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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 01/2020 
Certificação temporária de edificações e áreas de risco relacionadas à 
prestação de serviços de saúde e à produção, manipulação e 
armazenamento de líquidos inflamáveis (álcool), em decorrência de 
pandemia do SARS-CoV-2. 

 
1. OBJETIVO 

1.1 Estabelecer orientações quanto à emissão de Certificado de Conformidade no Processo Técnico para 
Ocupações Temporárias para solicitações em Hospitais de Campanha e Mudança de ocupações das edificações 
para produção, manipulação e armazenamento de álcool. 

 

2. APLICAÇÃO 

2.1 Esta Orientação Técnica aplica-se a todas as solicitações de certificação para ocupação temporária em 
instalações permanentes ou instalações provisórias de acordo com o item 6.3 da Norma Técnica 01/2020 e 
respectivos subitens. 

 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 Lei Estadual n. 15.802/06 – Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Pânico do Estado de Goiás; 

3.2  Decreto Estadual nº 9653, de 19/04/2020 - Dispõe sobre a decretação de situação de emergência na 
saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

3.2 Norma Técnica 01/2020 – Procedimentos Administrativos; 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 No Processo Técnico para Ocupações Temporárias são necessários os procedimentos de inspeção, conforme 
item 6.4 da NT-01, e análise de projeto, sendo este último exigido sempre que houver uma ocupação temporária 
em uma instalação provisória ou em uma instalação permanente não destinada àquela ocupação. 

4.2 Conforme o conceito apresentado na NT-03, temos:  

4.2.1 Local de reunião de público: Espaço destinado ao agrupamento de pessoas, em imóvel de uso 
coletivo, público ou não, com capacidade superior a 100 pessoas, tais como estádios, auditórios, ginásios, 
escolas, clubes, teatros, cinemas, parques de diversão, hospitais, supermercados, cultos religiosos e 
salões de uso diversos. 

4.2.2 Ocupações temporárias em instalações permanentes: atividade desenvolvida de caráter temporário e 
transitório em local com características construtivas permanentes, certificado para outra divisão. 

4.2.2.1 Para ocupações temporárias realizadas em instalações permanentes, deve ser apresentada uma cópia do 
CERCON da edificação como documentação complementar no ato da análise de projeto, quando este for 
necessário, ou no ato da solicitação da inspeção. 

4.2.3 Ocupação temporária em instalações provisórias: atividade desenvolvida de caráter temporário e 
transitório em local que não possui característica construtiva de caráter permanente. 
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5. ORIENTAÇÕES 

 
5.1 As solicitações de adaptações em hospitais para áreas com enfrentamento ao COVID-19 devem ser tratadas 
como Ocupações temporárias em instalações permanentes e regularizadas através do Processo Técnico para 
Ocupações Temporárias, sendo necessário somente o procedimento de Inspeção e as adaptações tratadas 
como a Divisão F-7 – Eventos Temporários. 
 
5.2 As solicitações de regularização de Hospitais de Campanha construídos e utilizados especificamente para 
enfrentamento ao COVID-19 devem ser tratadas como Ocupação temporária em instalações provisórias e 
regularizadas através do Processo Técnico para Ocupações Temporárias, sendo necessária a apresentação de 
projeto e Inspeção com as exigências e adaptações pertinentes à Divisão F-7 – Eventos Temporários. 
 
5.3 As solicitações de Indústrias ( I-1, I-2 e I-3) que necessitem temporariamente fabricar ou envasar Álcool (CNAE 
1931-4/00 = I-3) devem ser tratadas, excepcionalmente durante a vigência do Decreto Estadual nº 9653 de 
19/04/2020, ou posterior que o substitua, como Ocupações temporárias em instalações permanentes e 
regularizadas através do Processo Técnico para Ocupações Temporárias, sendo necessário somente o 
procedimento de Inspeção, com as exigências e adaptações pertinentes à Divisão F-7 – Eventos Temporários, 
além de atender os seguintes requisitos: 
 
5.3.1 Edificações sem Sistema de Hidrantes: 
 

a) Limitado o processo industrial a 20 m
3
 de álcool (somatória do volume da matéria prima e produto 

acabado - Armazenamento); 
b) Ter o somatório da área de produção e armazenamento (caso esta não esteja isolado do restante da 

edificação) limitada a 1.500 m
2
; 

 
5.3.2 Edificações com Sistema de Hidrantes: 
 

a) Ter o somatório da área de produção e armazenamento (caso esta não esteja isolado do restante da 
edificação) limitada a 7.500 m

2
 para as divisões I-1, I-2 e I-3, ou possuir sistema de chuveiros 

automáticos; 
b) Possuir brigada de incêndio nas edificações com área construída acima de 5.000 m

2
; 

 
5.3.3 Os locais de Armazenamento de produtos acabados devem ser tratados conforme as adaptações e 
restrições do item 5.4 desta orientação técnica. 

 
5.4 As solicitações de edificações que necessitem temporariamente armazenar álcool, devem ser tratadas, 
excepcionalmente durante a vigência do Decreto Estadual nº 9653 de 19/04/2020, ou posterior que o substitua, 
como Ocupações temporárias em instalações permanentes e regularizadas através do Processo Técnico para 
Ocupações Temporárias, sendo necessário somente o procedimento de Inspeção. As adaptações tratadas 
como a Divisão F-7 – Eventos Temporários, devem ainda atender aos seguintes requisitos: 
 
5.4.1 Nos locais onde houver armazenamento de produtos, o mesmo deverá se restringir ao volume total de 20 
m

3
, observada a restrição de limite total prevista na alínea “a” do item 5.3.1 desta Orientação Técnica, e adotar os 

critérios da parte 3 da NT-25, a seguir: 
 
5.4.1.1 – Armazenamento em área aberta externa: 
 
Deve ser considerado armazenamento externo o armazenamento de recipientes ao ar livre protegido contra 
intempéries por uma cobertura ou um teto, ambos sem fechamentos laterais, desde que permita a dissipação do 
calor ou dispersão de gases inflamáveis e não restrinja o acesso e o controle no combate a incêndios. 
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5.4.1.1.1 Arranjo para armazenamento externo: 
 

 
Tabela 1 

 
I. Os pisos dos locais de armazenagem devem ser de material incombustível e impermeável, em concreto 

preferencialmente, em desnível de 0,15 m em relação ao piso do local, considerando uma faixa lateral de 
segurança de 1,5 m de largura ao redor do local de armazenamento, nas mesmas condições daquele, 
para conter o líquido em caso de vazamento, evitando que atinja outras áreas de armazenagem ou 
edifícios. A área de armazenagem deve ser livre de vegetação e de outros materiais combustíveis 
 

II. Admite-se o armazenamento de no máximo 5.000L de líquido, dentro de recipientes fechados, recipientes 
intermediários para granéis (IBC) e tanques portáteis, próximo a prédios sob a mesma administração, 
desde que: 

 
a) A parede da edificação adjacente tenha um tempo mínimo de resistência ao fogo de 2 h; 
b) Não haja aberturas para áreas, no nível ou acima do nível, do local de armazenamento num raio de 3 m 

horizontalmente; 
c) Não haja aberturas diretamente acima do local de armazenamento; 
d) Não haja aberturas para áreas abaixo do nível do local de armazenamento, num raio de 15 m 

horizontalmente. 
 

As disposições acima são dispensadas quando o prédio em questão se limita a um pavimento ou quando é 
construído com materiais incombustíveis ou resistentes ao fogo por no mínimo 120 min ou quando é destinado ao 
armazenamento de líquidos de mesma natureza. 
 

III. A quantidade de líquidos armazenados, próximo a edificações protegidas de acordo com o item II, pode 
ser ultrapassada, desde que a quantidade máxima por quadra não exceda 5.000 L e cada quadra seja 
separada por um espaço vazio mínimo de 3 m ao longo da parede em comum. 

  
5.4.1.2  – Armazenamento em áreas fechadas: 
 
5.4.1.2.1  Arranjo físico e controle de vazamentos para áreas fechadas 
 
Limite para armazenamento interno: 
 

 
Tabela 2 
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Capacidade máxima por recipiente: 
 

 
Tabela 3 

 
– Arranjo para armazenamento interno de recipientes empilhados ou paletizados: 
 

 
Tabela 4 

 
– Arranjo de recipientes para armazenamento interno em prateleiras simples ou duplas 
 

 
 Tabela 5 
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I. Os depósitos devem ser construídos de material não combustível. 
 

a. Caso o depósito esteja situado a uma distância entre 10 e 15 m de um prédio ou do limite da 
propriedade adjacente, na qual posteriormente possa ser feita uma construção, a parede 
contígua a essa propriedade deve ser incombustível, sem abertura, com resistência mínima 
contra o fogo de 60 min. 

b. Caso o depósito esteja situado a uma distância de 3 a 10 m de um prédio ou do limite da 
propriedade adjacente, na qual posteriormente possa ser feita uma construção, a parede 
contígua a essa propriedade deve ser sem abertura, com resistência mínima contra o fogo de 
180 min. 

c. Caso o depósito esteja situado a uma distância entre 0 e 3 m de um prédio ou do limite da 
propriedade adjacente, na qual posteriormente possa ser feita uma construção, a parede 
contígua deve ser sem abertura, com resistência mínima contra o fogo de 240 min. 

 
II. Os líquidos combustíveis e inflamáveis não devem ser armazenados nas proximidades de saídas, 

escadas ou áreas normalmente utilizadas para a saída ou passagem de pessoas. 
 

III. O armazenamento pode ser feito em estruturas-suporte (racks) ou em quadras constituídas de pilhas de 
recipientes, sobre estrados (pallets) 
 

IV. O controle de vazamento deverá ser feito para volumes acima de 10 m³ (somatória da matéria prima e 
produto final) na mesma área compartimentada e ser efetivado através de canaletas que circundam a 
área de depósito, com profundidade mínima de 0,15 m e largura de no mínimo 0,20 m, conduzindo o 
produto extravasado para bacia de contenção exterior à edificação, conforme 6.1.7.1 da Parte 2 da NT-
25. 
 

V. No caso de previsão de sistemas fixos por chuveiros automáticos ou aspersores para sistemas de 
espuma ou resfriamento, o volume do armazenamento de cada pilha pode ser dobrado desde que a 
altura não ultrapasse o dobro da prevista nas tabelas 4 e 5, limitando-se a no máximo 9 m. 
 

5.7 O CERCON da realização Eventos e Ocupações Temporárias, terá validade para o período de realização 
destes, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 6 meses, sendo válido para o endereço onde foi efetuada 
a inspeção." 

5.7.1 Deverá ser informado no campo “OBSERVAÇÕES” do CERCON o caráter excepcional da Certificação 
Temporária da edificação em questão, o número do CERCON original (caso já possua) conforme item 4.2.2.1, as 
atividades temporárias a serem desenvolvidas na edificação e o volume máximo de líquido inflamável (álcool) a 
ser armazenado. 

5.8 Os casos não especificados nesta Orientação Técnica deverão ser tratados através de parecer de Comissão 
Técnica, conforme procedimentos previstos na NT-01/19, com a devida solicitação a ser protocolada por parte do 
interessado.  

 

Comando de Atividades Técnicas - CAT, em Goiânia-GO, 02 de junho de 2020. 

 

 

Diego Alves Batista– Tenente-Coronel QOC 

Comandante do CAT 

(Assinatura Eletrônica) 

 


