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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO DE OPERAÇÕES DE DEFESA CIVIL   
 
 
Ofício Circular nº. 513/2014 – CODEC/DECIP 
 

 

Goiânia, 20 de junho de 2014. 

Do: TC QOC Cmt do DECIP 

À: Todas as OBMs do CBMGO 

Assunto: Orientação para análise de projetos  

  

Com a revisão das normas técnicas do CBMGO, atinentes à segurança 

contra incêndio e pânico, realizada no ano em curso, dúvidas pontuais surgiram 

relacionadas à classificação das edificações destinadas ao comércio de Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP), o que sugere a padronização na interpretação das 

normas técnicas, em que pese na fase da análise dos projetos.  

A atualização normativa resultou na alteração da divisão concernente à 

atividade de revenda de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), anteriormente 

classificada como J-4 (todo tipo de depósito, onde a carga de incêndio ultrapassa 

1.200 MJ/m²). 

Considerando a legislação vigente, bem como a previsão do comércio sob 

a divisão M-2 para o comércio atacadista e C-2 para o comércio varejista, conforme 

Norma Técnica 14/2014, as análises de projetos deverão ser orientadas da seguinte 

maneira: 

Ocupação/Uso da 

Edificação 

Capacidade de 

Armazenamento 

(Kg de GLP)* 

Carga de Incêndio 

(MJ/m²) 
Divisão 

Comércio varejista 

de gás liquefeito de 

petróleo (GLP) 

Até 6.240 4.000 C-2 

Comércio 

atacadista de gás 

liquefeito de 

petróleo (GLP) 

Acima de 6.240 4.000 M-2 

    *Conforme Anexo A, tabela 1, da Norma Técnica 28/2014, Parte II.  
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Não obstante, questionamentos relacionados às edificações mistas, quanto 

às exigências das instalações preventivas de proteção contra incêndio e pânico, a 

serem aplicadas em toda a área da edificação, igualmente cumpre disciplinar melhor 

a matéria. 

A Norma Técnica 01/2014, no item 5.3, esclarece que deverá ser adotado o 

conjunto das exigências de maior rigor para o edifício como um todo, dentre outras 

prescrições relativas ao dimensionamento das instalações preventivas e medidas de 

segurança. 

Desta maneira, a análise deverá contemplar toda a área da edificação, não 

sendo recomendado por critérios técnicos de segurança contra incêndio e pânico a 

análise considerando as divisões como se configurassem riscos isolados, 

ressalvados os casos específicos previstos na legislação, aliados à análise in loco. 

 

 

 

 

Pablo Lamaro Frazão - TC QOC 

Comandante do DECIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DOCUMENTO ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO E ARQUIVADO 

NESTA SEÇÃO 


