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MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS-PR: PROCESSO DE ELABORAÇÃO  

 

 

Luiz Rafael Macario Begali 

 

RESUMO 

 

A verticalização das cidades proporciona riscos cada vez maiores, devido à alta concentração 

populacional em pequenos espaços, a proximidade das edificações, a utilização de materiais 

de construção e mobiliário combustíveis. A segurança contra incêndio e pânico tem como 

prioridade a preservação da vida, do patrimônio e o processo produtivo, nesta sequência. Para 

que a segurança de uma edificação seja garantida é necessário avaliar e classificar esta de 

acordo com as normas que regem a segurança local contra incêndio e pânico. No Brasil as 

normas deste setor, foram adaptadas de acordo com as grandes catástrofes históricas 

brasileiras, dentre estas catástrofes se destaca a Boate Kiss, que vitimou centenas de jovens 

em sua maioria universitários, onde o laudo espedido por profissionais da área ateste várias 

irregularidades. O presente trabalho consiste na descrição dos procedimentos estudados, 

adotados e aprovados junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) da cidade de 

Apucarana-PR, para a elaboração do Plano de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico 

(PSCIP) do Hospital Municipal de Borrazópolis-PR, além da descrição sucinta do processo de 

aprovação junto ao órgão competente. 

 

Palavras-chave: Fogo; Proteção e segurança; PSCIP.   

 

 

FIRE AND PANIC SAFETY PLAN OF THE MUNICIPAL HOSPITAL OF 

BORRAZÓPOLIS-PR: PROCESS OF PREPARATION  

 

ABSTRACT 

 

The verticalization of cities poses increasing risks due to the high population concentration in 

small spaces, the proximity of buildings, the use of building materials and fuel furniture. Fire 

and panic safety has as a priority the preservation of life, heritage and the productive process, 

in this sequence. In order for the safety of a building to be guaranteed it is necessary to 

evaluate and classify it according to the rules governing local fire and panic safety. In Brazil 

the norms of this sector were adapted according to the great Brazilian historical catastrophes, 

among these catastrophe highlights is the Kiss Nightclub, which victimized hundreds of 

youngsters, mostly university students, where the report issued by professionals in the area 

attests to several irregularities. The present work consists of a description of the procedures 

studied, adopted and approved by the Paraná Military Fire Brigade (PRMFB) in the city of 

Apucarana-PR, for the elaboration of the Fire and Panic Safety and Combat Plan (FPSCP) of 

the Municipal Hospital from Borrazópolis-PR, as well as a brief description of the approval 

process with the competent body. 

 

Keywords: Fire; Protection and security; FPSP; 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Um dos grandes marcos da história da civilização humana foi o domínio do fogo pelo 

homem. A partir daí o homem pôde aquecer, cozer seus alimentos, fundir metal para a 

fabricação de utensílios, instrumentos e máquinas, que tornaram possível o desenvolvimento 

do presente (CAMILLO JUNIOR, 2013). 

O fogo é um fenômeno físico-químico, caracterizado por uma reação de oxidação, 

com emissão de calor e luz (SILVA et all, 2010). É um elemento que pode causar grandes 

destruições em diversos ambientes, seja para a natureza ou para os centros urbanos. Ele é 

capaz de modificar as propriedades dos elementos, chegando a transformar o elemento em 

resíduo. 

Os incêndios estão presentes na história de várias cidades no mundo e, em algumas 

delas, chegaram a protagonizar mudanças significativas no desenho urbano e nas 

características construtivas de suas edificações (SEITO et al., 2008). 

O projeto de prevenção de incêndio deve ser visto pelos projetistas e construtores 

como elemento crucial, para garantir a segurança da população e do patrimônio, sendo assim 

este deve estar incorporado no processo de criação do empreendimento e não de maneira 

isolada como geralmente se faz no Brasil. 

A maneira como construímos e os materiais que utilizamos, são cruciais para a 

prevenção contra incêndio. 

Os materiais utilizados nos acabamentos e revestimentos internos são de extrema 

importância para a segurança contra incêndio, pois dependendo de sua composição, 

podem contribuir, em maior ou menor grau, na evolução do fogo. Uma estrutura 

projetada de forma adequada oferece maior tempo de resistência ao colapso no caso 

de um incêndio. Isso se traduz em maior tempo para desocupação dos usuários do 

edifício e para combate ao fogo (SILVA et al., 2010). 

 Na história da Humanidade Varias catástrofes causadas por incêndios, marcaram a 

história de grandes centros, no Brasil alguns incêndios vitimaram centenas de pessoas. 

Nas últimas décadas, houve um aumento muito grande na preocupação com 

incêndios nas edificações no Brasil, e principalmente a partir do dia 27 de janeiro de 

2013 com a grande tragédia do incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Estado 

do Rio Grande do Sul, Brasil, com 242 mortos, principalmente de jovens e 

universitários. Este incêndio foi um divisor de águas sobre a questão, pois antes esta 

preocupação era mais por questão circunstanciais, como meramente cumprir as 

exigências burocráticas legais, que por um processo de conscientização da 

população e das autoridades, de uma forma geral (BRENATO, 2015). 

O mais recente ocorreu no dia primeiro de maio de 2018 na cidade de São Paulo, 

houve mais um incidente provocado pelo fogo. O edifício Wilton Paes de Almeida, segundo 

laudos de especialistas, não apresentava riscos estruturais, entretanto não possuía qualquer 
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mecanismo de segurança contra incêndio, colocando em risco a vida de seus ocupantes, o 

edifício desabou durante o incêndio, por que sua estrutura era composta por um único pilar 

em concreto e os demais em estrutura metálica, que não resistiram a alta temperatura. 

A prevenção de incêndio compreende uma série de medidas, tais como a 

determinada distribuição dos equipamentos de detecção e combate a incêndio, o 

treinamento de pessoal, a vigilância contínua, a ocupação das edificações 

considerando o risco de incêndio, a arrumação geral e a limpeza, visando impedir o 

aparecimento de um princípio de incêndio, dificultar a sua propagação, detectá-lo o 

mais rapidamente possível, e facilitar o seu combate ainda na fase inicial 

(FERNANDES, 2010). 

As normas regulamentadoras do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), mudam para 

cada estado, desta forma, o projetista deve sempre estrar atento as exigências do CBM do 

estado em que está atuando. O plano de combate a incêndio e pânico nada mais é do que um 

passo a passo seguindo as orientações estipuladas pelas NPT’s (Normas de Procedimentos 

Técnicos). O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) segue 41 NPT’s, além de 

outras orientações para que a prevenção contra incêndio. 

Um sistema de segurança contra incêndio é composto de um conjunto de meios 

ativos (sistemas de detecção e alarme de incêndio, de extintores, de hidrantes e 

mangotinhos, de chuveiros automáticos, etc.) e passivos de proteção (rotas de fuga, 

compartimentação, resistência ao fogo das estruturas, etc.). O nível esperado de 

segurança contra incêndio pode ser obtido pela integração dos sistemas de proteção 

ativa e passiva no projeto da edificação (SILVA et al., 2010). 

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 (FAGUNDES, 2013). 

O objetivo geral deste trabalho é demostrar a importância da prevenção contra 

incêndio e pânico e descrever como foi elaborado o Plano de Segurança Contra Incêndio e 

Pânico (PSCIP) do Hospital Municipal de Borrazópolis-PR. Para tanto serão evidenciadas as 

principais tragédias causadas por incêndios ao longo da história no Brasil, classificar os tipos 

de incêndios, evidenciar a necessidade da prevenção e combate a incêndio, detalhar o 

processo de construção do PSCIP do Hospital Municipal de Borrazópolis-PR e descrever o 

processo de aprovação junto ao CBMPR da cidade de Apucarana-PR. 

 

1.1. FOGO 

 

   Segundo Camillo Junior (2013), nos primórdios da humanidade os homens fugiam do 

fogo por não terem conhecimento sobre ele, sem saber que um punhado de terra bastaria para 

apagar uma pequena chama. 
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Seito et all (2008) comenta que, o fogo é composto por quatro elementos, que são: 

combustível, calor, comburente e reação em cadeia. 

Para que haja fogo, é necessário existir um combustível que, atingindo seus pontos 

de fulgor e combustão, gera gases inflamáveis, que misturados com um comburente 

(geralmente oxigênio contido no ar), precisam apenas de uma fonte de calor (faísca 

elétrica, chama ou superaquecimento) para inflamar e começar a reação em cadeia 

(CAMILLO JÚNIOR, 2013). 

O fogo se propaga por contato direto da chama com os materiais combustíveis, pelo 

deslocamento de partículas incandescentes, que se desprendem de outros materiais já em 

combustão, e pela ação do calor (CAMILLO JUNIOR, 2013). Se propaga de três maneiras: 

por condução, convecção e irradiação. Silva et al. (2010) define que: 

- Condução é o calor transferido de um material para outro por um elemento sólido; 

- Convecção é quando o calor aquecido pelas chamas se torna menos denso se 

movendo para outro local, o que pode gerar o aquecimento de outros materiais e o levar a 

combustão; 

- Radiação é o calor transmitido por irradiação, ou seja, que não utiliza nenhum 

meio/caminho, para transmitir o calor. 

 

1.2. CLASSES DE INCÊNDIOS 

 

A NBR 12693/93 descreve a existência somente das classes A, B, C e D, porém 

alguns autores como Telmo Bretano, descrevem a existência de mais uma classe, a classe K. 

Conforme Bretano (2015) as classes de fogo são divididas em cinco tipos, de acordo 

com o material combustível, que são: 

• Classe A: são decorrentes de matérias combustíveis comuns (madeira, papéis, 

tecidos, plásticos, etc). A queima dos materiais acontece em superfície e em 

profundidade, deixam resíduos e a extinção das chamas se principalmente pela 

água como agente extintor, ou ainda por abafamento; 

• Classe B: são decorrentes de combustíveis líquidos inflamáveis (óleos, gasolina, 

gases inflamáveis, etc). A queima ocorre somente em superfície e não deixa 

resíduas após a queima. A extinção das chamas se dá pela quebra da cadeia de 

reação química.  

• Classe C: são decorrentes da combustão de materiais elétricos energizados. O 

agente extintor deve ser material não condutor de eletricidade; 
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• Classe D: são decorrentes de metais combustíveis, chamados de pirofóricos 

(magnésio, titânio, zircônio, lítio, alumínio, etc). a queima acontece rapidamente 

e atinge altas temperaturas, o combate das chamas exige técnicas especiais; 

• Classe K: decorrentes de óleos comestíveis (gorduras animais em estado líquido, 

graxas, etc), que são utilizados para o preparo de alimentos em cozinhas 

comerciais e industriais. O agente extintor necessita ser de materiais que 

proporcionem ótima cobertura em forma de lençol de abafamento. 

 

1.3. ALGUMAS TRAGÉDIAS CAUSADAS PELO FOGO AO LONGO DA HISTÓRIA 

NO BRASIL 

 

- Gran Circo Norte-Americano, Niteroi, Rio de Janeiro: a tragédia aconteceu em 

1961 no Rio de Janeiro, e provocou a perca do maior número de vidas até os dias atuais, com 

250 mortos e 400 feridos. A lona se incendiou o que fez com que o incêndio ganhasse grande 

proporção em pouco tempo, segundo Gomes (2014). 

- Incêndio na Boate Kiss: não se pode falar de tragédias causadas por incêndio sem 

lembrar da Boate Kiss, segundo Santucci (2013) o fato ocorreu em 27 de janeiro de 2013 na 

cidade de Santa Maria Rio Grande do Sul, provocou a morte de 242 pessoas e deixou 680 

feridos. A análise de sinistro realizada pelo CREA-RS, aponta que as causas fundamentais 

para a ocorrência do incêndio foram a combinação de dois fatores, o uso de material de 

revestimento altamente inflamável, com o uso de componentes pirotécnicos durante o show.  

Afirma ainda que o grande número de vítimas se deu pela dificuldade de evacuação do local, 

por não haver rota de fuga alternativa, e pela falta de comunicação entre os funcionários da 

boate.  

- Incêndio no Edificio Wilton Paes de Almeida: Segundo o portal de notícias G1 

(2018), ocorreu na cidade de São Paulo em 1 de maio de 2018, acredita-se ter causado a morte 

de 7 pessoas, as causas do incêndio segundo especialista foi um curto circuito que começou 

no quinto andar, e se espalhou rapidamente devido a quantidade de material, como madeira e 

papelão que estava no local, como o fosso do elevador estava aberto, o fogo se propagou 

rapidamente para os outros andares. Possíveis causas do desabamento: o edifício possuia um 

único pilar em concreto, os demais eram de metal, e as fachadas revestidas por vidro. Com as 

altas temperaturas causada pela combustão dos materias que haviva no local, a estrura 

metalica, que não foi projetada para suportar altas temperaturas, acabou rompendo o que 

levou o edificio a ruir. 
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Figura 1 - Edifício Wilton Paes de Almeida 

- Incêndio no Museu Nacional: o museu localizado na Quinta da Boa Vista, zona 

norte do Rio de Janeiro, segundo o Jornal Folha de São Paulo (2018), era o mais antigo do 

país e passava por crise orçamentária devido ao corte de arrecadação. O incêndio pode ter 

acontecido devido a falta de manutenção o que deixou as instalações do prédio em estado 

precário. Durante o combate as chamas os bombeiros encontraram várias dificuldades, entre 

elas a falta de água nos hidrantes próximos ao edifício em chamas. O edifício completou 200 

anos de idade, e atualmente abrigava uma coleção cientifica muito importante com mais de 20 

milhões de itens com coleções focadas para paleontologia, antropologia e etnologia. Neste 

incêndio não houve perca de vidas, porém a perca patrimonial é inestimável para a 

humanidade, devido à sua grande importância histórica. 

 

1.4. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 

Os grandes incêndios que ocorreram nas decadas de de 70 e 80 do século passado no 

Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, deflagaram uma corrida contra o tempo para 

gerar normas, legislações e outras exigencias que tornassem as edificações mais seguras 

(BRETANO, 2015). 

O projeto de proteção contra incêndios deve nascer juntamente com o projeto de 

arquitetura, levando em conta as distâncias para serem alcançadas as saídas, as 

escadas (largura, dimensionamento dos degraus, controle de fumaça, corrimãos, 

resistência ao fogo ,entre outros procedimentos de Segurança), a combustão e a 

resistência ao fogo das estruturas e materiais de acabamento, a vedação de aberturas 

entre pavimentos adjacentes, as barreiras para evitar propagação de um 

Fonte: TAVARES, 2018 - (Modificado pelo autor) 
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compartimento a outro, o controle da carga incêndio e a localização dos demais 

sistemas contra incêndios (LOSER, 2013). 

Segundo Bretano (2015) os três principais objetivos do projeto de proteção contra 

incêndios das edificações são: proteção da vida humana, do patrimônio e do processo 

produtivo. De maneira prática o projeto técnico consiste no conjunto de documentos onde 

consta todas as medidas de proteção da edificação. 

A proteção conta incêndio deve ser vista pelos projetistas e construtores como 

essencial, pois é através desta medida que pode-se evitar catástrofes causadas pelo fogo nas 

edificações.  

A segurança contra incêndio é um problema que deve ser encarado desde o momento 

em que se planeja uma cidade, uma indústria, um prédio comercial, um local de reunião de 

público, enfim qualquer local de trabalho, devendo finalizar no próprio lar (FERNANDES, 

2010). 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1. A OBRA 

 

O Hospital Municipal de Borrazópolis-PR foi projetado e construído na década de 

1970, sendo seu projeto original de 1972, após a construção a edificação passou por algumas 

reformas e uma ampliação, atualmente o Hospital necessita de adequações para se enquadrar 

a legislação do CBMPR e a da ANVISA. 

Para que o Hospital possa continuar funcionando é necessário que tenha o Plano 

de Prevenção Contra Incêndio e Pânico devidamente elaborado e aprovado no Corpo de 

Bombeiros Militar do Paraná, a edificação pertence a Prefeitura Municipal de Borrazópolis 

e está localizada na Avenida Rio Grande do Sul - nº 102 - lote 05 e 06 - quadra 27 - Centro 

- Borrazópolis – PR, com área total igual à 934,02 m². 

 

2.2. NORMAS DE PROCEDIMENTO TÉCNICOS E NORMAS UTILIZADAS 

 

Para a elaboração do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico desta edificação 

foram utilizadas principalmente, as seguintes NPT’s e Normas do Corpo de Bombeiros 

Militar do Paraná, nomeadas de acordo com CBMPR (2012): 
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- Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico; 

-  NPT 001 - Procedimentos administrativos - Parte 2 - Plano de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico – PSCIP; 

- NPT 002 - Adaptação às normas de segurança contra incêndio – edificações 

existentes e antigas; 

- NPT 003 - Terminologia de segurança contra incêndio; 

- NPT 004 - Símbolos Gráficos Para Projeto de Segurança Contra Incêndio; 

- NPT 010 - Controle de materiais de acabamento e de revestimento; 

- NPT 011 - Saídas de Emergência; 

- NPT 014 - Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco; 

- NPT 018 - Iluminação de Emergência; 

- NPT 020 - Sinalização de Emergência; 

- NPT 021 - Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

- NPT 028 - Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de 

gás liquefeito de petróleo (GLP). 

Todas estas Normas estão disponíveis no site do Corpo de Bombeiros Militar do 

Paraná (http://www.bombeiros.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=316). 

A Utilização das NPT’s se dá de acordo com as necessidades do estabelecimento, 

dentro deste projeto não se faz necessária a utilização de todas as normas, devido a 

classificação da edificação. 

 

2.3. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO  

 

Conforme Bretano (2015) para a determinação das medidas de proteção necessárias 

para uma edificação, esta deve ser classificada quanto a sua ocupação, altura, área e carga de 

incêndio. 

De acordo com a NPT 02 item 5.2, para edificações antigas a determinação da 

necessidade de PSCIP ou PSS é feita através do item 5.1.1.1 da NPT 01 parte 02, que 

descreve para quais edificações é necessário a apresentação das medidas de segurança contra 

incêndio e pânico.  

 

2.3.1. CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO AO TIPO DE OCUPAÇÃO 
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Segundo o CBMPR (2012) na figura 2 obtemos a seguinte classificação para esta 

edificação: 

Figura 2 – Parte da tabela de classificação quanto a ocupação do CSCIP. 

Fonte: CBMPR, 2012 - (Modificado pelo autor) 

 

2.3.2. CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA E CARGA DE 

INCÊNDIO. 

 

Como o Hospital possui apenas um único pavimente a edificação é classificada como 

térrea, desta forma se enquadra como Tipo I na tabela 2 do Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico. 

Segundo a figura 3, para a divisão H-3 a carga de incêndio (qfi) em MJ/m² (Milijoule 

por metro quadrado) é igual a 300, que é classificado como Risco Leve (RL), de acordo com a 

tabela 3 do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico.  

Figura 3 – Parte da tabela de classificação quanto carga de incêndio da NPT 014 

Fonte: CBMPR, 2018 - (Modificado pelo autor) 
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2.3.3. PSCIP OU PSS 

 

De acordo com a tabela 1 da NPT 01 parte 02, mesmo sendo para edificações novas a 

NPT 02 regulamenta que as obras antigas devem atender a legislação como as novas, a obra 

citada necessita de PSCIP, que segundo esta NPT 01 parte 02 e este deve ser composto por: 

- Pasta do PSCIP; (tem que ser vermelha do tipo para oficio)  

- Oficio de apresentação do PSCIP; 

- Procuração do proprietário quando este transferir seu poder de signatário; 

- Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) do responsável 

técnico pelo PSCIP; 

- Documentos complementares, quando necessário; 

- Planta de risco e quadro de estatística da obra; 

- Planta das medidas de segurança contra incêndio e pânico. 

 

2.3.4. EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES.  

 

 De acordo com a figura 4, está edificação deve apresentar as seguintes medidas 

de proteção:  

Figura 4 – Tabela de exigências para edificações do CSCIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CBMPR, 2012 - (Modificado pelo autor 
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 Desta forma o Hospital deve possuir Controle de Materiais e Acabamentos, Saídas de 

Emergência, Iluminação de Emergência, Sinalização de Emergência, Extintores e Brigada de 

Incêndio (para lotação acima de 100 pessoas). No item 2.3.6. deste trabalho obteve-se o 

cálculo populacional com ocupação máxima de 42 pessoas, sendo assim, não se faz necessário 

a Brigada de Incêndio para esta edificação. 

 

2.3.5. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR) 

 

Segundo o CBMPR (2014) na NPT 010 está determinado que a responsabilidade do 

controle dos materiais de acabamento e revestimento nas áreas comuns e reunião de público é 

de responsabilidade do proprietário e/ou do responsável pela obra.  

O Hospital é um local de fluxo de pessoas debilitadas, desta forma deve apresentar as 

condições mais seguras possíveis para seus ocupantes. Como está enquadrado dentro da classe 

H-3, deve enquadra-se de acordo com a figura 5. 

Figura 5 – Tabela de exigências para controle de materiais de acabamento 

Fonte: CBMPR, 2014 - (Modificado pelo autor) 

As classes nada mais são do quão inflamável o material pode ser, ou seja, a classe I 

são materiais não inflamáveis, e conforme vão aumentam mais inflamável o material pode ser. 

 

2.3.6. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA  

 

O cálculo das saídas de emergência é feito com base na ocupação da edificação, e é 

calculada através da seguinte formula, contida na NPT 011 de acordo com o CBMPR (2016): 

N=P/C 

N = Numero de unidades de passagem; 

P = População; 

C = Capacidade da unidade de passagem. 



14 

 

Para os cálculos a Tabela 01 do Anexo A da NPT 011 fornece os dados necessários 

para a obtenção da população e a capacidade da unidade de passagem de acordo com a 

ocupação. 

Figura 6 – Parte da tabela os para dimensionamento das saídas de emergência da NPT 011. 

Fonte: CBMPR, 2016 - (Modificado pelo autor) 

O cálculo obteve a população de 42 pessoas e 1,40 número de unidades de passagem, 

como cada unidade de passagem é 0,55, arredondando tem-se 3 unidades de passagem. 

Segundo a NPT, a largura mínima para a classe H-3 é de 1,65m, para corredores e passagens. 

De acordo com o citado acima o item 5.5.4 da NPT 011, determina que as portas de 

saída de emergência, para três unidades de passagem, devem possuir vão luz de no mínimo 

1,50m em duas folhas e com altura mínima de 2,10m. As portas que de correr, devem 

permanecer abertas durante todo o período de funcionamento do estabelecimento, neste caso, 

o funcionamento é 24h. 

Segundo o Anexo B da NPT citada, a máxima distância a percorrer até a saída de 

emergência deve ser igual a 50m. 

 

2.3.7. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

A NPT que regulamenta a iluminação de emergência é a NPT 018, a partir desta foi 

determinado onde cada lâmpada deverá ser instalada e referenciado na Planta Baixa. 

As lâmpadas de emergência não devem apresentar autonomia menor que uma hora 

de funcionamento, a distância máxima entre pontos de luz não deve ultrapassar 15 metros e a 

distância da lâmpada até a parede 7,5 metros. 

 

2.3.8. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

De acordo com a NPT 020, a sinalização de emergência é subdividida em: 
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- Sinalização de Proibição; 

- Sinalização de Alerta; 

- Sinalização de Orientação e Salvamento; 

- Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme. 

Cada placa apresenta características especificas, como cor, formato e tamanho. O 

dimensionamento das placas de sinalização, é embasado na distância entre o leitor e a placa. 

Para facilitar a compra e instalação das placas de sinalização, os tamanhos das placas 

foram padronizados.  

A instalação das placas deverá seguir a especificações contidas no projeto, de acordo 

com a superfície onde será instalada. 

Figura 7 - Modelo de instalação de Sinalização 

Fonte: Autor, 2018 

 

2.3.9. EXTINTORES  

 

Nesta obra o uso de hidrantes não se faz necessário, pois a área desta é inferior a 

1500m², isentando a edificação da exigência de uso de hidrantes e mangotinhos. 

A NPT que regulamenta o uso de extintores para proteção contra incêndio, é a NPT 

021, ela rege critérios básicos que devem ser observados para cada edificação. Para esta 
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edificação foi adotado o uso de extintores de parede de carga d’água, com capacidade mínima 

de 2-A e extintores de carga de pó BC, com capacidade mínima de 20-B:C. 

A distância máxima que o usuário deve estar do extintor para essa classe de incêndio 

(Risco Leve) não deve ultrapassar 25 metros.  

E deve ser intalado como a representação abaixo da figura 8: 

Figura 8 - Exemplo de instalação de extintor 

 Fonte: Autor, 2018 

 

2.3.10. CENTRAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETÓLEO 

 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná, da cidade de Apucarana que foi 

responsável pela análise e aprovação do PSCIP do Hospital Municipal de Borrazópolis, 

solicitou que fosse incluso nas instalações do edifício a Central de G.L.P. (Gás Liquefeito de 

Petróleo), que é regulamentado pela NPT 028. 

A central deve obedecer a exigências mínimas como afastamentos, 

dimensionamento, estrutura, entre outras especificações descritas no projeto. 

A central terá capacidade máxima de 2 cilindros de 45 kg cada, para tanto o 

abrigo deverá apresentar altura livre mínima de 2 metros, de concreto armado e com as 

laterais adequadas para que permitam ventilação. 
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Figura 9 – Projeto da Central de G.L.P. 

Fonte: Autor, 2018 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. PROCESSO DE APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DE APUCARANA – PR 

 

O Plano Segurança Contra Incêndio e Pânico, foi protocolado junto ao Corpo de 

Bombeiros Militar do Paraná na cidade de Apucarana-PR, no dia 06 abril de 2018. Este 

passou por 3 análises, sendo duas com correções a serem realizadas e foi aprovado no dia 14 

de agosto de 2018.  

Observa-se que o processo de aprovação, é lento e trabalhoso, neste caso demorou 

cerca de 4 meses e 8 dias para ser aprovado. Mesmo o Hospital possuindo urgência em 
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apresentação do Plano aprovado ao Ministério Público, o processo não teve adiantamento, por 

parte da junta do Corpo de Bombeiros. 

 

3.2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

 

As medidas de proteção de um ambiente são estipuladas de acordo com a utilização e 

ocupação do mesmo, para que seja garantida a segurança dos usuários, a preservação do 

patrimônio e a preservação do processo produtivo. 

Os hospitais são edificações que necessitam de equipamentos de proteção 

contra incêndio particulares porque a população predominante é de pessoas 

inconscientes, imobilizadas em camas ou que precisam de auxílio de outras 

pessoas para se locomoverem. Nestas edificações, a criação de uma brigada 

de incêndio bem organizada, atuante e bem treinada para situações de 

emergência é uma necessidade fundamental (BRETANO, 2015). 

Para esta edificação deverão ser instaladas as seguintes medidas de prevenção e 

combate à incêndio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Medidas adotadas para iluminação de emergência 

TIPO UNIDADES 

Luz de emergência comum 29 

Holofote 6 

Fonte: Autor, 2018 

 

 

 

Tabela 2 - Medidas adotadas para proteção contra incêndio 

TIPO UNIDADES 

Extintor carga de água 2-A 2 

Extintor carga de pó químico 20-B:C 5 

Fonte: Autor, 2018 

Tabela 3 - Medidas adotadas para saídas de emergência 

TIPO UNIDADES 

Portas de fuga (1,5m de vão luz) 2 

Fonte: Autor, 2018 

 
Tabela 4 - Medidas adotadas para Controle de Materiais 

TIPO CLASSE 

Piso Classe I e II-A 

Parede/Divisória  Classe I 

Teto/Forro Classe I 

Fonte: Autor, 2018 
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Cada medida adotada foi estudada a partir das normas do Corpo Militar de 

Bombeiros do Paraná, para que a segurança dos usuários seja garantida da melhor forma 

possível. 

 

 

4.  CONCLUSÃO 

 

 Através deste trabalho fica evidente que a prevenção contra incêndio e pânico é 

essencial para garantir a segurança e a boa funcionalidade de uma edificação. Edifícios onde 

há pessoas que possuem qualquer limitação definitiva ou provisória, devem receber grau de 

atenção diferenciado durante o estudo para a determinação das medidas do projeto de 

prevenção e combate a incêndio e pânico. 

O processo de elaboração do PSCIP estudado neste trabalho, foi criterioso devido ao 

tipo de edificação e por ter sido construída no início dos anos 70, quando a legislação 

Tabela 5 - Medidas adotadas para sinalização 

TIPO CÓDIGO TAMANHO UNIDADES 

SINALIZAÇÃO 

DE 

EQUIPAMENTOS 

E5 

50 mm 1 

89 mm 1 

157 mm 1 

212 mm 2 

224 mm 1 

402 mm 1 

E17 - 7 

SINALIZAÇÃO 

DE PROIBIÇÃO 

P1 89 mm 1 

P2 89 mm 1 

S1 95/50 mm 2 

SINALIZAÇÃO 

DE 

ORIENTAÇÃO E 

SALVAMENTO 

S2 
95/50 mm 8 

190/100 mm 3 

S3 

95/50 mm 16 

126/65 mm 1 

190/100 mm 3 

S12 
95/50 mm 4 

126/66 mm 1 

S13 95/50 mm 1 

SINALIZAÇÃO 

DE ALERTA 

A2 136 mm 1 

A5 
89 mm 1 

612 mm 1 

A6 272 mm 1 

Fonte: Autor, 2018 
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existente possuía menor rigor, sendo assim várias adequações físicas se fazem necessárias 

para que o edifício atenda a legislação atual do CBMPR. 

As medidas obtidas para o Hospital Municipal de Borrazópolis foram aprovadas junto 

ao CBMPR da cidade de Apucarana-PR, e tem como principal objetivo garantir a segurança 

de seus usuários, conforme o requerido pelo órgão regulamentador. Porém nenhumas das 

medidas será útil se os funcionários não receberem treinamento para que em caso de incêndio 

possam ajudar a evacuar ou apagar pequenos focos de incêndio de maneira eficaz. 

Quando observamos o histórico dos incêndios no Brasil, fica evidente que a falta de 

planejamento durante a construção é de suma necessidade para garantir uma boa 

funcionalidade e segurança a vida e ao patrimônio. 
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