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RESUMO 

 

Inicialmente, este estudo de caso aborda os conceitos sobre a formação e os perigos do 

incêndio, bem como as tragédias relacionadas a esse assunto ocorridas no Brasil. Procurou-se 

ressaltar a importância da prevenção e combate ao incêndio, contudo, o enfoque consistiu na 

elaboração de um projeto de prevenção e combate ao incêndio e pânico de um ginásio 

poliesportivo, através da listagem dos documentos solicitados para a aprovação e das medidas 

exigidas pelas normas vigentes do estado do Paraná. No decorrer do tema procurou-se 

explicar detalhadamente o passo a passo para o projetista, na perspectiva de simplificar a 

interpretação das normas de procedimento técnico e leis nacionais e estaduais sobre incêndio, 

mas também com o objetivo de evidenciar a importância da elaboração de tal projeto para 

conferir segurança à edificação e ao público.  

 

Palavras-chave: Risco, Bombeiros, Fogo. 

 

 
 

 

PREPARATION OF A PROJECT OF PREVENTION AND FIRE AND PANIC 

COMBAT: A CASE STUDY OF A POLYPORTS GYMNASIUM IN THE 

MUNICIPALITY OF PAIÇANDU 

 

 

ABSTRACT 

 

Initially, this case study deals with the concepts about the fire formation and dangers, 

as well as the tragedies related to this subject occurred in Brazil. This paper tries to emphasize 

the importance of fire prevention and firefighting. However, the focus consists in the 

preparation of a project to prevent and combat panic and to support firefighting in a multi-

sport gymnasium, through the listing of the documents requested for approval and the 

measures required by the laws of the state of Paraná. Meanwhile, this paper shows in detail a 

step-by-step explanation for the designer, aiming to simplify the interpretation of technical 

procedure standards and state and national fire laws, also having a goal on demonstrating the 

importance of the preparation of such a project to grant safety to the building and its public.  

 

Keywords: Risk, Fireman, Fire. 
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1 INTRODUÇÃO  

Para a melhor compreensão deste trabalho é importante abordar alguns aspectos sobre 

o processo de formação do fogo. Silveira (2011) aborda a questão do fogo segundo a 

perspectiva da combustão, afirmando que “combustão é um processo de oxidação rápida 

autossustentada, acompanhada da liberação de luz e calor, de intensidade variável.”. 

Bittencourt (2014) descreve o fogo segundo o processo de formação, afirmando que "A 

ocorrência de fogo se dá quando uma substância (combustível), na presença do ar (oxigênio), 

se aquece até chegar a uma temperatura crítica, chamada temperatura de ignição. Esses 

elementos formam a clássica figura do triângulo do fogo(...)”. Segundo Camilo Júnior (2008, 

apud BONALDO, 2014) “o combustível após entrar em combustão irá produzir ainda mais 

calor, o qual provocará a geração de ainda mais gases combustíveis, promovendo uma reação 

em cadeia.”, já o comburente, de acordo com Silveira (2011) “É o material gasoso que pode 

reagir com o combustível, produzindo a combustão.”, ainda de acordo com Silveira (2011), 

“Ignição é o agente que dá o início do processo de combustão, introduzindo na mistura 

combustível/comburente, a energia mínima inicial necessária.”, adentrando ao âmbito das 

definições, Nunes (2009) afirma que “O incêndio é o fogo não controlado e sua ocorrência 

pode ser extremamente perigosa para os seres vivos e as estruturas edificadas.”.  

Além do que já se sabe ao senso comum, de acordo com Rosso (1975, apud FREIRE, 2009) 

Os riscos e consequências frente ao episódio do fogo não são somente 

queimaduras, mas também asfixia, envenenamento, contusões, colapsos 

decorrentes dos efeitos secundários do fogo, tais como radiação, falta de 

oxigênio, gases nocivos e fumaça. 
Contudo, ainda que muitas vezes nocivo, a utilização do fogo é importante para a 

humanidade, pois, segundo Brentano (2007, p.89 [a] apud FRITSCH, 2011), “o fogo sempre 

irá conviver com o homem, por isso ambos devem viver em harmonia e, para que isso 

aconteça, ele deve ser controlado para que esta relação não seja quebrada”, portanto, cabe a 

nós manusear o fogo com sabedoria e cautela para que ele trabalhe sempre a nosso favor. 

Devido ao desenvolvimento tardio do Brasil e, por consequência, dos centros urbanos, 

Gomes (2014) afirma que “no Brasil, pela ausência de grandes incêndios e grande número de 

vítimas, até a década de 1970 o problema “incêndio” ficou restrito apenas à atuação do Corpo 

de Bombeiros.“, contudo, após as tragédias relacionadas a incêndio ocorridas no Brasil, como 

a do toldo do Grand Circo que ocorreu na cidade de Niterói, RJ em 1961, sendo considerado o 

pior acidente relacionado a incêndio do mundo, cujas perdas totalizaram 250 mortes e 400 

feridos (GOMES, 2014), também a ocorrida “(...)no ano de 1972, no Edifício Andraus, de 31 
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andares, construído em concreto armado e com fachada em vidro, no centro da cidade de São 

Paulo. O incêndio deixou 16 mortos e 336 feridos” (GOMES, 2014),  

Ainda segundo Gomes (2014), no ano de “(...)1974, acontece o grande incêndio no 

Edifício Joelma, de 23 andares, em concreto armado, também localizado na cidade de São 

Paulo. O saldo é assustador, com 179 mortos e 320 feridos. “, e por último o incêndio da 

Boate Kiss que resultou na morte de 241 pessoas e em 680 feridos (G1 - São Paulo), após 

essas tragédias, intensificou-se no Brasil a preocupação com as medidas que devem ser 

tomadas ao se projetar uma edificação e o que deve ser feito para que eventos como esses não 

se repitam. 

Segundo Fritsch (2011) “a legislação brasileira de proteção contra incêndios surgiu na 

década de 70, após algumas grandes catástrofes no país, nas quais acarretaram danos 

irremediáveis tanto a vida humana e patrimonial. ”, dessa forma, as exigências de proteções 

contra incêndio se estenderam às construções existentes e antigas no estado do Paraná 

(Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico - CSCIP, 2011 – art. 33°). 

O objeto deste estudo é o Ginásio Poliesportivo Roberto Carlos Seghezzi, construído 

em 1985 no município de Paiçandu, no jardim Brasília, Praça Dom João VI. O referido 

imóvel possui área construída de 1539,12m² e foi projetado pelo então Engenheiro chefe de 

obras do Município Jonas Pelissari, com a outorga do órgão municipal de obras de Paiçandu. 

Ver Foto 01 e Foto 02. 

 
Foto 01 - Ginásio Poliesportivo Roberto Carlos Seghezzi - (Fachada Norte)

 
Fonte: Autor (2018) 
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Foto 02 - Ginásio Poliesportivo Roberto Carlos Seghezzi - (Fachada Leste)

Fonte: Autor (2018) 

 

 Em condições ideais, Nunes (2009) afirma que: “um projeto de proteção contra 

incêndio deve iniciar-se juntamente com o projeto de arquitetura e estar perfeitamente 

integrado com o de estrutura, o hidráulico e o elétrico entre outros.", de forma análoga, 

corroborando a afirmação anterior, Seito et al. (2008, apud FRITSCH, 2011), faz a seguinte 

afirmação: “(...) o projeto de prevenção contra incêndio deve ser elaborado juntamente com o 

projeto arquitetônico, pois é neste estágio do desenvolvimento que se adota as medidas 

necessárias para a segurança de uma edificação, fazendo que ambos sejam desenvolvidos de 

forma harmônica.”, contudo, o Ginásio Roberto Carlos Seghezzi, não foi contemplado com tal 

projeto na ocasião de sua construção, portanto, pela importância que esse projeto representa, 

se faz necessária a sua elaboração.  

Por intermédio da Lei Federal N° 13.425/2017 que estabelece as diretrizes acerca das 

questões relacionadas a prevenção de incêndio em edificações abertas ao público, consolidou-

se a necessidade de adequação de diversas construções em todo o país. Ao concordar com 

essa necessidade, Fagundes, (2011) afirma que: 

A proteção contra incêndio deve ser encarada como uma obrigação e 

necessidade de proteger acima de tudo as vidas humanas, e secundariamente 

o patrimônio envolvido; independente do seu custo financeiro. A construção 

de qualquer tipo de edificação mais segura deve ser um dever indeclinável e 

ético do projetista, executor da obra e do empreendedor, independente das 

exigências legais. 
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Diante da necessidade de adequação das construções às normas de combate a 

incêndio, o art. 2° do CSCIP (2011) do estado do Paraná estabelece os seguintes objetivos: 

I - Proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de 

incêndio; II - Dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio 

ambiente e ao patrimônio; III - Proporcionar meios de controle e extinção do 

incêndio; IV - Dar condições de acesso para as operações do Corpo de 

Bombeiros; V - Proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e 

áreas de risco. (CSCIP, 2011).  

De acordo com o exposto, Brentano (2011, apud GOMES, 2014) corrobora os 

objetivos do CSCIP supracitados, ao afirmar que “Os principais objetivos de um Projeto de 

Prevenção e Combate a Incêndio devem ser a proteção da vida humana, a proteção do 

patrimônio e, por último, a continuidade do processo produtivo”, de forma análoga, Gomes 

(2014) afirma que a elaboração de um Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio deve se 

sustentar em dois pilares, os quais consistem em: Não permitir a ocorrência de incêndio e, na 

ocasião da ocorrência desse incêndio, fornecer o conjunto de medidas necessárias para 

confinar o fogo e conduzir a população dessa edificação para áreas seguras.  

A elaboração de um projeto de prevenção e combate a incêndio no estado do Paraná 

deve se respaldar inteiramente nas Normas de Procedimento Técnico (NPT) para, portanto, 

poder obter a aprovação desse projeto e, posteriormente, a emissão do Laudo de Vistoria e 

Conclusão de Obra (LVCO) e do Certificado de Vistoria em Estabelecimento (CVE) (NPT – 

003, 2011), documentos estes que comprovam o término da obra e o correto atendimento das 

medidas de combate a incêndio apresentadas no projeto. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Para dar início à elaboração do Projeto de Prevenção Contra Incêndio, o CSCIP (2011) 

esclarece os seguintes conceitos: 

As exigências de segurança previstas neste Código se aplicam às edificações 

e áreas de risco no Estado do Paraná, devendo ser observadas, em especial, 

por ocasião da: 

I - Construção de uma edificação ou área de risco; 

II - Reforma de uma edificação; 

III - Mudança de ocupação ou uso; 

IV - Ampliação de área construída; 

V - Aumento na altura da edificação; 

VI - Regularização das edificações ou áreas de risco.  
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Ainda de acordo com o CSCIP (2011), as edificações são classificadas sob três 

critérios: “I - Quanto à ocupação: de acordo com a tabela 1 em anexo. II - Quanto à altura: de 

acordo com a tabela 2 em anexo. III - Quanto à carga de incêndio: de acordo com a tabela 3 

em anexo.”. O objeto de estudo deste trabalho se encaixa no grupo “F” e na divisão “F-3”, 

cuja ocupação é descrito como sendo um local de reunião ao público, e classificado como um 

centro esportivo e de exibição (CSCIP, 2011), Tabela 01 - (Quadro 01). Centros esportivos e 

de exibição possuem uma norma de procedimento técnico própria, a NPT – 012 (2011), que 

trata de itens peculiares a edificações pertencentes a esse grupo. 

 
(Quadro 01) - Tabela 01 - Classificação da Edificação e Áreas de Risco Quanto à Ocupação 

Fonte: CSCIP - (http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/bombeiros/B7/CSCIPATUAL2017.pdf) 

 

Portanto, uma vez obtida a classificação quanto ao uso e ocupação da edificação 

exigido para este caso, dar-se-á sequência ao projeto consultando novamente o CSCIP (2011), 

Tabela 02 - (Quadro 02), para obter a classificação da edificação quanto à altura. O ginásio 

Roberto Carlos Seghezzi é uma edificação térrea, isso o classifica como uma edificação de 

tipo I. 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/bombeiros/B7/CSCIPATUAL2017.pdf
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(Quadro 02) - Tabela 02 - Classificação das Edificações Quanto à Altura 

 
Fonte: CSCIP - (http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/bombeiros/B7/CSCIPATUAL2017.pdf) 

 

O anexo A - (Quadro 03) da NPT – 014 (2011), informa a carga de incêndio de uma 

edificação segundo a classificação da mesma, para edificações classificadas como F-3 a carga 

de incêndio (qfi) é de 150MJ/m². 

 
(Quadro 03) - Anexo A - Tabelas de Cargas de Incêndio Específicas por Ocupação

 
Fonte: NPT 014 - (http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_014.pdf) 

 

Com base nessa informação é possível categorizar o nível de risco dessa edificação segundo o 

CSCIP (2011), Tabela 03 - (Quadro 04), na qual fica evidenciado que edificações com até 

300MJ/m² de carga de incêndio são consideradas, segundo a norma, edificações de risco leve. 

 
(Quadro 04) - Tabela 03 - Classificação das Edificações e Áreas de Risco Quanto a Carga de Incêndio

 
Fonte: CSCIP - (http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/bombeiros/B7/CSCIPATUAL2017.pdf) 

 

O modelo segundo o qual o processo de aprovação irá ocorrer é definido segundo o 

que diz o item 5.1.1.1 da NPT – 001 – Parte 2 (2011) 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/bombeiros/B7/CSCIPATUAL2017.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_014.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/bombeiros/B7/CSCIPATUAL2017.pdf
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O PSCIP ou PSS devem ser utilizados para apresentação das medidas de 

segurança contra incêndio e pânico das seguintes edificações e áreas de 

risco: b) Edificações antigas ou existentes de Risco Leve, com área igual ou 

superior a 1.500m2, ou com 4 ou mais pavimentos.  
Logo, fica evidente a exigência quanto à forma de apresentação do projeto de prevenção de 

incêndio do Ginásio Roberto Carlos Seghezzi, que deve ser na forma de um Plano de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) ou de um Plano de Segurança Simplificado 

(PSS). Para definir qual dos dois critérios será o utilizado é necessário consultar a NPT – 001 

– PARTE 2 (2011), Tabela 01 - (Quadro 05), através da qual é possível inferir que, para 

edificações pertencentes ao grupo F, com altura de até 9m, de risco leve e com área superior a 

1500m², o projeto de combate a incêndio deverá prosseguir de acordo com as diretrizes de um 

PSCIP. 

 
(Quadro 05) - Tabela 01 - Exigências de PSCIP ou PSS para edificações novas 

Fonte: NPT-001-PARTE 2 - (http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_001_Parte_2.pdf) 

 

 

2.2 PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - (PSCIP) 

 Segundo a NPT – 001 – PARTE 2 (2011) um PSCIP deve contemplar os seguintes 

elementos:  

a) Pasta do PSCIP; 

b) Oficio de apresentação do PSCIP; 

c) Procuração do proprietário quando este transferir seu poder de signatário; 

d) Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) do 

responsável técnico pelo PSCIP; 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_001_Parte_2.pdf
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e) Documentos complementares, quando necessário; 

f) Planta de risco e quadro de estatística da obra (anexo A); 

g) Planta das medidas de segurança contra incêndio e pânico (anexo B). 
 De acordo com a Tabela 04 - (Quadro 06), as exigências do corpo de bombeiros são 

distintas para edificações já construídas das edificações a construir (CSCIP, 2011). 

 
(Quadro 06) - Tabela 04 - Exigências para edificações antigas e existentes 

 
Fonte: CSCIP - (http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/bombeiros/B7/CSCIPATUAL2017.pdf) 

 

Dessa forma, o ginásio se encaixa no primeiro caso, sendo assim, é necessário que se consulte 

as exigências da NPT 002 (2011), que orienta sobre as diretrizes e procedimentos que devem 

ser tomados em seguida. 

De acordo com o item 5.3 da NPT – 002 (2011), as diretrizes básicas para qualquer 

edificação, existente ou antiga, independente do ano em que foi construída, são: iluminação 

de emergência, sinalização de emergência, brigada de incêndio e controle de materiais de 

acabamento e de revestimento (CMAR). Ainda segundo A NPT – 002 (2011), item 5.4, as 

demais medidas contra incêndio devem ser tomadas segundo alguns critérios, o critério 

tomado para o caso em questão é o apresentado no item 5.4.7, que afirma: 

 Para as edificações não regularizadas perante o CB/PMPR, independente de 

ampliação, adota-se integralmente o CSCIP 2011. Na área anteriormente 

construída, as medidas de segurança contra incêndio podem ser adaptadas 

conforme estabelecido nesta Norma de Procedimento Técnico e, quando não 

contempladas, devem atender às respectivas NPT's do CSCIP vigente. 

Dessa forma, e em função de uma reforma com ampliação que estavam sendo feitas no 

ginásio, o projetista optou por atender as exigências do CSCIP vigente. 

Segundo o CSCIP (2011), Tabela 6F.2 - (Quadro 07), as medidas solicitadas para 

edificações da divisão F-3, térreas, são: acesso de viatura na edificação, segurança estrutural 

contra incêndio, controle de materiais de acabamento e revestimento, saídas de emergência, 

plano de emergência, brigada de incêndio, iluminação de emergência, alarme de incêndio, 

sinalização de emergência, extintores de incêndio, hidrantes e mangotinhos. Contudo, de 

acordo com a NPT - 022 (2011), item E.1.3, os Ginásios poliesportivos e piscinas cobertas, na 

situação em que não estejam sendo utilizados para eventos, exceto atividades esportivas, e que 

as áreas de apoio não ultrapassem 1500m² e/ou altura de 9,0m, o projetista fica isento de 

contemplar o sistema de hidrantes e mangotinhos no projeto de incêndio, dessa forma, como o 

Ginásio Poliesportivo Roberto Carlos Seghezzi perfaz uma área construída de 1539,12m², foi 
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então possível a aprovação do projeto de incêndio sem incluir o sistema de hidrantes e de 

mangotinhos, uma vez que a área excedente, por ser pequena em relação à área total, foi 

desprezada pelo corpo de bombeiros de Maringá. 

Este trabalho se restringiu a demonstrar apenas as medidas que são possíveis de serem 

demonstradas em planta ou em corte, portanto, apesar de todas as medidas solicitadas serem 

imprescindíveis no PSCIP, as únicas medidas exigidas pelo CSCIP (2011) que serão 

abordadas no decorrer do desenvolvimento, serão: Controle de materiais de acabamento e 

revestimento (CMAR), Saídas de emergência, Iluminação de emergência, Alarme de 

incêndio, Sinalização de emergência e extintores de incêndio. 

 
(Quadro 07) - Tabela 6F.2 - Exigências para edificações do grupo “F” - Divisão “F-3”, “F-4” e “F-9”  

Fonte: CSCIP - (http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/bombeiros/B7/CSCIPATUAL2017.pdf) 

 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/bombeiros/B7/CSCIPATUAL2017.pdf
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2.2.1 PLANTA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

 Segundo a NPT – 003 (2011) a Planta de Bombeiro consiste na “representação gráfica 

da edificação, contendo informações através de legenda específica da localização, arranjo e 

previsão dos meios de segurança contra incêndio e riscos existentes.” dessa forma, a NPT – 

001 – PARTE 2 (2011) define as exigências para a apresentação das pranchas da seguinte 

forma:  

a) Além da planta impressa que compõe o processo, deve-se apresentar uma 

mídia, devidamente identificada, com os arquivos eletrônicos das plantas 

com a extensão em PDF; 

b) Ser elaborada no formato A4 (2l0 mm x 297 mm), A3 (297 mm x 420 

mm), A2 (420 mm x 594 mm), A1 (594 mm x 840 mm) ou A0 (841mm x 

1189mm); 

c) As escalas adotadas devem ser as estabelecidas em normas oficiais; 

d) Adotar escala que permita a visualização das medidas de segurança contra 

incêndio; 

e) Quando a planta de uma área construída ou área de risco não couber 

integralmente em escala reduzida em condições de legibilidade na folha A1, 

esta pode ser fracionada contudo, deve adotar numeração que indique onde 

esta localizada tal área na planta de risco; 

f) Adotar os símbolos gráficos conforme NPT 004; 

g) Seguir a forma de apresentação gráfica conforme padrão adotado por 

normas oficiais; 

h) O quadro estatístico da edificação e áreas de risco deve ser colocado na 

primeira folha; 

i) E facultativa a apresentação da planta de fachada, porém, os detalhes de 

proteção estrutural, compartimentação vertical e escadas devem ser 

apresentados em planta de corte; 

j) Quando o PSCIP apresentar dificuldade para visualização das medidas de 

segurança contra incêndio alocado em um espaço da planta, devido à grande 

quantidade de elementos gráficos, deve ser feita linha de chamada em 

círculo com linha pontilhada com alocação dos símbolos exigidos; 

k) A apresentação dos projetos de chuveiros automáticos deve ser feita em 

pranchas especificas;  

 

 

2.2.1.1 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

Segundo Freire (2009) “As saídas de emergência necessitam garantir que as pessoas 

tenham tempo apropriado para o afastamento do prédio, ou acesso a lugares seguros, com 

pouca exposição ao perigo, dando condições adequadas ao trabalho do corpo de bombeiros”,  

Já para Brentano (2010, apud FAGUNDES, 2013) a saída de emergência seria “(...)um 

caminho contínuo, devidamente protegido, sinalizado e iluminado, constituído por portas, 

corredores, vestíbulos, escadas, rampas, saguões, passagens externas, etc.”, dessa forma, a 

NPT 011 (2016) lista os elementos considerados saídas de emergências, os quais são: 

a) acessos; 
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b) rotas de saídas horizontais, quando houver, e respectivas portas ou espaço 

livre exterior, nas edificações térreas; 

c) escadas ou rampas; 

d) descarga. 

 A Norma de Procedimento Técnico que discorre sobre as diretrizes das saídas de 

emergência é a NPT - 011. 

 

 

2.2.1.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

O propósito da Sinalização de Emergência, na visão de Freire (2009) seria o de 

“orientar e guiar os ocupantes de uma edificação, podendo ser preventiva e ativa ao combate a 

incêndio. Elas objetivam identificar e alertar para os pontos de riscos potenciais de incêndio, 

com a finalidade da redução da ocorrência de incêndios”, ainda segundo Freire (2009) “A 

sinalização de emergência possui quatro categorias distintas, de acordo com a sua função, as 

denominamos como sinalização de condições de orientações e salvamento, alerta, proibição e 

de indicação de equipamentos de combate a incêndios” contudo, além do supracitado, a NPT 

– 003 (2011) define a sinalização de emergência como um “Conjunto de sinais visuais que 

indicam, de forma rápida e eficaz, a existência, a localização e os procedimentos referentes a 

saídas de emergência, equipamentos de segurança contra incêndios e riscos potenciais de uma 

edificação ou áreas relacionadas a produtos perigosos.”.  A Norma de Procedimento Técnico 

que discorre sobre as diretrizes da sinalização e emergência é a NPT - 020. 

 

 

2.2.1.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 Por definição, de acordo com a NPT – 003 (2011) a iluminação de emergência seria o 

“sistema que permite clarear áreas escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo 

áreas de trabalho e áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais e 

normais, na falta de iluminação normal.”. A Norma de Procedimento Técnico que discorre 

sobre as diretrizes da iluminação de emergência é a NPT - 018. 

 

 

2.2.1.4 ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

De acordo com a NPT – 003 (2011) o alarme de incêndio é definido como sendo um 

“aviso de um incêndio, sonoro e/ou luminoso, originado por uma pessoa ou por um 

mecanismo automático, destinado a alertar as pessoas sobre a existência de um incêndio em 
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determinada área da edificação.”.  A Norma de Procedimento Técnico que discorre sobre as 

diretrizes da detecção e alarme de incêndio é a NPT - 019. 

 

 

2.2.1.5 EXTINTORES DE INCÊNDIO  

A NPT – 003 (2011) explica o extintor de incêndio segundo o aspecto da composição, 

afirmando o seguinte:  

Entende-se por agentes extintores, certas substâncias químicas (sólidas, 

líquidas, gasosas ou outros materiais) que são utilizados na extinção de um 

incêndio, quer abafando, quer resfriando ou, ainda, acumulando esses dois 

processos o que, aliás, é o mais comum. Os principais agentes extintores são 

os seguintes: água; espuma; dióxido de carbono (gás); pó químico seco; 

agentes halogenados e agentes umectantes. 

A Norma de Procedimento Técnico que discorre sobre as diretrizes dos extintores de 

incêndio é a NPT - 021. 

 

 

2.2.1.6 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR) 

Segundo a NPT – 010 (2011), os materiais de revestimento são definidos como: 

Todo material ou conjunto de materiais empregados nas superfícies dos 

elementos construtivos das edificações, tanto nos ambientes internos como 

nos externos, com finalidades de atribuir características estéticas, de 

conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de revestimento, os 

pisos, forros e as proteções térmicas dos elementos estruturais.  

 Ainda sobre a NPT – 010 (2011) os materiais de acabamento recebem a seguinte 

definição: “Todo material ou conjunto de materiais utilizados como arremates entre elementos 

construtivos (rodapés, mata-juntas, golas etc.)”. A Norma de Procedimento Técnico que 

discorre sobre as diretrizes do controle de materiais de acabamento e revestimento é a NPT - 

010. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
3.1 PLANTA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

O projeto foi dividido em quatro pranchas, à prancha 01 foi atribuída a planta de riscos 

e o quadro de estatísticas da obra segundo a NPT – 001 – PARTE 2 (2011). Na prancha 02 foi 

demonstrada a planta de implantação e cobertura, na qual deve ficar evidenciado a localização 

das árvores, as bocas de lobo, as guias rebaixadas, o afastamento das divisas, a orientação 



16 

 

   
 

com relação ao norte geográfico, o nome das ruas que confrontam a edificação, a inclinação, 

forma e quantidade de águas do telhado da edificação e a indicação dos passeios públicos, 

conforme demonstrado no Anexo B da NPT 001 – PARTE 2. 

Na prancha 03 foram contemplados os seguintes elementos gráficos de um projeto de 

prevenção ao incêndio: Planta baixa, planta do subsolo, quadro de legendas dos símbolos 

gráficos empregados no projeto, tabela de sinalização de emergência, quadro de notas de 

incêndio e a tabela do CMAR. Na planta baixa fica demonstrado a maioria das medidas contra 

incêndio adotadas, é nessa parcela do projeto que são mostradas as larguras das saídas de 

emergência e suas localizações, a distribuição das placas fotoluminescentes de rota de fuga e 

saída de emergência, a distribuição também dos extintores de incêndio, a localização das 

luminárias, do alarme e dos acionadores. 

Por último, a prancha 04 foi destinada a contemplar detalhes sobre a execução de 

algumas das medidas de prevenção de incêndio, tais como: detalhe de extintor (capacidade 

extintora, altura de instalação...), acionador manual, placa M-2, luminária de emergência, 

sinalização de extintores (piso e parede), avisador sonoro, corrimão, cortes, controle de 

materiais de acabamento e revestimento e a elevação. 

 

 

3.1.1 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

Inicialmente, para o cálculo da quantidade de unidades de passagem é necessário saber 

a população total dessa edificação. Segundo o Anexo A da NPT – 011 (2011), Tabela 01 - 

(Quadro 08) para cada metro quadrado de área considera-se duas pessoas no conjunto da 

população da edificação, contudo, a norma específica para Centros Esportivos e de Exibição, 

NPT – 012 (2011), afirma sob o item 7.1.5 que: 

Nos setores destinados ao público em pé, o cálculo se dá pela 

densidade (D) máxima permitida, de 4 pessoas por m² da área 

útil destinada aos espectadores (Dmáx. = 4pessoas/m²); contudo, 

deve-se adotar, para disponibilização de ingressos (lotação real), 

a densidade (D) de 3 pessoas por m² (D = 3 pessoas/m² - fator de 

segurança e controle de lotação) 

A área total de arquibancada é de 284,40m², portanto, de acordo com a NPT – 012 

(2011) considera-se a lotação de 4 pessoas por m², logo, a população total será de 

4x284,40=1137,6, ou seja, 1138 pessoas. 
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(Quadro 08) - Tabela 01 - Dados Para o Dimensionamento das Saídas de Emergência

Fonte: NPT 011 - (http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_011_2016.pdf) 

 

A orientação do corpo de bombeiros é que os resultados dos cálculos de população 

sejam arredondados sempre para o número inteiro imediatamente superior, com a finalidade 

de se trabalhar com cálculos sempre na melhor margem de segurança. Esse valor estimado da 

população será utilizado para o cálculo tanto dos acesso e descargas quanto das escadas, a 

diferença entre o dimensionamento desses dois elementos das saídas de emergência se 

encontra com relação ao valor da capacidade da unidade de passagem, que irá influenciar 

diretamente no número de unidades de passagens e, por consequência, na largura das saídas 

de emergência, tais conceitos serão explicados em seguida. 

Com base nos dados levantados é possível prosseguir com os cálculos das saídas de 

emergência, na sequência deve ser efetuado o cálculo da quantidade de unidade de passagens, 

que é realizado através da fórmula “N=P/C”, sendo “N” a quantidade de unidades de 

passagens, “P” a população da edificação e “C” a capacidade da unidade de passagem (NPT – 

011, 2011), coeficiente esse cujo valor é definido conforme o tipo de edificação e o tipo de 

saída (Rampa, Escada ou Porta) (NPT – 011, 2011). Para o objeto deste estudo foram 

dimensionadas apenas as escadas e portas de saída, não sendo contempladas as rampas por 

razões orçamentárias e dificuldades de adequação devido à falta de espaço. Em conformidade 

com o Anexo A da NPT 011, Tabela 01, o coeficiente “C” para acessos e escadas são, 

respectivamente, 100 e 75, conhecidos esses valores, é possível prosseguir com os cálculos da 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_011_2016.pdf
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quantidade de unidades de passagem, utilizando a formula supracitada se obtém o valor de 

N=11,38, logo, N=12 unidades de passagem.  

O valor que representa o número de unidades de passagem calculado é o coeficiente de 

multiplicação de uma unidade de passagem, que terá como resultado a largura total que deve 

ser respeitada para abandono da edificação, sendo que, uma unidade de passagem equivale a 

55 centímetros, logo, segundo os cálculos efetuados, a quantidade de unidades de passagem 

requeridas para a edificação é da ordem de 6, com isso é possível descobrir a largura 

requerida para a saída de emergência, portanto, 12 x 55cm = 6,60m (seis metros e sessenta 

centímetros).  

A largura requerida para abandono da edificação pode, e em alguns casos, deve ser 

dividida em mais de um elemento, isto é, ao invés de se projetar uma única saída de 6,60m 

seria possível fazer duas saídas com 3,30m cada uma, mantendo, portanto, a quantidade total 

de unidades de passagem conforme a largura de cálculo, pois: 3,30 + 3,30 = 6,60m.  

A quantidade de saídas é definida segundo a distância máxima de caminhamento. De 

acordo com o item 5.5.2.2 da NPT – 011 (2011), a distância máxima que uma pessoa deve 

percorrer até a saída mais próxima, estando ele em qualquer ponto da edificação, não deve 

ultrapassar os valores estabelecidos pelo anexo B, Tabela 2 - (Quadro 09), da NPT – 011 

(2011) 

 
(Quadro 09) - Tabela 2 - Distâncias Máximas a Serem Percorridas

Fonte: NPT 011 - (http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_011_2016.pdf) 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_011_2016.pdf
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Interpretando o quadro supracitado se pode afirmar que, para edificações do grupo F, 

sem chuveiros automáticos e sem detecção automática de fumaça, dotada de mais de uma 

saída, a distância máxima de caminhamento para abandono da edificação não deve exceder 50 

metros. Geometricamente, o projetista deve adequar a quantidade de saídas necessárias para 

respeitar a distância máxima de caminhamento, e, paralelamente a isso, também respeitar as 

exigências dos itens 5.5.4.6 e 5.5.4.6.1, que definem, respectivamente, a exigência quanto à 

característica de abertura da porta, sendo requerida a barra anti-pânico em salas com 

população superior a 200 pessoas e a porcentagem que a largura da saída principal deve 

perfazer do total calculado, percentual esse de 50%. O cálculo das escadas foi feito de forma 

análoga ao das saídas de emergência, logo, a quantidade de unidades de passagem irá resultar 

em 15,17, isto é, 16 unidades de passagem, portanto, a largura total necessária para as escadas 

do ginásio Roberto Carlos Seghezzi é de 16 x 55cm = 880cm = 8,80m (oito metros e oitenta 

centímetros). 

Tendo em vista que todos os itens exigidos para edificações F-3 acerca das saídas de 

emergência terem sido calculados, a solução apresentada no projeto de incêndio consistiu em: 

Oito saídas de 1,80m e uma saída de 6,20m. Fazendo o processo inverso do cálculo de “N” é 

possível inferir quantas unidades de passagem perfazem o somatório das larguras das saídas 

de emergência adotadas na edificação, tal procedimento existe para fins de verificação de 

comprometimento das saídas adotadas com as calculadas. Foram adotadas in loco oito saídas 

de 1,80m, que equivalem a 14,40m, soma-se a isso a saída remanescente de 6,20m que resulta 

em um total de 20,60m, dividindo o somatório pelo valor, em metros, da largura de uma única 

unidade de passagem, obtém-se a quantidade de unidades de passagem que essa largura 

representa, sendo assim, as saídas de emergência do ginásio resultam em 37 unidades de 

passagem, portanto, em conformidade com os cálculos.  

A largura principal é considerada aquela com o maior vão livre, logo, a saída principal 

do Ginásio Roberto Carlos Seghezzi é a de 6,20m. É possível então estabelecer uma relação 

entre a largura da saída principal com o total calculado: (6,20/6,60) x 100=93,93 assim, 

demonstrando que a saída principal equivale a 93,93% do total exigido, evidenciando que a 

saída principal atende às exigências do item 5.5.4.6.1. Quanto às escadas, inicialmente 

existiam 4 acessos de escadas que ligavam a arquibancada e a quadra, contudo, em função da 

NPT – 012 (2011) estabelecer uma distância máxima de 20m entre escadas, foi necessário 

adotar mais dois elementos de escadas, totalizando 6 elementos de 1,50m cada, portanto: 

6x1,50=9m, logo, 9,00/0,55 = 16,36 = 16 U.P, atendendo ao exigido por cálculo pra escadas. 
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3.1.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

O sistema de sinalização de emergência nas edificações e área de risco atende as 

condições exigíveis, tudo em conformidade com o CSCIP (2011). Foi prevista a instalação de 

placas de sinalização de orientação e salvamento com a indicação da saída de emergência em 

todas as saídas, complementação de pictograma fotoluminescente em conformidade com os 

parâmetros estabelecidos pela NPT - 020 (2011).  

A quantidade de placas é diretamente influenciada pela distância de visibilidade, essa 

informação é obtida por intermédio da NPT - 020 (2011), Tabela A-1 - (Quadro 10), tal anexo 

relaciona as dimensões das placas de sinalização com a distância em que é possível um 

usuário identifica-la e compreender a mensagem que ela transmite, sendo assim, foram 

adotadas placas com dimensões de (316x158) milímetros, que, segundo a tabela mencionada, 

a distância de visibilidade é de 10m, portanto essa foi a distância máxima adotada no projeto 

para implantação das placas de rota de fuga, totalizando ao final do projeto 4 placas S1 e 4 

placas S2, 9 placas S12 para saídas de emergência, 8 símbolos E5 e 8 símbolos E17, 

respectivamente de parede e piso para extintores de incêndio (NPT – 020, 2011). 

 

 (Quadro 10) - Tabela A-1 – Formas Geométricas e Dimensões das Placas de Sinalização

Fonte: NPT 020 - (http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_020.pdf) 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_020.pdf
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3.1.3 ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

Foi previsto a instalação de uma central de detecção e alarme de incêndio, acionadores 

manuais, duas fontes de alimentação (uma da rede elétrica do ginásio e um nobreak), em 

conformidade com os parâmetros estabelecidos pela NPT - 019 (2011). A distância máxima 

de caminhamento até o acionador manual mais próximo não deve exceder 30 metros (NPT – 

019, 2011), dessa forma, para atender as demandas da norma foram empregados 6 

acionadores manuais. Para a verificação de conformidade com a norma, neste caso, por não 

haver barreiras entre o acionador e qualquer ponto da edificação, é possível utilizar o artifício 

das circunferências, isto é, traça-se, com o centro em cada acionador, um círculo de raio 30 

metros, se não houverem áreas não contempladas por círculos no perímetro da edificação 

significa que, uma pessoa que esteja em qualquer ponto da edificação estará a uma distância 

igual o menor a 30 metros de algum acionador manual, sendo o oposto igualmente válido, 

havendo áreas não contempladas por círculos, nessa área uma pessoa teria que caminhar uma 

distância superior a 30 metros, portanto, estando em desconformidade com a NPT – 019 

(2011).  

Para atender as exigências sobre o alarme e detecção de incêndio foram adotados 6 

acionadores manuais e um avisador sonoro. 

 

 

3.1.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A NPT – 019 (2011) solicita que “A distância máxima entre dois pontos de iluminação 

de emergência não deve ultrapassar 15 metros e entre o ponto de iluminação e a parede 7,5 

metros” sendo assim, para atender as solicitações da NPT – 019 foram previstas 6 luminárias 

de emergência comuns, uma para cada saída, e também quatro luminárias tipo farolete. 

 

 

3.1.5 EXTINTORES DE INCÊNDIO  

De acordo com a NPT – 021 (2011), Tabela 1 - (Quadro 11), para edificações de risco leve, a 

distância máxima de caminhamento é de 25m. Sendo assim, de forma análoga ao método das 

circunferências utilizado para a distribuição das luminárias de emergência, assim também foi 

feito para distribuir os extintores de incêndio, portanto, seguindo essa regra, foram instalados 

8 extintores de incêndio para parede, Pó Químico Seco (PQS), de capacidade extintora 20-B, 

atendendo também ao exigido pelo item 5.2.1.1 da NPT – 014 (2011), solicitando que  
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quando os extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a 

altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, entre 1,6 m do 

piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça, no 

mínimo, a 0,10 m do piso acabado. 
 

 (Quadro 11) - Tabela 1 – Distância Máxima de Caminhamento

 
Fonte: NPT 021 - (http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_021.pdf) 

 

 

3.1.6 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO 

A edificação térrea é classificada como F-3 e de baixo risco, contudo com área 

superior à 1000m², dessa forma, não estando contida nas edificações previstas pelo item 5.1.5 

da NPT – 010 (2011), que afirma “O CMAR não será exigido nas edificações com área menor 

ou igual a 1.000 m2 e altura menor ou igual a 9,0 m nos grupos/divisões: A, C, D, E, G, F-9, 

F-10, H-1, H-4, H-6, I, J.” daí, há a necessidade de detalhar no projeto de prevenção e 

combate a incêndio do Ginásio Roberto Carlos Seghezzi todos os materiais de acabamento e 

revestimento empregados. 

O Anexo B da NPT – 010 (2011), Tabela B.1 - (Quadro 12) orienta sobre a classe do 

material que deve ser empregado no piso, parede e teto em função do grupo/divisão da 

edificação. 

 
 (Quadro 12) - Tabela B.1: Classe dos Materiais a Serem Utilizados Considerando o Grupo/Divisão da 

Ocupação/Uso em Função da Finalidade do Material 

Fonte: NPT 010 - (http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_010.pdf) 
 

 O CMAR foi detalhado na prancha 03 do projeto de prevenção de incêndio e consistiu 

basicamente na indicação da classe de combustibilidade dos materiais empregados nos 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_021.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_010.pdf
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revestimentos de chão, parede e teto para todos os ambientes da edificação. Nos seguintes 

ambientes os materiais de piso são classificados como classe I: arquibancada, WC masculino 

e feminino, vestiário 01 e 02 e hall de entrada e copa/cozinha. A quadra possui piso de classe 

IV-A, já as paredes de classe I são dos seguintes ambientes: WC masculino e feminino, 

vestiário 01, 02 e cozinha. Já os materiais de teto/forro, são considerados de classe II-A os 

seguintes: WC masculino e feminino, vestiário 01 e 02 e copa/cozinha. O material do teto da 

quadra foi indicado como sendo de classe I. 

 

 

4 CONCLUSÃO  

No decorrer da elaboração do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico foram 

realizadas diversas tentativas de aprovação, devido a alguns erros de projeto e de 

interpretação das normas o processo de aprovação levou, aproximadamente, seis meses, 

portanto, foram necessárias diversas correções nas pranchas e nos documentos anexados para 

adequação do PSCIP às normas paranaenses, contudo, mediante a apresentação do projeto 

corrigido e adequado nas exigências para edificações do grupo F-3, foi possível obter a 

aprovação do PSCIP do Ginásio Poliesportivo Roberto Carlos Seghezzi junto ao Corpo de 

Bombeiros de Maringá (Imagem 01), dessa forma, é importante salientar que o processo de 

aprovação exige paciência e leitura atenta, é importante seguir os detalhes mais elementares 

uma vez que as normas de procedimento técnico existem com o propósito de proteção da vida 

humana e de continuidade do processo produtivo.  

 

Imagem 01 - Aprovação PSCIP

Fonte: Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná 
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5 ANEXOS  

 

Anexo A - Ofício para autorização de uso do Ginásio Roberto Carlos Seghezzi como objeto de estudo. 

 
Fonte: Secretaria de Obras do Município de Paiçandu 
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de Segurança Contra Incêndio. Paraná. 2014. Disponível em: <http://www.bombeiros.pr.go 

v.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_004.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2018. 

 

 

NORMA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO. NPT 010 - Controle de materiais de 

acabamento e de revestimento. Paraná. 2014. Disponível em: <http://www.bombeiros.pr.go 

v.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_010.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2018. 

 

 

NORMA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO. NPT 011 - Saídas de Emergência. Paraná. 

2016. Disponível em <http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_011_ 

2016.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2018. 

 

NORMA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO. NPT 012 – Centros Esportivos e de Exibição 

- Requisitos de Segurança Contra Incêndio. Disponível em<http://www.bombeiros.pr.gov. 

br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_012.pdf. Acesso em: 27 ago. 2018. 

 

 

NORMA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO. NPT 014 - Carga de incêndio nas edificações 

e áreas de risco. Paraná. 2018. Disponível em: <http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/Fi 

le/BM7/NPT014Cargadeincendionasedificacoeseareasderiscoversao24outubro2018.pdf>. 

Acesso em: 22 set. 2018. 

 

 

NORMA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO. NPT 018 - Iluminação de Emergência. 

Paraná. 2014. Disponível em: <http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/N 

PT_018.pdf>. Acesso em: 18 out. 2018. 

 

 

NORMA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO. NPT 019 - Sistema de detecção e alarme de 

incêndio. Paraná. 2012. Disponível em: <http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSC 

IP2015/NPT_019.pdf>. Acesso em: 26 out. 2018. 

 

 

NORMA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO. NPT 020 - Sinalização de Emergência. 

Paraná. 2014. Disponível em: <http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/N 

PT_020.pdf>. Acesso em: 29 out. 2018. 

 

 

NORMA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO. NPT 021 - Sistema de proteção por 

extintores de incêndio. Paraná. 2014. Disponível em: <http://www.bombeiros.pr.gov.br/arqu 

ivos/File/CSCIP2015/NPT_021.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2018. 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_003.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_003.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_004.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_004.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_010.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_010.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_011_2016.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/BM7/NPT014Cargadeincendionasedificacoeseareasderiscoversao24outubro2018.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/BM7/NPT014Cargadeincendionasedificacoeseareasderiscoversao24outubro2018.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_018.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_019.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_019.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_020.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_021.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/CSCIP2015/NPT_021.pdf

