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RESUMO 
 

O Plano de Segurança de Combate a Incêndio e Pânico (PSCIP) são medidas de 
segurança contra incêndio, com finalidade de identificar os riscos da edificação. O 
PSCIP do Corpo de Bombeiros do Paraná (C.B) entrou em vigor em data de 08 de 
janeiro de 2012, conforme Portaria do Comando do Corpo de Bombeiros nº 
002/2011 de 08 de outubro de 2011. Desde sua implantação, está em constante 
atualização, devido a introdução de novas tecnologias e o aperfeiçoamento natural 
obtido com a experiência adquirida pelo corpo de bombeiros com diversos sinistros 
ao longo dos anos. Este plano foi desenvolvido por comissões técnicas do corpo de 
bombeiros, e em cada estado foram criadas suas respectivas comissões, que deram 
origem aos códigos de normas de combate a incêndio de cada estado. De fato ainda 
há muito a se aprimorar, principalmente quando falamos em empreendimentos 
industriais; como por exemplo o caso das usinas de açúcar e álcool, destilarias e 
refinarias de petróleo. Para estes empreendimentos industriais evidenciaremos 
alguns pontos críticos do PSCIP, onde se pode se observar a necessidade de 
normas com definições mais específicas. 
 

Palavras-chave: Normatização. Conceitos específicos. Atualização. 
 
 

PARANÁ STATE FIRE DEPARTMENT RULES FOR SUGAR AND ETHANOL 

PLANTS APPRAISAL 

 
 

Diego Bosse da Cruz  
 

ABSTRACT 
 

The safety plan for fire figting and panic (PSCIP in Portuguese) contains the safety 
rules for fire fighting, aiming to identify installations risks. The PSCIP is due since the 
8th of january, 2012 according to the Ordinance nr 002/2011 published at this date. 
Since its implementation it has gone through several actualizations adding new 
Technologies and practical experiences acquired by the Fire Department along the 
years. The PSCIP is developed by Fire Department technical comissions. Each state 
of the nation has its own comission. As a result, each state has its own PSCIP. In 
fact, a improvments are needed, specially for industrial concerns such as sugar and 
ethanol plants and petroleum refineries. In this work, some of the PSCIP critical 
points for industrial plants are highligted, where one can observe the need for 
standards with more specific definitions. 
 

Key word: Standardization. Specific concepts. Updating. 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo foi concebido com a finalidade de elucidar pontos dentro das 

normas do PSCIP – Plano de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico –, do 

Corpo de Bombeiros (C.B.) do estado do Paraná, que poderiam ser mais 

detalhados, proporcionando mais exatidão no momento de classificação das 

edificações por parte de projetistas; de forma que seja adotado o mesmo critério no 

instante da análise do projeto. O PSCIP deverá ser protocolado junto ao C.B. de 

acordo com as diretrizes da NPT 001 – Procedimentos Administrativos – Parte 02 e 

será analisado por um analista do corpo de bombeiros. 

Atualmente, no Brasil, cada estado é responsável por elaborar a normatização 

referente ao PSCIP, e como não poderia ser diferente, alguns estados possuem 

códigos de leis mais desenvolvidos do que outros. Geralmente o estado de São 

Paulo, possui normas mais elaboradas o que levou a outras federações 

desenvolverem códigos semelhantes (GODOY, 2014). 

“O Brasil está em terceiro lugar no ranking mundial de mortes por incêndio”, 

perdendo apenas para o Japão e EUA (ALVES, 2015, p. 1). Este dado expõe que 

nosso código necessita ser aprimorado, de forma que a vida humana seja priorizada. 

Para sanar esta necessidade, deve haver a unificação dos códigos de leis para 

PSCIP, que atualmente são estaduais, sendo elaborados pelas respectivas 

corporações de corpo de bombeiros de cada estado. Esta unificação daria então 

origem a um código nacional mais específico e completo, minimizando as falhas e 

discussões comuns entre engenheiros projetistas e analistas do corpo de bombeiros. 

 

Assim aconteceu também nos EUA, onde, após grandes incêndios, uma 
empresa que cuidava apenas de seguro patrimonial, se tornou a maior 
autoridade mundial em normas sobre combate a incêndio em edificações 
com diretrizes bem apuradas e atualizadas, o que foi o nascimento dos 
handbooks da NFPA voltados para salvar vidas (NOGUEIRA, 2017, p. 2).  

 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, artigo 22, inciso 

XXl, “Compete privativamente a união legislar sobre normas gerais de organização, 

efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares 

e corpo de bombeiros militares” (BRASIL, 1988). Desta forma, cabe a União 

desenvolver e criar uma instituição responsável por esta nacionalização de leis para 

PSCIP. Esta seria a referência nacional em normas de combate a incêndio, 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Fire_Protection_Association
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disseminando uma ordem nacional no que se refere a normas de prevenção e 

combate a incêndios. 

 

 

2 NORMATIZAÇÃO  

 

2.1 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS  

 

De acordo com o site da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT1, 

a criação de uma norma depende de uma necessidade apresentada por qualquer 

pessoa, entidade, empresa ou órgão regulamentador envolvido no item a ser 

normatizado. De forma que a viabilidade do assunto é analisado pela ABNT, que 

uma vez viabilizado é levado ao comitê técnico responsável pelo setor. 

“O assunto é discutido amplamente pelas Comissões de Estudo, com a 

participação aberta a qualquer interessado, independentemente de ser ou não 

associado à ABNT, até atingir consenso, gerando então um Projeto de Norma”.2  

Então, o projeto de norma recebe sigla ABNT NBR e número, sendo 

disponibilizado a consulta nacional. A ABNT continua explicando, que durante a 

consulta nacional qualquer empresa ou pessoa pode enviar seus comentários; os 

quais serão analisados e havendo pertinência serão implementados ao projeto de 

norma. 

 

2.2 CORPO DE BOMBEIROS EM CADA ESTADO  

 

Existem Normas Brasileiras (NBRs), válidas em todo território nacional, que 

definem os parâmetros mínimos de segurança contra incêndio, como por exemplo, a 

NBR-9077 – Saídas de Emergência em Edifícios; porém em cada estado, podemos 

notar normas de procedimentos técnicos distintos. Estes procedimentos são 

elaboradas por comissões técnicas da corporação do corpo de bombeiros de cada 

estado (ABNT, 1993). 

                                                             
1  Disponível em: <http://www.abnt.org.br/>. Acesso em: 27 set. 2018. 
2  Disponível em: <http://www.abnt.org.br/normalizacao/elaboracao-e-participacao/como-se-elaboram. 

abnt.org.br>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

http://www.abnt.org.br/normalizacao/elaboracao-e-participacao/como-se-elaboram.abnt.org.br
http://www.abnt.org.br/normalizacao/elaboracao-e-participacao/como-se-elaboram.abnt.org.br
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Ao analisarmos NPTs de alguns estados, fica claro e evidente que as 

corporações de corpo de bombeiros derivam suas normas com base nas NBRs, 

como por exemplo, podemos citar o item 4.4.3.3 da NBR-9077 – Saída de 

emergência em edifícios, que diz respeito as medidas de largura em corredores e 

passagem, e o item 5.4.3.3 da NPT-11 – Saídas de Emergência (Corpo de 

Bombeiros do estado do Paraná) (BM/7, 2016). Ambos usam o mesmo desenho 

como exemplo de aplicação da norma. 

 

Figura 1 – Abertura das portas no sentido de trânsito de saída 

 

Fonte: BM/7 (2016, p. 5). 

 

Ainda descrevendo estas normas, podemos citar o item 4.6.3.1 da NBR-9077 

e o item 5.7.1.1 da NPT-11, tendo em vista que estes também elucidam a norma 

através de uma ilustração idêntica em ambos. 

 

Figura 2 – Segmentação das escadas no piso da descarga 

 

Fonte: ABNT (1993, p. 8). 
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Os itens evidenciados anteriormente demonstram como algumas normas de 

procedimentos técnicos derivam das normas NBR. Entende-se que estas releituras 

de NBRs são necessárias, pois agregam um conjunto de experiências obtidas com 

diversos sinistros ao logo de anos com o trabalho realizado pelas corporações de 

C.B. Assim sendo, é um princípio que as normas técnicas são necessárias para 

realizações de procedimentos e “é por meio dela nascem metodologias que 

possibilitam a introdução de processos inovadores, nos procedimentos e na 

produção” (GALLI; SILVA; CASAGRANDE JÚNIOR, 2011, p. 5). 

 

2.3 NPT DE CADA ESTADO  

 

Ao analisarmos as normas desenvolvidas por estados diferentes, fica claro 

que existem corporações com normas mais desenvolvidas do que outras, como por 

exemplo a NPT-14 – do C.B. do estado do Paraná, classifica e determina todas as 

cargas de incêndio em edificações, em apenas quinze páginas, enquanto a NT-

14/2014 – do C.B. do estado de Goiás, realiza esta mesma classificação com 

cinquenta e três páginas, expondo as classificações com grande riqueza de 

detalhes, o que minimiza a margem para ocorrência de erros cometidos por 

projetistas, no momento de classificar as edificações.  

No geral, o C.B. do estado de São Paulo, no quesito de normatização em 

PSCIP, está à frente, dos demais estados, pois estes elaboram códigos similares ao 

do estado de São Paulo (GODOY, 2014). Talvez por possuir grandes cidades que 

cresceram rapidamente e carecem de projetos de planejamento e infraestrutura, o 

que contribui para sinistros como incêndios, seja por falta de manutenção das 

edificações, por falta de fiscalização ou leis que definam quando, como e quais 

manutenções deverão ser feitas obrigatoriamente.  

Incidentes como o ocorrido no Edifício Andraus que foi “construído por 

Roberto Andraus, e inaugurado em 1962, nas esquinas da avenida São João com a 

rua Pedro Américo”, na cidade de São Paulo, possui trinta e dois andares e cento e 

quinze metros de altura (LISBOA, 2017, p. 15).  
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Figura 3 – Incêndio no Edifício Andraus 

 

                                            Fonte: FOLHAPRESS (2017, p. 1). 

 

O Edifício Andraus não estava coberto por sistemas de combate a incêndio, 

como porta corta fogo (PCF) ou hidrantes. No dia 24 de fevereiro de 1972, um 

incêndio causado por uma sobrecarga no sistema elétrico do segundo pavimento, se 

alastrou rapidamente aos andares superiores; as pessoas que estavam nos andares 

subsequentes subiram as escadas para chegar ao terraço, onde havia um heliporto, 

que possibilitou o salvamento de muitas vidas (NASCIMENTO, 2008). Constatou-se 

16 mortos e deixou mais de 300 pessoas feridas, se tornara, então, o maior incêndio 

da história da cidade de São Paulo.  
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                                Figura 4 – Heliporto Edifício Andraus 

  

Fonte: FOLHA DE S.PAULO (2017, p. 2). 

 

No ano de 1974, o primeiro dia do mês de fevereiro, era uma sexta-feira, 

pairava sobre a cidade de São Paulo uma leve chuva. Por volta das 8:30h, cidadãos 

podiam avistar da praça da Bandeira no centro da cidade de São Paulo a fumaça 

saindo das janelas do edifício Joelma (BATISTA, 2014). 
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Figura 5 – Incêndio no Edifício Joelma 

 

Fonte: Caifara (2018, p. 2). 

 

Os vinte e cinco andares do Joelma eram utilizados por funcionários do banco 

Crefisul, o incêndio iniciou-se devido a problemas com instalação de ar condicionado 

no décimo segundo pavimento, e se alastrou rapidamente devido aos móveis de 

madeira que ficavam sobre salas acarpetadas repletas de cortinas e forros em fibra. 

O edifício não possuía escadas de emergência com PCF, os hidrantes não estavam 

funcionando, logo, em menos de trinta minutos suas escadas estavam tomadas pela 

fumaça, impossibilitando o acesso das pessoas, que então, fizeram uso dos 

elevadores que funcionaram até o colapso do abastecimento elétrico (ESTADÃO, 

2018). 

 

2.4 DEFINIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO  

 

O maior ponto causador de discussões no momento de análise do PSCIP é a 

confusão causada entre a definição de equipamento e edificação, pois as NPTs não 

especificam de forma clara. 
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Segundo o dicionário Prático da Língua Portuguesa “edificação é o ato ou 

efeito de edificar, construção de edifício, casa” (RIOS, 1999, p. 216). A ABNT, por 

meio da NBR-1352 – Elaboração de Projetos de Edificações – Arquitetura, esclarece 

que:  

 

[...] edificação é o produto constituído pelo conjunto de elementos definidos 
e integrados em conformidade com os princípios e técnicas da Engenharia e 
da Arquitetura para, ao integrar a urbanização, desempenhar funções 
ambientais em níveis adequados (ABNT, 1995, p. 3).  

 

Podemos concluir, então, que uma edificação é um produto destinado a 

habitação, visitação, ou que seja destinada a receber fluxo de pessoas. 

De acordo com o dicionário Dício máquina é o “conjunto de mecanismos 

combinados para receber uma forma definida de energia, transformá-la e restituí-la 

sob forma mais apropriada”3. Os equipamentos industriais, em geral, são grandes 

máquinas com finalidade de manipular e transformar matéria-prima, chegando a um 

produto final que possa ser comercializado. São desenvolvidas de acordo com a 

necessidade de cada processo e possuem grande capacidade de produção. São 

exemplos de equipamentos industriais: moegas, torre de resfriamento, destilarias, 

fornos, dornas, esteiras, entre outros. Para Carvalho (2010, p. 1) “equipamentos 

industriais são aqueles que desempenham funções específicas em uma unidade 

fabril ou planta industrial”. 

Estas definições esclarecidas acima, nos mostram que edificação e 

equipamento industrial são produtos bem distintos, mas, uma vez que qualquer 

norma pertinente não seja totalmente clara e direta em suas colocações sobre estas 

definições, haverá sem dúvidas, interpretações conflitantes, uma vez que se tenha 

uma visão pessoal, esta mudará de acordo com as qualificações e no hall de cada 

indivíduo que realizar tal análise. 

 

2.5 VISÃO DO C.B. SOBRE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 

“Edificação é a área construída e destinada a abrigar atividade humana ou 

qualquer instalação, equipamento ou material” (BOMBEIROS-PR, NPT-003, item 

4.222) (BM/7, 2014, p. 17). Ao assumir esta citação como verdade e ficando livre 

                                                             
3  Disponível em: < https://www.dicio.com.br/maquina>. Acesso em: 7 nov. 2018. 
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sua interpretação, poderíamos dizer uma centrífuga é uma edificação ou ainda que 

uma torre de resfriamento, uma esteira transportadora, um elevador de caneca, uma 

prensa, enfim, que todos estes são edificações, o que de fato não faz jus a realidade 

(MORAES, 2017). 

 

Figura 6 – Exemplo de torre de resfriamento 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

 

Torre de resfriamento tem como função realizar o resfriamento da água 

proveniente de processos industriais. A água quente é bombeada para dentro da 

torre, e então é submetida a um sistema de distribuição onde o resfriamento 

acontece devido ao ar frio sugado pelo ventilador que entra em contato direto com a 

água. Após a queda de temperatura, a água vai para o reservatório da torre e 

retorna a produção. 
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Figura 7 – Elevador de canecas 

 

Fonte: MAXITEC (2018, p. 1). 

 

Para realizar o transporte de produtos granéis sólidos utilizamos o elevados 
de canecas, podendo ser constituído de uma ou duas colunas. São 
fabricados vários tipos, sempre em função do material a ser transportado. 
Estes formam um meio econômico de transportes verticais, podendo ter 
inclinação de até 70º (AUGUSTO, 2011, p. 1). 

 

Portanto, visto que o código de normas do Corpo de Bombeiros do estado do 

Paraná não faz distinção clara sobre a diferença entre uma edificação e um 

equipamento ou máquina; isto conduz há diversos impasses entre projetistas 

industriais e analistas do corpo de bombeiros. Para elucidar esta questão, vamos 

expor aqui o caso específico de uma torre de uma destilaria em uma usina de etanol 

e açúcar. 
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Figura 8 – Destilaria de Etanol em Usina Sucroalcoleira 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

 

Este equipamento usado na destilação alcoólica é formado basicamente por 

colunas de destilação (Figura 8). São construtivamente semelhantes e compostas 

por cilindros de aço inox denominados de gomos sobrepostos na posição vertical e 

aparafusados entre si, formando uma unidade compacta denominada coluna. Para 

suportar este equipamento temos uma estrutura metálica, com diversos níveis, de 

acesso restrito, sendo composta, por passarelas e escadas metálicas (ASSIS, 

2013). 

Como podemos verificar, destilaria de uma usina de álcool trata-se de um 

equipamento e não de uma edificação. O código do Corpo de Bombeiros, não possui 

normas específicas para diversos equipamentos e máquinas industriais, logo, ao 

aplicarmos as normas de PSCIP que definem o cálculo de população, medidas 

como, iluminação de emergência e sinalização das vias de abandono; nos 

deparamos com diversas interferências, como por exemplo, a ausência de paredes e 

ou de pavimentos, fato que torna difícil, oneroso, e em determinados casos 

impossível a aplicação de tais normas. 
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2.6 APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CB NA ÁREA INDUSTRIAL  

 

Como em alguns casos específicos, as NPTs (que são estatais) não 

expressam de forma clara suas classificações e definições para edificações e 

equipamentos industriais, é comum que engenheiros projetistas busquem auxílio em 

NPT de outra federação, ou em normas estrangeiras. No caso de uso de norma 

estrangeira, a mesma deverá ter sua cópia traduzida para o idioma português, e 

anexada junto ao processo do PSCIP (BOMBEIROS-PR, NPT-001 – Parte 02, item 

5.5.3.) (BM/7, 2015).  

Visto que o salto para o desenvolvimento das normas pertinentes ao PSCIP 

teve como estopim incidentes com edificações urbanas (edifícios), onde o número 

de vidas humanas perdidas é altíssimo; é possível compreender por que se tem 

tanto a evoluir neste quesito em áreas industriais, uma vez que na maioria das vezes 

estes complexos ficam afastados dos grandes centros urbanos, e as baixas 

envolvendo seres humanos são bem pequenas quando comparados a edificações 

urbanas. 

 

 

3 COMISSÃO TÉCNICA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS  

 

Após o PSCIP passar pelo analista do C.B., é gerado um relatório de não 

conformidade de plano, que nada mais é do que os comentários feitos pelo analista; 

apontando quais medidas estão em desconformidade com as normas, e como 

devem ser atendidas. Caso o proprietário ou responsável técnico não concorde com 

o relatório, ele poderá então, realizar um protocolo junto a comissão técnica, 

solicitando a dispensa de medidas apontadas pelo analista no relatório de não 

conformidade. 

Então, deverá protocolar o PSCIP, junto ao C.B., este será avaliado pela 

C.T.P.I., que possui o prazo de 30 (trinta) dias para realizar a análise.  

 

Havendo interesse expresso do responsável técnico ou do proprietário e, 
após a avaliação do presidente da C.T.P.I. Poderá ser aberto, para que o 
responsável técnico faça a apresentação da solicitação destacando as 
soluções técnicas sugeridas (BM/7, 2014, p. 5). 
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A NPT-001 – Procedimentos Administrativos – Parte 03 do C.B. do estado do 

Paraná exemplifica no anexo “C”, como deve ser o parecer técnico, neste 

encontramos como são julgados estes protocolos feitos pelo responsável técnico. 

Como a normatização não é específica, o campo de interpretação do analista 

fica amplo. Como, por exemplo, podemos salientar sobre a exigência de PCF e 

escada enclausurada em uma destilaria de álcool, teoricamente, pela NPT-011 do 

C.B-PR, uma destilaria pode ser ou não considerada como edificação, dependerá do 

ponto de vista do oficial do C.B no momento da análise. Se este entender que se 

trata de uma edificação, poderá então indicar que sejam atendidas estas medidas, 

mas como a estrutura não possui piso fechado e nem paredes de vedação, 

justamente por se tratar de um equipamento, tornam a implementação destas 

medidas desnecessárias, pois em caso de incêndio, a fumaça não ficará confinada, 

o que impediria as pessoas de realizarem o abandono do produto.  

 

Figura 9 – Exemplo de escada em equipamentos industriais 

  

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

 

A partir da Figura 9, podemos ver do que se trata uma escada em um 

equipamento industrial, e ver logo abaixo na Figura 10, representação de uma 

escada em um edifício. Nota-se claramente distinção entre elas, uma não possui 

paredes e seu piso geralmente é construído em chapa expandida (metal expandido 

em malhas losangulares), enquanto a outra possui paredes e piso totalmente 

fechados. 
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Figura 10 – Exemplo de escada em edificações 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Visto que, ao longo deste artigo, foram evidenciadas divergências entre o 

conceito de edificações comerciais e equipamentos industriais; foi constatado que há 

de fato, uma necessidade latente de que as normas sejam cada vez mais 

específicas, pois quando se abre espaço aos interlocutores, sempre haverá diversas 

opiniões e vários entendimentos. Fato este visto pelas diversas revisões solicitadas 

em projetos de PSCIP protocolados no C.B. 

De fato, uma norma não pode deixar espaço para que possa ser interpretada 

de várias maneiras, caso isso ocorra, não se faz necessário criar procedimentos 

normatizados. Estas necessidades poderão ser sanadas com a ampliação e 

atualização de normas cabíveis ao combate a incêndio e uma possível unificação 

nacional do código de PSCIP.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Com base nos códigos de PSCIP vigentes no Brasil, e o comparativo entre 

estes, conclui-se que os mesmos não se adequam as condições do país, pois 

sugerem diversos tipos de interpretações de seus usuários (projetistas e analistas do 

corpo de bombeiros), o que gera cada vez mais burocracia nos processos de 

regularização de edificações e equipamentos. Este assunto tem sido pauta de 

árduas discussões entre engenheiros projetistas e oficiais do corpo de bombeiros. 

Realizar estas atualizações de código é de tal importância e necessidade, que já 

existe uma iniciativa para esta evolução do código. Como também existem projetos 

de lei que visam unificar planos de segurança pública, unificar policiais civis e 

militares entre tantos que norteiam o futuro do país, que de fato, caminham para um 

processo de desburocratização, o que torna o sistema mais simples, havendo 

padrões únicos, levando ao aumento de excelência na prestação de serviços e 

produtos. Também possibilitando que estado, empresas, e organizações possam se 

adequar as normas vigentes de forma mais natural. 
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