, regula a prestação de serviço especial não 
relacionado com a missão-fim do Corpo de Bombeiros e institui medidas 
administrativas para a sua execução. 
Parágrafo Único - As normas técnicas de segurança contra incêndio e 
pânico do presente Código fixam os requisitos mínimos indispensáveis para 
promover a segurança de pessoas, instalações e mercadorias. 
Art. 2º - Além das normas constantes deste Código, fica o Corpo de 
Bombeiros autorizado a determinar outras medidas que julgar convenientes 
à Segurança Contra Incêndio e Pânico. 
Art. 3º - No Estado do Maranhão, compete ao Corpo de Bombeiros Militar, 
por meio de seu órgão próprio, estudar, analisar, planejar, exigir e fiscalizar 
todo o Serviço Contra Incêndio e Pânico, na forma estabelecida neste 
Código. 
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5  CLASSES DE INCÊNDIO 

 

Classe A – fogo envolvendo materiais combustíveis sólidos, tais como: 

madeira, tecidos, papéis, borrachas, plásticos termoestáveis e outras fibras 

orgânicas, que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos. A 

extinção se dá por resfriamento, principalmente pela ação da água, que é o mais 

efetivo agente extintor, e por abafamento, como ação secundária (BRENTANO, 

2007, p. 101). 

Classe B – fogo envolvendo líquidos e/ou gases inflamáveis ou 

combustíveis, plásticos e graxas que se liquefazem por ação do calor e queimam 

somente em superfície. A extinção se dá por abafamento, pela quebra da cadeia de 

reação química e/ou pela retirada do material combustível. Os agentes extintores 

podem ser pós químicos secos, líquidos vaporizantes, gases, água nebulizada e a 

espuma mecânica (BRENTANO, 2007, p. 101). 

Classe C – fogo envolvendo equipamentos e instalações elétricas 

energizados. A extinção se dá por pó químico seco, líquidos vaporizantes e gases 

(BRENTANO, 2007, p. 101) 

Classe D – fogo em metais combustíveis, tais como magnésio, titânio, 

alumínio, zircônio, sódio, potássio e lítio. O combate exige equipamentos, técnicas, e 

agentes extintores especiais para cada tipo de metal combustível, que formam uma 

capa protetora, isolando o metal combustível do ar atmosférico (BRENTANO, 2007, 

p. 101). 

Classe K – Os fogos de classe K são os que ocorrem em óleos 

comestíveis de fritura, gorduras de animais em estado líquido, graxa. O combate ao 

fogo exige agente extintores que proporcionem ótima cobertura em forma de lençol 

de abafamento, são usados pós químicos secos e líquidos especiais (BRENTANO, 

2007, p. 101). 

Classe I – fogos em materiais radioativos (BRENTANO, 2007, p. 101). 

 

5.1  Método de Extinção do Fogo 

 

   Para extinguir o fogo, basta eliminar um dos três elementos que o 

compõem, assim os métodos de extinção do fogo são: 
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- Extinção por isolamento 

Sua extinção se dá através da retirada do material combustível. 

- Extinção por abafamento 

É feita pela retirada do comburente, nesse caso, procura-se evitar que 

o material em combustão seja eliminado por mais oxigênio do ar, 

reduzindo a sua concentração na mistura inflamável. Os agentes 

extintores mais comuns são CO2 e o Tetracloreto de carbono. 

- Extinção por resfriamento 

Nesse caso, utiliza-se um agente extintor que absorve calor do fogo e 

do material em combustão. O agente extintor mais utilizado é a água. 

- Extinção química 

Utiliza-se um agente extintor capaz de realizar a quebra da cadeia de 

reação química. Alguns tipos de pós químicos são utilizados por este 

método de extinção. 

 

5.2  Agentes Extintores 

 

 A Água 

    

   Á água é a substância mais usada como agente extintor por várias 

razões: é a mais difundida na natureza, está disponível, é abundante e barata. Além 

de ser a mais efetiva no combate ao fogo, porque tem grande poder de absorção de 

calor, alem de ser segura, não toxica, não corrosiva, e é estável (BRENTANO, 

2007, p. 103). 

 

 A Espuma Aquosa 

 

A espuma aquosa ou mecânica é composta por bolhas de gás, 

geralmente o ar, formada a partir de uma solução aquosa de um agente concentrado 

líquido especial formador de espuma. É produzida com a agitação de uma mistura 

de água com extrato em determinadas proporções, com a aspiração simultânea de 

ar atmosférico (BRENTANO, 2007, p. 104). 
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 Os Gases Inertes 

 

Os gases mais usados, até recentemente, eram os halogenados, como 

trifluorromometano (Halon 1301) e o difluorclorobromometano (halon1211). Face aos 

danos que causavam à camada de ozônio, foram proibidos e substituídos a partir da 

década de 90 por outros gases, como o FM-200, os da série FE (FE-13, FE-24, FE-

36 e FE-227). Um dos mais efetivos e baratos usados é o próprio dióxido de carbono 

(BRENTANO, 2007, p. 105). 

 

 Os Pós Químicos Secos 

 

Os Pós Químicos Secos têm como bases químicas principais o 

bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio, cloreto de potássio, bicarbonato de 

potássio-uréia e monofosfato de amônia, misturados com aditivos que dão 

estabilidade ao pó frente à umidade e à aglutinação (BRENTANO, 2007, p. 105). 
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6 PAPEL DO CORPO DE BOMBEIROS NA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

 

Ao longo dos tempos, as autoridades têm editado regulamentações para 

diminuir os riscos de incêndio nas edificações e, historicamente, no Brasil, os 

grandes incêndios que comoveram a população e as autoridades foram fatos 

propulsores do desenvolvimento de legislações mais técnicas e capazes de 

aumentar a segurança dos edifícios. Vários Estados brasileiros após as trágicas 

cenas vividas pelos paulistas também deram início às suas respectivas legislações.  

No contexto normativo, referente à prevenção de incêndios, o corpo de 

bombeiros age de maneira prevencionista com a criação de legislações e normas de 

segurança contra incêndio, e ativa com o combate direto em situações de 

emergência, caso a prevenção falhe ou nem mesmo exista. Tudo baseando-se nos 

trágicos acontecimentos e na experiência adquirida no atendimento diário de 

ocorrências. 

 

6.1  Acesso de Viatura na Edificação e Áreas de Risco 

 

   O acesso de viaturas às edificações possibilita melhor condição de 

resgate em situações que necessitam de operação de carros dos Bombeiros com 

escada, a fim de alcançar com mais facilidade os últimos pavimentos de um prédio. 

É aconselhável que o projeto arquitetônico inclua, em seu programa de 

necessidades, acesso junto ao prédio por viaturas que possibilitem manobras ou 

retornos. 

As características da via de acesso, segundo Instrução Técnica-IT nº 

06/2004 - Acesso de Viatura na Edificação e Áreas de Risco: 

 

- Largura mínima de 6,00 m. 
- Suportar viaturas com peso de 25.000 Kg-f. 
- Desobstrução em toda a largura e altura livre mínima de 4,50 m. 

- Quando o acesso for provido de portão, este deverá atender à largura 
mínima de 4,00 m e altura mínima de 4,50 m. 
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7 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 

7.1  Segurança Contra Incêndio 

 

A segurança contra incêndio carrega consigo alguns procedimentos 

básicos, a fim de evitar transtornos ocasionados por pouca orientação ou instrução 

dada às pessoas ou profissionais técnicos da área sobre tais medidas de prevenção 

contra incêndio e os riscos que podem favorecer a isso. 

   Segundo a IT – 02 que trata de  Conceitos Básicos de Segurança Contra 

Incêndio, a implantação da prevenção de incêndio se faz por meio de atividades que 

visam a evitar o surgimento do sinistro, possibilitar sua extinção e reduzir seus 

efeitos antes da chegada do Corpo de Bombeiros. 

As atividades relacionadas com a educação consistem no preparo da 

população por meio da difusão de ideias que divulgam as medidas de segurança 

para prevenir o surgimento de incêndios nas ocupações. Buscam, ainda, ensinar os 

procedimentos a serem adotados pelas pessoas diante de um incêndio, os cuidados 

a serem observados com a manipulação de produtos perigosos e também os 

perigos das práticas que geram riscos de incêndio. 

 

7.2 Saídas de Emergência 

 

As saídas de emergências constituem um fator importante dentro de uma 

edificação por se tratar de meios que facilitam a evacuação em tempo e espaço, 

levando-se em consideração a boa concepção e localização em relação ao 

posicionamento do indivíduo, respeitando as distâncias máximas e mínimas de 

acordo com as normas em vigor, além da capacidade de possibilitar quando assim 

bem dimensionada para isso a boa passagem de pessoas. 

    Segundo a IT-11, Saídas de Emergência, compreende o seguinte: 
 
 
a) Acessos; 
b) Rotas de saídas horizontais, quando houver, e respectivas portas ou 

espaço livre exterior, nas edificações térreas; 
c) Escadas ou rampas; 
d) Descarga. 
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7.3 Plano de Intervenção de Incêndio 

 

Plano de intervenção contra incêndio visa estabelecer um planejamento e 

reconhecimento dos espaços, dos elementos construtivos das edificações, dos 

equipamentos e sistemas contra incêndios que, por infortúnio de uma emergência, 

possa ser executado com mais agilidade pelos profissionais do ambiente a ser 

protegido. 

   Segundo a IT – 16, o Plano de Intervenção Contra Incêndio em seu item 

5.3.2, visa: 

 
- A segurança da população do edifício; 
- A segurança da população das edificações vizinhas; 
- A segurança dos profissionais responsáveis pelo socorro, no caso de 

haver um incêndio; 
- O controle da propagação de incêndios; 
- A proteção do meio ambiente. 

 

7.4 Iluminação de Emergência 

 

A iluminação de emergência tem como objetivo manter o ambiente em 

condições de visibilidade para possibilitar a fuga em caso de emergência, por isso 

ela deve possuir bateria própria que garanta um bom tempo de autonomia, assim, a 

iluminação vem como uma solução de substituir a iluminação artificial alimentada 

diretamente pela rede de energia que em casos de incêndio pode chegar a falhar 

por falta de energia elétrica. 

De acordo com a NBR 10.898:1999, a iluminação de emergência tem 

como objetivo: 

- Identificar e sinalizar as saídas de emergências de forma 

inconfundível, horizontais e verticais, para permitir a saída fácil, rápida 

e segura dos ocupantes para um lugar seguro no exterior da 

edificação; 

- Reconhecer os obstáculos no caminho; 

- Permitir o controle visual das áreas abandonadas para localizar 

pessoas impedidas de se locomover; 

- Manter a segurança patrimonial para facilitar a localização de 

estranhos nas áreas de segurança; 
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- Iluminar os locais onde existem equipamentos de combate ao fogo de 

operação manual; 

- Sinalizar o topo da edificação para aviação comercial, no caso de 

edifícios muito altos; 

- Garantir a execução de manobras de interesse da segurança e 

intervenção de socorro externo; em casos especiais, sem interrupção, 

os serviços de primeiros-socorros, de controle aéreo, marítimo, 

ferroviário e outros serviços essenciais instalados. 

  

7.5 Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio 

 

Os sistemas de detecção e alarme de incêndio são acionados por calor, 

fumaça, gases e a radiação das chamas, com o objetivo de alertar a população de 

um local sobre a existência de um foco de fogo. 

Segundo a IT – 19, Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio em seu 

item 5.3, estabelece o seguinte: 

 

Todo sistema deve ter duas fontes de alimentação. A principal é a rede de 
tensão alternada e a auxiliar é constituída por baterias ou “no-break”. 
Quando a fonte de alimentação auxiliar for constituída por bateria de 
acumuladores ou “no-break”, esta deve ter autonomia mínima de 24 h em 
regime de supervisão, sendo que no regime de alarme deve ser de no 
mínimo 15 min, para suprimento das indicações sonoras e/ou visuais ou o 
tempo necessário para a evacuação da edificação. Quando a alimentação 
auxiliar for por gerador, também deverá ter os mesmos parâmetros de 
autonomia mínima. 
 

 

7.6 Sinalização de Emergência 

 

A sinalização de emergência serve para reduzir o risco de perigo de 

incêndio, com o objetivo de alertar sobre os riscos existentes e garantir melhor ação 

diante deles, orientando as ações de combate e facilitando a localização dos 

equipamentos e rotas de saída para evacuação segura da edificação em caso de 

incêndio. 

Segundo a IT – 20 Sinalização de Emergência, no item 5.3, Tipos de 

Sinalização, diz: 
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A sinalização de emergência divide-se em sinalização básica e sinalização 
complementar, conforme segue: 
 
A sinalização básica é o conjunto mínimo de sinalização que uma edificação 
deve apresentar, constituído por quatro categorias, de acordo com sua 
função: 

 Proibição: visa a proibir e coibir ações capazes de conduzir ao início do 
incêndio ou ao seu agravamento. 

 Alerta: visa a alertar para áreas e materiais com potencial de risco de 
incêndio, explosão, choques elétricos e contaminação por produtos 
perigosos. 

 Orientação e salvamento: Visa a indicar as rotas de saída e as ações 
necessárias para o seu acesso e uso. 

 Equipamentos: Visa a indicar a localização e os tipos de equipamentos 
de combate a incêndios e alarme disponíveis no local. 

 
A sinalização complementar é o conjunto de sinalização composto por 
faixas de cor ou mensagens complementares à sinalização básica, porém, 
das quais esta última não é dependente. 
 
A sinalização complementar tem a finalidade de: complementar, através de 
um conjunto de faixas de cor, símbolos ou mensagens escritas, a 
sinalização básica, nas seguintes situações: 
  
a) Indicação continuada de rotas de saída; 
 
b) Indicação de obstáculos e riscos de utilização das rotas de saída; 
c) Mensagens específicas escritas que acompanham a sinalização básica, 
onde for necessária a complementação da mensagem dada pelo símbolo. 
 
- Informar circunstâncias específicas em uma edificação ou áreas de risco, 

através de mensagens escritas; 
- Demarcar áreas para assegurar corredores de circulação destinados às 

rotas de saídas e acesso a equipamentos de combate a incêndio e alarme, 
em locais ocupados por estacionamento de veículos, depósitos de 
mercadorias e máquinas ou equipamentos de áreas fabris; 

- Identificar sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio. 
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8 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

8.1 Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio 

 

O sistema de proteção por extintores tem como objetivo oferecer suporte 

básico para extinção de um foco de fogo, em seu início, antes que se torne um 

incêndio, e se classifica de acordo com sua capacidade e classe extintora variando 

em seus tamanhos, podendo ser fixados em parede para os tamanhos menores ou 

sobre rodas para os maiores e mais pesados. Vem apresentado de maneira didática 

para que o público interprete mais facilmente a sua classe extintora como nas 

figuras a seguir: 

Imagens que identificam a classe de fogo de acordo com a natureza do 

material combustível. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2 – Imagens da classe de fogo de acordo com a natureza. 
Fonte:  (KIDDE, 2010) 

 
 

Segundo a NBR 12.693:1993, um extintor de incêndio portátil constitui 

uma unidade extintora deve possuir no mínimo: 

 
- Água 10 litros; 
- Espuma 9 litros; 
- Pó químico 4 kg; 
- Gás CO2 6 kg; 
- Gás Fe 36  2,2 kg; 
- Gás Halotron 2,3 kg. 

 
 
 
8.2 Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio 

 

O sistema de hidrantes, também não diferentes dos extintores, tem o 

objetivo de extinguir o fogo de um incêndio se apresentando numa proporção maior, 
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os sistemas de hidrantes e de mangotinhos são sistemas fixos, formados por uma 

rede de canalizações e caixas de incêndios que contêm as tomadas de incêndio de 

uma ou duas saídas de água, os sistemas sob comando são abastecidos de água 

automaticamente com a abertura de um hidrante ou mangotinho por gravidade ou 

com bombas a partir de um reservatório superior ou de um reservatório inferior com 

um sistema de bombas de incêndio. 

Segundo a NBR 13.714:2000 e a IT 22:2004,  preconizam a vazão 

mínimas de 130 l/min.  

130 l/min requer 15 mca = 150 kPa = 1,5 kgf/cm² de pressão dinâmica  

que determinam a utilização de bombas de reforço. 

 

8.3 Sistema de Chuveiros Automáticos 

 

É um sistema hidráulico fixo de combate a incêndios, constituído de 

chuveiros automáticos (sprinklers) distribuídos pela edificação, geralmente fixados 

no teto, e são ativados pelo calor do fogo, descarregando água sobre a área de 

incêndio, são alimentados por uma reserva de água e por um sistema de bombas de 

incêndio. 

Solomon (1996 apud BRENTANO, 2007) apresentou uma pesquisa feita 

nos Estados Unidos no período de 10 anos, de 1978 a 1987, que resultou no 

seguinte: 

 
- 28% dos focos de incêndio foram extintos ou controlados com o 

funcionamento de um chuveiro; 
- 46 % com dois chuveiros automáticos; 
- 89% com até 15 chuveiros automáticos. 

 

8.4 Brigada de incêndio 

 

É um grupo de organizado de pessoas preparadas com treinamento para 

atuar na prevenção para agir em caso de emergência contra incêndios para defasa e 

proteção da vida de terceiros e proteção do patrimônio, possibilitando a saída em 

segurança das pessoas, prestação dos primeiros socorros e no combate ao princípio 

de incêndio. 

   Segundo a NBR 14.276:2006: 
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Recomenda que o responsável máximo da brigada de incêndio, pode ser o 
coordenador geral, chefe da brigada ou líder, dependendo do tamanho da 
brigada de incêndio, é a autoridade máxima na empresa no caso da 
ocorrência de uma situação real ou simulada de emergência, devendo ser, 
portanto, um gerente ou possuir cargo equivalente. Para prédios 
residenciais, deve ser escolhida uma pessoa que tenha perfil de líder ou, 
então, o sindico, caso atenda a estas condições. 
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9 SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO NO SHOPPING 

 

9.1 Tipos e classes de incêndio presentes no shopping 

 

Os tipos de incêndios que podem surgir em um shopping variam de 

acordo com a carga e os diferentes materiais combustíveis presentes em toda sua 

área. Podemos observar que as cargas de incêndios predominantes na área 

comercial são as confecções, no cinema são os estofados e revestimento das salas, 

ambos inerentes à Classe A de incêndio. Os eletroeletrônicos e o sistema elétrico da 

edificação pertencem a Classe C. As cozinhas dos estabelecimentos da praça de 

alimentação que são abastecidas com gás (GLP) se enquadram nas Classes B e C.  

 

9.2 Grupo Moto Gerador 

 

O sistema de emergência contra incêndio conta com o Grupo Moto 

Gerador que funciona a diesel e está instalado no interior da subestação principal 

em compartimento próprio e protegido por porta corta fogo, e garante autonomia por 

até 6h fornecendo energia ao sistema de proteção e combate a incêndio em 

eventual falta de força da rede elétrica principal.  

 

 
                                         Figura 3 – Gerador de Emergência                                     
     Fonte: Foto do autor, tirada na visita de campo, 2010. 

 

A instalação elétrica é feita em tubulação de PVC rígido e resistente ao 

fogo e com caixas de passagens metálicas. 
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9.3 Iluminação de emergência presentes no shopping 

 

A localização das luminárias de emergências são: os banheiros, a área 

administrativa e área do cinema, elas são ligadas à rede elétrica e possuem 

baterias, conferindo-lhes autonomia individual, independente do Grupo Moto 

Gerador. 

 

 
Figura 4 - Luminária de emergência com 
bateria e autonomia de 2 a 4 h 
Fonte: (Foto do autor, tirada na visita de 
campo, 2010) 

 

 
Figura 5 – luminária de emergência com 
bateria e autonomia de 3 a 4 h. 
Fonte: (Foto do autor, tirada na visita de 
campo, 2010) 

 
 

Nas salas de cinemas, podemos observar também em seu corredor de 

acesso e em suas escadarias, a iluminação de balizamento nos degraus. 
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A iluminação de emergência observada no shopping é concebida para 

garantir de maneira eficiente o nível de iluminação mínimo para cada ambiente em 

que haja a necessidade de sua utilização, garantindo visibilidade nestes ambientes 

pelos ocupantes para uma possível evacuação, pois as luminárias de emergência 

contam com autonomia gerada por baterias para o seu funcionamento em caso de 

queda da rede elétrica.  

Segundo a NBR 10.898:1999, que trata sobre iluminação de emergência 

e suas particularidades, recomenda que “O sistema de iluminação de emergência 

tenha uma autonomia de, no mínimo uma hora de funcionamento e que a perda do 

nível inicial de iluminância durante este período não deve ser maior que 10%”. 

E de acordo com a IT 18:2004, a recomendação é que a distância 

máxima seja de 15 metros de ponto a ponto entre cada luminária de emergência. 

 

9.4 Central de Controle de Emergência 

 

A Central de Controle de Emergência possui um sistema de CFTV 

(circuito interno de TV), sistema de sonorização, central de rádio, painel de alarme 

de emergência e telefones para contato.  

 

9.5 Sistema de alarme, detecção e acionadores manuais de incêndio no 

shopping 

 

9.5.1  Painel de Alarme de Emergência 

 

O Painel de Alarme de Emergência possui avisador sonoro e visual, o 

som é audível a uma distância superior a 10 metros, o mesmo soa o alarme quando 

alguma bomba de incêndio entra em operação, além de identificar também a 

localização dos acionadores manuais, detectores de gás ou de fumaça, quando 

acionados, e assim, o brigadista pode se deslocar até o local e verificar o tipo de 

ocorrência. 
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Figura 6 – Painel de Alarme de 
Emergências. 
Fonte: (Foto do autor, tirada na visita de 
campo, 2010). 

 
 

9.5.2  Detectores de gás 

 

O shopping possui detectores fixos de gás instalados próximo ao rodapé, 

localizados nos corredores da área de serviço dos restaurantes, onde há a utilização 

de (GLP) e estão próximos às instalações de gás, além de contar também com 

detectores móveis, onde o brigadista se desloca com o aparelho até o local da 

possível ocorrência de vazamento de gás para detectá-la.  

O fornecimento de gás GLP às lojas da praça de alimentação possui 

válvulas e disjuntores de bloqueio, localizados no corredor de serviço. 

 

 
Figura 7  – Detector de Gás. 
Fonte: (Foto cedida pelo São Luis Shopping, 
2010). 
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9.5.3   Detectores de fumaça 

 

Os detectores de fumaça estão localizados no hall principal e salas do 

cinema, e são instalados no teto. 

 

9.5.4 Acionadores manuais 

 

Os acionadores manuais estão num total de 37 e se distribuem por toda a 

edificação podendo ser acionados pelos funcionários ou clientes do shopping em 

caso de emergência. O sinal sonoro emitido pelo painel de alarme cessa com a 

armação da botoeira do acionador manual ou no controle do painel. 

 

 
Figura 8  – Acionador manual. 
Fonte: (Foto cedida pelo São Luis 
Shopping, 2010). 

 
 

 

Além dos acionadores manuais de incêndio e detectores de gás e fumaça 

presentes na edificação e do painel de alarme que emite o sinal de emergência, 

primeiramente, aos brigadistas, sugere-se para que estes sistemas se tornem mais 

eficientes, que seja feita a complementação com alarmes sonoros e visuais nas 

áreas utilizadas pelo público para serem acionados em um segundo tempo pela 

central de emergência depois que os brigadistas já estivem posicionados para 

orientar o pessoal, evitando-se o pânico. 
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Esse dispositivo sonoro e visual também ajuda na identificação de uma 

emergência, principalmente para os deficientes auditivos e visuais. Devem ser 

instalados atendendo algumas condições da NBR 9.441:1998. 

 

 
 

Figura 9 – Sirene Audiovisual Xenon.  
Fonte:  (MC INCÊNDIO, 2010) 

 

 

9.6 Sinalização de Emergência 

 

O Shopping possui sinalização horizontal que identifica os locais de 

extintores e hidrantes, sinalização vertical com letreiros de proibição, alerta e 

explicativos sobre uso de equipamentos. 

 

 
Figura 10 – Sinalização horizontal de 
hidrante ou extintor. 
Fonte: (Foto do autor, tirada na visita 
de campo São Luis Shopping, 2010). 
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Figura 11 – Sinalização vertical de 
alerta. 
Fonte: (Foto do autor, tirada na 
visita de campo São Luis 
Shopping, 2010). 

 

 

 
 

Figura 12 – Sinalização vertical 
uso de equipamento. 
Fonte: (Foto do autor, tirada na 
visita de campo São Luis 
Shopping, 2010). 

 

A sinalização presente no shopping colabora para a devida orientação e 

segurança dos seus ocupantes, a fim de que os mesmos possam saber o que fazer 

em determinadas situações de emergência, mas seria interessante a incrementação 

de placas de orientação de rota de fuga junto às iluminações de emergência, 

indicando os caminhos a percorrer. As sinalizações de emergência são definidas 

pelas NBR 13.434-1:2004, 13.434-2:2004, 13.434-3:2004 e pela IT 20:2004. 

 

9.7 Sistema de proteção por extintores de incêndio 

 

O shopping é protegido por 55 extintores de incêndio de CO2 – Gás 

Carbônico de, 32 extintores de PQS – Pó Químico Seco de 4 kg, duas carretas de 
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PQS de 20 kg na casa de gás, uma carreta de CO2 na subastação e uma carreta de 

CO2 na central de água gelada, na casa de bombas é atendido por um extintor de 

CO2 de 6 kg e um de PQS de 4 kg, os extintores são distribuídos de acordo com o 

risco de cada área.  

 
Figura 13 – Extintor de CO2 – Gás 
Carbônico, da casa de bombas 
Fonte: (Foto do autor, tirada na 
visita de campo São Luis 
Shopping, 2010) 

 

Além do mais, conta com os extintores para atender às específicas 

classes de fogo presentes nas lojas, que são de responsabilidade do legista, de 

acordo com o projeto de cada uma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 – Extintor de PQS – Pó 
Químico Seco e CO2 – Gás Carbônico.  
Fonte: (Foto do autor, tirada na visita 
de campo São Luis Shopping, 2010). 
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A proteção por extintores observada no shopping possui eficiência tanto 

em termos de boa localização, distribuição, compatibilidade com a classe de fogo a 

extinguir e pessoal treinado pra usá-lo de maneira correta, porém é sempre bom 

manter o treinamento com o pessoal fixo da edificação (funcionários) e com os 

novos admitidos para que possam conhecer a utilização do dispositivo. 

 

9.8 Sistema de hidrantes e de mangueiras para combate a incêndio 

 

O shopping possui 19 hidrantes internos do tipo duplo com vazão mínima 

de 600 l/min e pressão de trabalho entre 7 kg a 10 kg. A pressurização do sistema 

se dá automaticamente com o funcionamento da bomba Jockey quando há a 

abertura de um dos hidrantes, eles são distribuídos de maneira centralizada nos 

corredores comerciais ou Mall, acondicionados em suas caixas personalizadas, 

contendo duas mangueiras de 2 ½” ou 65mm de 15 metros de comprimento cada 

uma, um esguicho regulável, um agulheta e uma Chave de Mangueira de 2 ½” e 1 

½”.  E nos corredores de serviço, existem os hidrantes de 1 ½” ou 40 mm com vazão 

mínima de 400 l/min. 

 

 
Figura 15 – Caixa de Mangueira e 
Hidrante Interno, no corredor 
comercial.  
Fonte: (Foto do autor, tirada na visita 
de campo São Luis Shopping, 2010). 
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A inspeção das caixas é feita diariamente pelo Brigadista de plantão 

designado para isso. 

 
 

 
Figura 16 – Esguicho 
Regulável de 1 ½”. 
Fonte:  (Foto cedida pelo 
São Luis Shopping, 2010). 

 

 
Figura 17 – Esguicho 
agulheta. 
Fonte: (Foto cedida pelo 
São Luis Shopping, 2010). 

 
 
 

 
Figura 18 – Esguicho 
Regulável de 2 ½”. 
(Fonte: Foto cedida pelo São 
Luis Shopping, 2010). 

 
 

A área externa do shopping possui 21 hidrantes que também cobrem toda 

a área do estacionamento, são distribuídos de maneira a atender a maior área 

possível quando assim forem solicitados. 
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Figura 19 – Caixa de Mangueira 
Externa de 2 ½”. 
Fonte: (Foto cedida pelo São Luis 
Shopping, 2010). 

 

A proteção por hidrantes observada no shopping, área interna e externa, 

apresenta boa eficiência, oferecendo pressão de trabalho compatível para seu 

funcionamento caso sejam solicitados e caixas equipadas com chaves, mangueiras 

e esguichos específicos, estão bem localizados e distribuídos, mas é sempre bom 

manter o treinamento adequado ao pessoal responsável pelo imediato combate em 

caso de incêndio. 

 

9.9 Reservatórios 

 

Os reservatórios de água somam um total de 3.400 m³, onde parte desta 

se destina para a reserva técnica de incêndio alimentando tanto os hidrantes como 

os sprinklers, sendo distribuídos da seguinte forma: tanque de água fria com 2.000 

m³, duas caixas d águas de 800 m³, duas cisternas 600 m³. 
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Figura 20 – Tanque de água fria com 2.000 m³. 
Fonte: (Foto cedida pelo São Luis Shopping, 
2010). 

 
 
 

 
Figura 21 – Duas Caixa D´águas 800 m3. 
Fonte: (Foto cedida pelo São Luis Shopping, 
2010). 
 
 

 
Figura 22 – Duas Cisternas 600 m³. 
Fonte: (Foto cedida pelo São Luis Shopping, 
2010). 
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As reservas de água para combate a incêndio estão bem distribuídas e 

prontas para alimentar o sistema de hidrantes e sprinklers, tornando-se assim 

eficientes ao que se destinam. 

 

9.10 Bombas de incêndio 

 

O sistema de bombas é composto por bomba jockey com vazão mínima 

de 9,00 m³/ h e máxima de 26,1 m³/ h, garantido automaticamente a pressão de 

7kgf/cm² na rede, e duas bombas de incêndio com vazão de 180 m³/ h cada uma e 

pressão de trabalho de 20 kg, que sendo necessário seu uso, são acionadas 

manualmente por pessoal designado para isso, utilizando o painel de controle das 

bombas. A manutenção é feita todos os dias para verificação de alguma alteração 

de funcionamento e os testes de pressurização e operação são feitos 

quinzenalmente. Elas localizam-se na casa de bombas que é equipada por 

extintores de CO2 e de PQS e iluminação de emergência, as bombas são ligadas à 

rede elétrica da concessionária e também no grupo moto gerador, o que garante seu 

pleno funcionamento em caso de queda de energia. 

 
 

 
 

Figura 23 – Bomba Jockey, rede pressurizada 
com 7 Kgf/ cm3, e vazão de  9,00 a 26,1 m³/h  
Fonte: (Foto cedida pelo São Luis Shopping, 
2010). 
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Figura 24 – Bombas de Incêndio, vazão 180 m³/h.  
Fonte: (Foto do autor, tirada na visita de campo São 
Luis Shopping, 2010). 

 
 

 
Figura 25 – Painel de controle de Bombas 
(casa de bombas).  
Fonte: (Foto do autor, tirada na visita de 
campo São Luis Shopping, 2010). 

 
 

As bombas de incêndio presentes no shopping suprem as necessidades 

de pressão solicitadas nos hidrantes e sprinklers, sendo assim eficientes, pois estão 

prontas para entrar em funcionamento, sendo automática a bomba jockei e manuais 

as outras duas bombas, que são acionadas através do painel de controle de bombas 

por funcionários específicos e treinados para isso. Porém seria conveniente que 

houvesse a automatização das bombas para que não dependesse da ação humana 

para seu funcionamento.  
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9.11 Chuveiros Automáticos (Sprinklers) 

 

O shopping possui 5 (cinco) sistemas de Sprinklers, que são divididos de 

acordo com as necessidades, sendo distribuídos nos corredores comerciais (Mall), 

Lojas, Louvre, Docas, Praça de Eventos e Alimentação, possuindo bloqueios 

manuais no painel de controle para os sistemas e também nas lojas para eventual 

manutenção preventiva ou construtiva. São instalados no teto, cobrindo um raio de 2 

metros e sendo acionados automaticamente a uma temperatura de 80º C e com 

pressão na rede de 7 kgf/cm², seu abastecimento é feito pela reserva de água para 

combate a incêndio. 

 

 
 

 
Figura 26 – Válvula de comando e 
Alarme do Sistema de Sprinkler, 
localizado na casa de bombas.  
Fonte: (Foto cedida pelo São Luis 
Shopping, 2010). 
 

 
Figura 27 – Válvula de bloqueio do 
sistema de sprinkler das lojas, 
localizado na laje. 
Fonte: (Foto cedida pelo São Luis 
Shopping, 2010). 

 

 

Os sistemas de chuveiros automáticos estão distribuídos por todos os 

locais da edificação onde há a necessidade de sua utilização, são eficientes em seu 

funcionamento à medida que respondem rápido à temperatura de acionamento e 

quando possuem pressão mínima de 110 kPa na rede para liberar a água para 

cobrir o raio de proteção contra o possível incêndio. Adota-se a NBR 10.897 sobre 

proteção contra incêndio por chuveiro automático. 
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9.12 Sistema de evacuação de pessoal em caso de emergência 

 

As saídas de emergências localizam-se nos corredores comerciais (mall), 

nos corredores de serviço que pode atender a área da praça de alimentação e das 

salas dos cinemas que estão perfeitamente identificadas com letreiros luminosos. As 

rotas de fugas são as saídas pelos corredores de serviço, comercial e as da área 

dos cinemas. 

Em caso de emergência, os funcionários do shopping, entre eles os 

seguranças, pessoal da limpeza e brigadistas, estão instruídos a orientar a fuga das 

pessoas até estarem em segurança. 

 

 
Figura 28 – Saída de emergência, com 
acionador manual e alertador visual (sala de 
cinema).  
Fonte: (Foto do autor, tirada na visita de 
campo São Luis Shopping, 2010). 

 
 
 

As saídas de emergências são importantes em qualquer edificação, pois 

possibilita a fuga de pessoas de uma área que ofereça risco à integridade física e à 

própria vida. As saídas presentes em um shopping devem ser compatíveis com a 

dimensão de público frequentador e possuir dimensões mínimas e sinalização 

adequada para sua correta identificação. As saídas presentes no shopping 
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pesquisado apresentam-se eficientes, estão bem distribuídas, boa localização e 

larguras adequadas, mas seria interessante a correta identificação de algumas 

delas, indicando de maneira clara e objetiva como sendo de emergência. As saídas 

de emergências são preconizadas pela NBR 9.077:2001, 9.050:2004 e a IT 11:2004. 

 

 
Figura 29 – Placa de Saída de 
emergência. 
Fonte: (ZEUS DO BRASIL, 2010) 
 

 

9.13 Brigada de Incêndio 

 

A brigada de incêndio é composta pelo Chefe de segurança e pelos 4 

brigadistas, contando ainda com o suporte dos funcionários da manutenção  e 

vigilantes. Possui um plano de ação que apresenta os dispositivos de segurança 

contra incêndio do shopping. 

Entre as atribuições da brigada de incêndio, temos as ações de 

prevenção onde consta: avaliação dos riscos existentes; inspeção geral dos 

equipamentos de combate a incêndio; inspeção geral das rotas de fuga; elaboração 

de relatório das irregularidades encontradas feitas no livro de ocorrência; 

encaminhamento do relatório aos setores competentes; orientação à população fixa 

e flutuante, exercícios simulados de combate a incêndio utilizando hidrantes e 

manuseio de extintor feitos pelos brigadistas aos funcionários, terceirizados e 

lojistas. E ações de emergência com: identificação da situação; alarme/abandono de 

área; acionamento do Corpo de Bombeiros e/ou ajuda externa; corte de energia 

caso seja necessário; primeiros socorros; combate ao princípio de incêndio; 

recepção e orientação ao Corpo de Bombeiros; preenchimento do formulário de 

registro de trabalho dos bombeiros; encaminhamento do formulário ao Corpo de 

Bombeiros para atualização de dados estatísticos. 
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A brigada de incêndio de um shopping, para que seja eficiente, deve estar 

treinada para agir rápido em caso de alguma emergência, sejam eles de incêndio, 

primeiros socorros, evacuação rápida da população do prédio e orientação à ajuda 

externa, possibilitando a segurança das pessoas. A brigada presente no shopping 

pesquisado mostrou-se conhecedora do funcionamento dos dispositivos de 

segurança e das ações a serem empregadas nas emergências, além de passarem 

por treinamentos, o que ajuda a se manterem sempre atualizados, mas é importante 

também sempre manter um número de pessoas suficientes e capacitadas, sejam 

elas de brigadistas nos seus plantões e também de funcionários para que os 

mesmos possam auxiliar e atender na segurança de toda a área da edificação. As 

recomendações sobre Brigada de Incêndio são estabelecidas na NBR 14.276:2006 

e IT 17:2004. 
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10 ELABORAÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 

10.1 Elaboração do Plano de Intervenção de Incêndio no Shopping 

  

Segundo a Instrução Técnica Nº 16/2004 – Polícia Militar do Estado de 

São Paulo / Corpo de Bombeiros, o Plano de Intervenção de Incêndio deve conter os 

seguintes dados: 

- Planilha de levantamento de dados da edificação (Quadro 1); 

- Planta de risco da edificação; 

A planta de risco é basicamente a planta de localização da edificação com 

a indicação: dos principais riscos de incêndio, das paredes corta-fogo de separação 

entre edificações e de compartimentação interna, do número de pavimentos, da 

reserva técnica de incêndio, do armazenamento de produtos perigosos, das vias de 

acesso à edificação e às escadas internas, das vias de acesso para as viaturas do 

Corpo de Bombeiros, dos hidrantes externos à edificação, do hidrante de recalque; 

da localização do hidrante público, se houver. 

- Descrição das possíveis causas de incêndio; 

- As ações a serem tomadas pelos responsáveis pelo uso e funcionários 

da edificação; 

- A orientação aos usuários temporários; 

- Os itinerários mais indicados para as viaturas do Corpo de Bombeiros; 

- Outros dados julgados necessários, a critério do Corpo de Bombeiros. 

 

QUADRO 1 - Planilha de levantamento de dados para elaboração de plano de 
intervenção de incêndio 

 

PLANO DE INTERVENÇÃO DE INCÊNDIO 

Planilha de levantamento de dados da edificação 

Dados sobre a edificação 

Ocupação: 

Endereço: 

Bairro: 

Proprietário: 

Nº de Funcionários: 

Horário de Funcionamento: 
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Vias de acesso e pontos de referência(*): 
 
 
 
 
Há acessos para viaturas ou equipamentos de 
bombeiros? 

Sim (     )                            não (     ) 

Dados sobre a construção 
da edificação 

Área do terreno:..............m2 

Área construída:..............m2 

Tipo de estrutura: 

(      ) concreto 

(      ) metálica  

(      ) madeira 

Outra. Especificar: 

Nº de pavimentos: 
Material de acabamento das paredes: 
 
Material de acabamento dos pisos: 
 
Material da cobertura: 
 

 

Equipamentos e sistemas de combate a incêndio 

Sistemas de hidrantes 
e/ou mangotinhos 

Número de saídas por tomada de incêndio: (dar a 
quantidade entre parênteses) 

Uma (simples) (        )          Duas (duplo) (        ) 

Localização: 

Interno (        )                              Externo (        ) 

Quantidade total de tomadas de incêndio: (        ) 
Tipo (s) de mangueiras de hidrantes (NBR 11.861:1998): 
 

Diâmetro das mangueiras de hidrantes: 

38 mm (        )                  63 mm (        ) 

Diâmetro dos mangotinhos: 

25 mm (        )                  32 mm (        ) 

Instalações automáticas 

Chuveiros automáticos: 

Sim (     )                            não (     ) 

Gás carbônico (CO2): 

Sim (     )                            não (     ) 

Sistemas de Gases especiais: 

Sim (     )                            não (     ) 
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Sistema de detecção de incêndio e alarme: 

Sim (     )                            não (     ) 

Sistemas de bombas 

Tem sistema de bombas de incêndio? 

Sim (     )                            não (     ) 

Tipo do motor da bomba de incêndio: 

elétrica (   )   óleo (   )   gasolina (   )   vapor (   ) 

Há motogerador de emergêngia? 

Sim (     )                            não (     ) 
Localização do hidrante de recalque ou de passeio: 
 
 
Qual o hidrante urbano mais próximo? .............m 

Tem reservatório de água para incêndio? 

Sim (     )                            não (     ) 

Localização do reservatório: 

Subterrâneo (     )      Térreo (     )     Elevado (     ) 

Capacidade:........................m3 

Tem manancial natural ou artificial próximo? 

Sim (     )                            não (     ) 

A que distância?..................m 

 

Brigada de incêndio 

A brigada de incêndio é formada por: 

(       ) bombeiros profissionais  

(       ) Brigada de Incêndio 

(       ) Socorristas 

Quantidade de componentes: 

Período em que estão na edificação: 

Responsável pela brigada: 

Socorros externos 

Corpo de Bombeiros: 

Telefone: 193 
Endereço: 
 
Tempo de resposta(**)...................minutos 

Polícia: 

Telefone: 190 
Endereço: 
 
Tempo de resposta(**)...................minutos 

Pronto-Socorro: 

Telefone: 192 

Endereço: 
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Tempo de resposta(**)...................minutos 

Saídas de emergência 

Tipos (dar a quantidade entre os parenteres) 

(       ) Escada  

(       ) Rampa 

(       ) Elevador de emergência 

(       ) Passarela  

Tem iluminação de emergência? 

Sim (     )                            não (     ) 

Tem sinalização de emergência? 

Sim (     )                            não (     ) 

Tem áreas de refúgio? 

Sim (     )                            não (     ) 

Há locais de encontro para os funcinário em emergência? 

Sim (     )                            não (     ) 

 

Tipo de vizinhança  

Sentido do vento 
predominante 

 

Possibilidade de 
alagamento 

Sim (     )                            não (     ) 

Origem do alagamento: 

Rio (     )                       Chuva (     ) 

Pontos críticos da 
edificação 

(Assinalar na planta de implantação) 

Responsável técnico  

Posto de bombeiros mais 
próximo 

Endereço: 

Telefone:  

Comandante: 
Fonte: baseada na IT 16:2004, e modelo de quadro do livro, A Proteção Contra 
Incêndios no Projeto de Edificações, de Telmo Brentrano) 
(*) Anexar planta baixa do prédio e de sua localização na página do guia da cidade. 
(**) Medir o deslocamento em velocidade moderada em situação normal de transito. 
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11 CONCLUSÃO 

 

Observando todos os sistemas contra incêndio instalados no São Luis 

Shopping, escolhido como objeto de estudo, e com a finalidade de analisar a 

eficiência individual e conjunta dos dispositivos e, assim, poder estabelecer alguns 

pontos de melhorias, foi possível verificar que suas instalações contam com 

dispositivos e sistemas contra incêndios eficientes encontrados no mercado atual. E, 

também, foi possível propor a elaboração de um Plano de Intervenção de Incêndio 

bem definido, suprindo as necessidades de ação contra uma possível emergência 

de grande vulto. Portanto, evitando-se perda de tempo na ação e proporcionando 

mais segurança e garantia de que a emergência será atendida, seguindo uma 

orientação técnica junto ao sistema de combate a incêndio e a possível ajuda 

externa. 

O material utilizado para a elaboração do Plano de Emergência ou de 

Intervenção de Incêndio proposto ao São Luis Shopping foi segundo o que 

estabelece a Instrução Técnica Nº 16/2004, com levantamento de dados da 

edificação em planilha específica, orientações aos ocupantes e as ações que devem 

ser tomadas pela brigada de incêndio. 
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