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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 146/2021 - CBM

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico referente ao pedido
relativo ao processo de análise de projeto protocolado no SIAPI sob o
número 106385/21.

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS EM EXERCÍCIO DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos da  Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 -
CBMGO, resolve:

 
Art. 1º Nomear Comissão para analisar e emitir parecer inerente aos itens que

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação para a solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 106385/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: Cap QOC 02.777 Raphael Paiva Justo
- Membro: 1º Ten QOC 02.507 Pedro Henrique Vilela de Aguiar
- Membro: 1º Ten QOC 03.676 Antônio Carlos Sabbatini da Silva
 
Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos;
 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
Goiânia, aos 10 dias do mês de janeiro de 2022.
 
 

BRUNO DIAS PRUDENTE - MAJ QOC
                                                             Comandante do CAT em exercício                                                             

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO DIAS PRUDENTE, Comandante, em
11/01/2022, às 14:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026192593 e o código CRC ECB30B90.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 COM C-117, JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO -  (62) 3286-8971

Referência: Processo nº 202100011038230 SEI 000026192593

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026192593&crc=ECB30B90


13/01/2022 10:26 SEI/GOVERNADORIA - 000026192848 - Parecer

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31613675&infra_siste… 1/7

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202100011038230
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Parecer Técnico

PARECER DAP-CAT- 18969 Nº 71/2021

1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 146/2021 - CBM;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.: 106385/21;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 179374/21;  e

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H assinado pelo Responsável pela edificação: SPE RESIDENCIAL CITY 15 EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ: 36.667.763/001-38 e o Responsável Técnico pela elaboração do projeto, o Sr. Rogério Cintra Sales Oliveira - CREA 14.555/D-GO.

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social:  SPE RESIDENCIAL CITY 15 EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 36.667.763/001-38;

2.2. Endereço: Rua 135, Quadra F-47, Lote 44-46-48, Setor Marista, Goiânia - GO;

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: A-2;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 40.983,72 m²;

2.5. Altura Apresentada: 112,97 m; e

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  40 Pavimentos.

 

3.  Requerimento 

 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos Administrativos:

5.1 Exigência/ Estudo de caso para análise:

EXIGÊNCIAS

1. OUTROS. Obs: INDICAR O AFASTAMENTO E DETALHES ENTRE ABERTURAS NO PLANO VERTICAL PARA A
ENVOLTÓRIA DA EDIFICAÇÃO (TODAS AS FACHADAS). A COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL DEVERÁ ATENDER
AOS REQUISITOS DA NT-09. ATUALIZADA 05/11/2021: EXIGÊNCIA AINDA NÃO CUMPRIDA.

2. OUTROS. Obs: PARA A COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL DE FACHADAS É NECESSÁRIO OBSERVAR OS CONCEITOS
NA NT 03 DE: PISO TÉCNICO, VARANDA, BALCÃO E SACADA.

3. OUTROS. Obs: EM RELAÇÃO A COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL, PARA SE CONSIDERAR O PISO COMO ELEMENTO
DE COMPARTIMENTAÇÃO NAS FACHADAS, O ELEMENTO ESTRUTURAL DO AMBIENTE DENOMINADO COMO
"LAJE TÉCNICA" DEVE ESTAR EM BALANÇO EM RELAÇÃO À PAREDE EXTERNA DA FACHADA CONSIDERADA.

 

 Como fundamentação técnica ao pedido transcrito acima, na sua íntegra, o requerente alega:

"OS AMBIENTES DENOMINADOS LAJES TÉCNICAS POSSUEM PORTA, MAS TERÃO USO ESCLUSIVO (SIC) PARA O
QUE SE PROPOEM, NÃO SENDO, PORTANTO, UTILIZADOS COMO AMBIENTE HABITÁVEL.

ASSIM COM BASE NOS ITENS DA NT 09:

6.2.1.1.3 PARA EFEITO DE COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL EXTERNA NAS EDIFICAÇÕES DE BAIXO RISCO (ATÉ
300 MJ/M²), PODEM SER SOMADAS AS DIMENSÕES DA ABA HORIZONTAL E A DISTÂNCIA DA VERGA ATÉ O PISO
DA LAJE SUPERIOR, TOTALIZANDO O MÍNIMO DE 1,20 M (FIGURA A5).

6.2.1.1.4 NAS EDIFICAÇÕES CITADAS NO ITEM ANTERIOR, OS PISOS DAS SACADAS, TERRAÇOS E LAJES TÉCNICAS
PODEM SER UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DA COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL, SENDO CONSIDERADOS COMO
PROLONGAMENTOS HORIZONTAIS (ABAS), DESDE QUE TAIS AMBIENTES SEJAM CONSTITUÍDOS POR MATERIAIS
DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO INCOMBUSTÍVEIS (PISO, PAREDE E TETO). CASO A SOMATÓRIA DAS
DIMENSÕES ESPECIFICADAS NO ITEM 6.2.1.1.3 SEJA INFERIOR A 1,20 M, PODERÁ SER UTILIZADO FECHAMENTO
COM VIDROS DE SEGURANÇA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REFERIDA SOMATÓRIA."

 

Como proposição, o requerente apresenta a seguinte solução (Figura 1):
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Figura 1 - Solução proposta. Fonte: Anexo H.

 

"ADOTAMOS, DESTA MANEIRA, ESTA SOLUÇÃO, POIS TAIS AMBIENTES SERÃO CONSTITUÍDOS POR
MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO INCOMBUSTÍVEIS (PISO, PAREDE E TETO)."

 

4. Comentários

O Projeto em questão é referente a uma edificação que se enquadra na divisão A-2 - Habitação multifamiliar, possui 40 pavimentos (2 subsolos,
térreo e 37 pavimentos elevados) e altura de 112,97 metros.

A questão suscitada pelo analista é referente à compartimentação vertical na envoltória do edifício onde uma estrutura que pode ser caracterizada
como varanda está sendo tratada como laje técnica para fins de contabilização do comprimento do seu piso na composição total exigida de 1,2 m entre aberturas
em pavimentos subsequentes.

Em regra, a NT-09/2017, em seu item 6.2.1.1 e ainda no subitem 6.2.1.1.1, traz o seguinte: 
 
6.2.1.1 Deve existir elemento corta-fogo na fachada, com tempo de resistência determinado pela NT-08, separando aberturas de pavimentos

consecutivos, que podem se constituir de vigas e/ou parapeito ou prolongamento dos entrepisos, além do alinhamento da fachada.
6.2.1.1.1 Quando a separação for provida por meio de vigas e/ou parapeitos, estes devem apresentar altura mínima de 1,2 m separando

aberturas de pavimentos consecutivos.
 
Por sua vez, nos subitens 6.2.1.1.3 e 6.2.1.1.4 a já referida norma traz algumas configurações que podem ser aplicadas somente em edificações

de baixo risco (possuem carga de incêndio de até 300 MJ/m²), transcritos abaixo:
6.2.1.1.3 Para efeito de compartimentação vertical externa das edificações de baixo risco (até 300 MJ/m²), podem ser somadas as dimensões da

aba horizontal e a distância da verga até o piso da laje superior, totalizando o mínimo de 1,20 m. 
6.2.1.1.4 Nas edificações citadas no item anterior, os pisos das sacadas, terraços e lajes técnicas podem ser utilizados na composição da

compartimentação vertical, sendo considerados como prolongamentos horizontais (abas), desde que tais ambientes sejam constituídos por materiais de
acabamento e de revestimento incombustíveis (piso, parede e teto). Caso a somatória das dimensões especificadas no item 6.2.1.1.3 seja inferior a 1,20 m, poderá
ser utilizado fechamento com vidros de segurança para a complementação da referida somatória.

Neste caso em estudo, é importante frisar os conceitos envolvidos de varanda e laje técnica, para efeito de aplicação do Código Estadual de
Segurança Contra Incêndio e Pânico. O conceito de varanda está definido no item 4.718 da NT-03/2014 - Terminologia de Segurança Contra Incêndio, transcrito
abaixo: 

 
4.718 Varanda: parte da edificação, não em balanço, limitada pela parede perimetral do edifício, tendo pelo menos uma das faces aberta para

o logradouro ou área de ventilação.
 
Salientamos, entretanto, que o conceito de Laje Técnica ainda não encontra uma definição específica dentro das Normas Técnicas do CBMGO,

porém, existe o conceito geral de piso técnico, definido no item 4.502, da NT-03/2014, transcrito abaixo:
 
4.502 Piso técnico: piso destinado exclusivamente à instalação e manutenção de equipamentos, com acesso restrito de pessoas.
 
Consta em projeto, que nos pavimentos tipo (onde a planta se repete) haverá "lajes técnicas" junto as salas e cozinhas dos apartamentos,

conforme figuras abaixo, extraída do projeto em análise:
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Figura 2 - Detalhe da planta do 4º pavimento tipo.
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Figura 3 - Detalhe da Fachada Frontal.

 

Figura 4 - Detalhe da Fachada Posterior.
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Figura 5 - Detalhe da Fachada Lateral Direita.
 

Figura 6 - Detalhe da Fachada Lateral Esquerda.
 
Da planta dos pavimentos tipo (Figura 2) e das suas fachadas (Figuras 3, 4, 5 e 6) conseguimos identificar 09 (nove) lajes técnicas (assim

definidas em projeto), situadas em diferentes faces da edificação. Embora sejam locais técnicos, não há nenhuma representação em leiaute de aparelhos
condicionadores de ar ou similares instalados nesses pisos.
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Figura 7 - Detalhe das Lajes Técnicas dos pavimentos em Corte AA.
 
 

Figura 8 - Detalhe das Lajes Técnicas dos pavimentos em Corte AA.
 
O comprimento aproximado da verga é de aproximadamente 80 cm (medido com ferramenta de medição do software Autodesk Design Review )

e conforme solução proposta pelo requente (Figura 1), a soma desta com outros 90 cm de vidro de segurança atingindo um afastamento de 1,70 m entre as
aberturas no plano vertical. Tal fato levaria ao atendimento dos itens normativos citados anteriormente. No entanto, é primordial que estes elementos possuam
resistência ao foto e estejam expostos ao ambiente externo da edificação, ou seja, sem fechamento. Devem ainda: 1) ser separados dos ambientes internos
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contíguos (sala, quarto, cozinha, living etc) por meio de portas, janelas, caixilhos, vedações etc; e 2) ser expostas ao exterior do edifício (sem fechamento); 3)
possuir materiais de acabamento e de revestimento incombustíveis (piso, parede e teto).

5. Parecer

Diante do exposto esta comissão decide DEFERIR o pedido para que os pisos em análise possam ser considerados como lajes técnicas, por se
tratarem de pisos destinados a instalação de equipamentos.

Para tanto, deverá ser incluída nota em planta, junto a cada uma das Lajes Técnicas representadas, com o seguinte dizer: "Laje Técnica - piso
destinado exclusivamente à instalação e manutenção de equipamentos, com acesso restrito de pessoas. Não poderá ser fechada em hipótese alguma, nem poderá
ser desfeita a separação do ambiente interno do externo, criando um ambiente único, de forma a descaracterizar a compartimentação vertical e ensejar, assim, a
modificação e substituição de projeto".

O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação. Caso seja alterada sua finalidade, ocupação ou área, um novo projeto deverá
ser apresentado ao CBMGO, para avaliação e devidas providências.

Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás referentes à segurança contra
incêndio e pânico aplicáveis à edificação.

 

Este é o parecer
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 10 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL PAIVA JUSTO, Bombeiro (a) Militar, em 10/01/2022, às 15:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA, Analista, em 10/01/2022, às 15:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, Bombeiro (a) Militar, em 10/01/2022, às 15:16, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000026192848 e o código CRC 3EEE3E11.

 DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA COM RUA C-117 (62) 3286-5942

 

Referência: Processo nº 202100011038230 SEI 000026192848

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026192848&crc=3EEE3E11
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 662/2021 - CBM

 

Designa bombeiros militares para comporem
comissão conjunta com servidores da Secretaria
de Estado da Administração, com vistas à
realização de processo sele�vo ao Curso de
Habilitação de Oficiais de Administração -
CHOA/2022.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Suplemento do Diário Oficial do Estado
n. 23.197, de 12 de dezembro de 2019, nos termos do ar�go 11, II, da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de
dezembro de 2013, e do ar�go 114, VII, do Decreto Estadual n. 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova
o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

 

Considerando ajuste celebrado entre esta Corporação e a Secretaria de Estado da
Administração, por intermédio da Escola de Governo, resolve: 

 

Art. 1º Designar bombeiros militares para comporem comissão conjunta com servidores
da Secretaria de Estado da Administração - Escola de Governo, com vistas à realização de processo
sele�vo ao Curso de Habilitação de Oficiais de Administração - CHOA/2022.

Parágrafo único. O colegiado de que trata o caput deste ar�go será composto pelos
seguintes militares:

 

I - TC QOC 01.404 Warley Mar�ns de Sousa - Presidente;

II - CAP QOC 02.779 José Rodolfo Vicente Ribeiro - Membro;

III - CAP QOC 02.433 Henrique Saint-clair Alves de Oliveira - Membro;

IV - 1º TEN QOC 02.358 Clever Fideles Reis - Membro; e

V - 2º TEN QOC 04.119 Heitor Braga de Paula - Secretário.

 

Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e
Finanças para fins de publicação em Bole�m Geral Eletrônico.

 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m Geral
Eletrônico da Corporação.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 15  dias do mês de
dezembro de 2021.
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ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
Comandante-Geral

 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 11/01/2022, às 17:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000025985018 e o código CRC 6C464DD6.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-

2004.

Referência: Processo nº 202100011037534 SEI 000025985018

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000025985018&crc=6C464DD6
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 7/2022 - CBM

Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido de Comissão Técnica protocolado
no SIAPI sob o número 182934/21.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS EM EXERCÍCIO DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos da  Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 -
CBMGO, resolve:

 
 
Art. 1º Nomear Comissão para analisar e emitir parecer inerente aos itens que

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação para a solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 181711/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo da mesma.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: 1º Ten QOC 02.507 Pedro Henrique VILELA Aguiar
- Membro: 1º Ten QOC 03.676 Antônio Carlos SABBATINI da Silva
- Membro: 2º Ten QOC 03.856 Bruno MILIOLI Ferreira.
 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos;
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
Goiânia, aos 10  dias do mês de janeiro de 2022.
 

BRUNO DIAS PRUDENTE - MAJ QOC

Documento assinado eletronicamente por BRUNO DIAS PRUDENTE, Comandante, em
10/01/2022, às 15:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026553933&crc=3A52C672
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026553933 e o código CRC 3A52C672.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.ÁREA - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011001075 SEI 000026553933
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011001075
Nome: DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
Parecer Técnico

PARECER DAP-CAT- 18969 Nº 3/2022
1. Referência
1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 04/2022 - CBM ;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  182934/21;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 181711/21;  e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido por Josmar A Moraes e

o Responsável Técnico, Eng. Civil Sérgio Vieira da Silva – CREA 20683/V-GO.
 
2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social:  Air BP Brasil LTDA;
2.2. Endereço: Avenida Sucuri, n° 898 , Santa Genoveva,  Goiânia-GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: G-4;
2.4. Área Total Construída Apresentada: 362,00  m²;
2.5. Altura Apresentada: Térrea; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  01 Pavimentos.
 
3.  Requerimento 
 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01

– Procedimentos Administrativos, para exigência listadas a baixo:
 

5.1 Exigência/ Estudo de caso para análise: 
Exigência de instalação de preventivo fixo de combate a incêndio para
resfriamento e proteção por espuma em parque de tanques de líquidos
combustíveis e inflamáveis, de acordo com a NT 25 do CBMGO
que prevê a instalação do preventivo fixo citado em depósitos de
armazenamento de combustíveis com volume superior a 20m³. 
No local o armazenamento será da seguinte forma: 
O líquido combustível armazenado em tanque horizontal de 100m³ é o
querosene de aviação (QAV), Classe II, com ponto de fulgor de 40ºC. 
O líquido inflamável armazenado em tanque horizontal de 50m³ é a
gasolina de aviação (AVGas), Classe II, com ponto de fulgor de 40ºC.
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Fundamentação Técnica para a solicitação: 
A empresa solicita a isenção do preventivo fixo de combate a incêndio
para resfriamento e proteção por espuma, considerando o item 2.2.1 da
norma NT-25, a seguir: 
2.2 Esta Norma Técnica não se aplica a: 
2.2.1 Instalações que, pelas características, exijam a aplicação de norma
técnica específica, desde que seja reconhecida (nacional ou
internacionalmente) por órgão certificador oficial"  
A NBR 12285 - Proteção contra incêndio em depósitos de combustíveis de
aviação, é a norma técnica específica a ser aplicada neste caso, uma vez
que é reconhecida nacionalmente e por órgão certificador 
oficial, a ABNT. 
A NBR 12285 enquadra depósitos de líquidos combustíveis de aviação
com volume de armazenamento de 150 m³, como de pequeno porte como
descrito no item 4.1 da referida norma, a seguir: 
4.1 Classificação 
Os depósitos de combustíveis são classificados em: 
a) depósito de pequeno porte: depósitos que possuem capacidade de
armazenagem de até 200 m3; 
Mediante esta classificação é pertinente observar que a NBR 12285 exige
sistema de resfriamento por hidrantes somente para depósitos de porte
médio e grande, conforme o item transcrito a seguir: 
4.4.1 Sistema de proteção por hidrantes de incêndio os depósitos de
combustíveis de aviação de portes médio e grande devem ser protegidos
por sistema de proteção por hidrantes, projetado, construído e mantido em
conformidade com as normas brasileiras prescritas para o assunto e
com requisitos especificados em 4.4.1.1 a 4.4. 
E ainda, só é mencionada a previsão da proteção por sistema fixo de
espuma mecânica para tanques do tipo vertical, conforme o item transcrito
a seguir: 
4.4.2 Sistema de proteção por espuma todo e qualquer tanque do tipo
vertical que armazene combustível de aviação em depósito de pequeno,
médio ou grande porte deve ser protegido com 
sistema fixo de proteção por espuma mecânica. O sistema deve ter no
mínimo as características de 4.4.2.1 a 4.4.2.6. 
Diante do exposto e se tratando da instalação de dois tanques horizontais,
totalizando o volume de 150m³, solicitamos a adoção da NBR 12285 -
Proteção contra incêndio em depósitos de combustíveis de aviação, na
análise de projeto e inspeção a ser realizada pelo CBMGO, no site da AIR
BP BRASIL LTDA, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia

 
Medida Alternativa / Solução Proposta:
Uma vez adotada a NBR 12285, com a isenção dos sistemas fixos de
resfriamento e pro teção por espuma, sugere-se a adoção NT 25 do
CBMGO, quanto a quantidade, tipo e distância a percorrer de extintores 
portáteis e sobre rodas. 
E em favor da segurança, adota-se a instalação do sistema manual de
alarme e a previsão de brigada de incêndio, ambos previstos na NBR
12285, conforme os itens a seguir:

"4.5.1 Depósito de pequeno porte 
No mínimo deve contar com um sistema manual de alarme de princípios
de incêndio, através de sirene que caracterize o local do depósito. Deve
contar também com telefone para solicitar o apoio 
do corpo de bombeiros local.
 
4.6 Brigada de combate a incêndio  
4.6.1 Os depósitos de combustíveis de aviação de pequeno, médio e
grande portes devem possuir brigadas de combate a incêndio, que deve
manter-se devidamente treinada, apta para combater 
princípios de incêndio e/ou emergências nesses locais. 
4.6.2 Essas brigadas devem participar, inclusive, dos exercícios simulados
e treinamentos coletivos eventualmente programados.
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4. Comentários
O Projeto em questão possuí a divisão declarado como sendo Serviços automotivos

e assemelhados (G-4). No entanto, após análise da edificação em questão percebe-se que a divisão correta
deverá ser Líquido ou gás, inflamáveis ou combustíveis (M-2), conforme Anexo A da NT-01 e portanto o
projeto deverá se analisado com tal.

A Norma Técnica 01 prevê as seguintes possibilidades de solicitação de Comissão
Técnica:

9.2 A Comissão Técnica e o Conselho Técnico Deliberativo são utilizados
nas fases de análise de projetos, inspeção ou quando há necessidade de
estudo de casos especiais como forma de garantir ao interessado a
manutenção de exigências de futuro PSCIP, a exemplo de:
a) Solicitação de isenção de Medidas de Segurança Contra Incêndio e
Pânico;

b) Utilização de outras normas, nacionais ou internacionais; (Grifo
Nosso)
c) Utilização de novos sistemas construtivos ou de novos conceitos de
Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico;
d) Casos em que o Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico não
possua os instrumentos adequados para a avaliação em análise e/ou
inspeção.

Além disso, a Norma Técnica 25 permite a utilização de norma técnica mais específica,
conforme citado na solicitação do Anexo H. Desta forma, pode-se então adotar a NBR 12285 - Proteção
contra incêndio em depósitos de combustíveis de aviação

 
5. Parecer
Diante do exposto esta comissão decide DEFERIR o pedido do solicitante no que tange a

isenção dos sistemas fixos de resfriamento e proteção por espuma.
O Responsável Técnico DEVERÁ informar em nota no projeto que a edificação em

questão atende as exigência da NBR 12285 de 1992. Outrossim, a edificação DEVERÁ possuir sistema de
alarme de incêndio e de brigada de incêndio conforme os parâmetros da Normas Técnicas 19 de 2014
(Sistemas de detecção e alarme de incêndio) e 17 de 2021 (Brigada de incêndio), respectivamente. 

O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação. Caso seja alterada sua
finalidade, ocupação ou área, um novo projeto deverá ser apresentado ao CBMGO, para avaliação e
devidas providências.

Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Goiás referentes à segurança contra incêndio e pânico aplicáveis à edificação.

Este é o parecer
 
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 11 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, Bombeiro
(a) Militar, em 11/01/2022, às 16:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA, Analista,
em 11/01/2022, às 16:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MILIOLI FERREIRA, Bombeiro (a) Militar,
em 11/01/2022, às 16:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026555739 e o código CRC C3484564.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO
- ESQUINA COM RUA C-117 (62) 3201-2215

 

Referência: Processo nº 202200011001075 SEI 000026555739

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026555739&crc=C3484564
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 8/2022 - CBM

Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido de Comissão Técnica protocolado
no SIAPI sob o número 177472/21.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS EM EXERCÍCIO DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos da  Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 -
CBMGO, resolve:

 
 
Art. 1º Nomear Comissão para analisar e emitir parecer inerente aos itens que

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação para a solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 176129/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo da mesma.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: 1º Ten QOC 02.507 Pedro Henrique VILELA Aguiar
- Membro: 2º Ten QOC 03.856 Bruno MILIOLI Ferreira.
- Membro: 2º Ten QOC 04.118 Guilherme Moreira Borja.
 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos;
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
Goiânia, aos 10  dias do mês de janeiro de 2022.
 

BRUNO DIAS PRUDENTE - MAJ QOC

Documento assinado eletronicamente por BRUNO DIAS PRUDENTE, Comandante, em
10/01/2022, às 15:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026564782&crc=CE6BDC95
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026564782 e o código CRC CE6BDC95.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.ÁREA - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011001134 SEI 000026564782
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011001134
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Parecer Técnico

PARECER DAP-CAT- 18969 Nº 4/2022
1. Referência
1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 08/2022 - CBM ;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  176129/21;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 177472/21;  e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pelo Responsável Técnico, Eng. Civil Higor José Cardoso – CREA 1020353619/D-

GO.
 
2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social:  All Nutri Alimentos Eireli;
2.2. Endereço: Rua Xavier de Almeida, Quadra 25 , Santa Genoveva,  Goiânia-GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: I-3;
2.4. Área Total Construída Apresentada: 10.503,57  m²;
2.5. Altura Apresentada: Térrea; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  01 Pavimentos.
 
3.  Requerimento 
 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos Administrativos, para exigência

listadas a baixo:
 

5.1 Exigência/ Estudo de caso para análise:
Para edificação I-3, Compartimentação Horizontal.

Sendo que:
Edificação Térrea: 7.500,00m² Edificação baixa H<6m: 5.000,00m²
 

Fundamentação Técnica para a solicitação:
Venho por meio deste solicitar a classificação da edificação como “TÉRREA”, considerando os fatores a seguir:
• O setor que se encontra no 1º (primeiro) e 2º (segundo) pavimento, somam 954,66m² sendo classificada como D-1 e carga de incêndio baixa
de 300MJ/m², produto de área por carga de incêndio= 286.398,00MJ.

• O setor térreo da indústria possui 7.476,26m², sendo classificado como I-3 e carga de incêndio alta de 1.700MJ/m², produto de área por
carga de incêndio= 12.709.642,00MJ
• Diante dos dados acima temos que a área não térrea representa 12,77% e a carga de incêndio 2,25% da área industrial.
• A saída do 1º (primeiro) e 2º (segundo) pavimento se encontra na lateral da edificação, não tendo acesso ao setor da indústria. 
 

 
Medida Alternativa / Solução Proposta:
Controle de poeira e Segurança Estrutural:

O LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) foi emitido em Junho/2018 numa parceria com o Sistema “S” (SESI) com
a finalidade de avaliar a existência de atividades insalubres e/ou periculosas e mensurar a exposição dos trabalhadores. Durante as medições
alguns pontos nos chamou a atenção para os resultados com presença de partículas em suspensão.
Em Outubro/2019 houve a aquisição de mais três (03) Filtros de Mangas SR que foram instalados – um no Beneficiamento de Arroz e dois
nas Moegas de descarga de Arroz e Feijão - junto dos outros dois (02) Filtros de Mangas SR já existentes – um no Beneficiamento de Arroz e
um no Beneficiamento de Feijão (Nota fiscal de compra anexa) e fotos de todos os filtros instalados.
Estes sistemas proporcionam a máxima eficiência na captação de pó na indústria visando a Segurança contra incêndios e/ou explosões, a
Prevenção do Meio Ambiente e a Prevenção de Doenças respiratórias e o conforto dos trabalhadores.

Dimensionado para trabalhar de forma robusta e contínua, possui um sistema automático de limpeza das mangas filtrantes através de válvulas
solenóides e ar comprimido. Os filtros de mangas são utilizados para controle de despoeiramento nas indústrias e transporte pneumático de
resíduos.
Além disso, a edificação possui um instrumento para medição de gases tóxicos e/ou inflamáveis (Gas Alert Micro Clip MCXL). Este
equipamento é utilizado pelo Técnico de Segurança antes do acesso dos trabalhadores aos Espaços Confinados e/ou onde houver necessidade.
 

4. Comentários
O Projeto em questão é referente a uma edificação que se enquadra na divisão I-3 - Indústrias com carga de incêndio de risco alto, declarada

como térrea.
No que se refere à área de compartimentação a Norma Técnica 09, no Anexo B, regulamenta o seguinte: 
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Figura 01 - Anexo B NT-09

Considerando o projeto enviado para análise pode-se constatar que a edificação em questão possui altura de 9,20 metros, se enquadrando com
sendo Edificação de baixa-média altura, conforme Figuras 02 e 03. Dessa forma, a área de compartimentação máxima permitida, conforme a Figura 01, seria de
3000 m².

 

Figura 02 - Corte CC

Figura 03 - Fachada Principal 

 
Entretanto, a Norma Técnica 01 prevê a seguinte possibilidade quando se tratar de edificações mistas:
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5.2.5 Nas edificações com mais de um pavimento, quando houver compartimentação entre as ocupações ou divisões mistas, as exigências de
controle de fumaça e compartimentação (de áreas) podem ser determinadas em função de cada divisão, área construída e altura. As áreas
destinadas exclusivamente para uso residencial estão isentas do sistema de chuveiros automáticos.

 
Considerando a possibilidade de compartimentação da área da administração está deverá atender a Norma Técnica 09. Tem-se então que a

compartimentação é caracterizada por:
Sempre que uma determinada área exigir compartimentação horizontal, a divisão resultante deve estar de acordo com o que se apregoa no
Anexo B - Tabela de área máxima de compartimentação - com os seguintes elementos construtivos ou de vedação:
A Paredes corta-fogo;

B Portas corta-fogo;
C Vedadores corta-fogo;
D Registros corta-fogo (dampers);

E Selos corta-fogo;
F Cortina corta-fogo;
G Afastamento horizontal entre aberturas.

 

Há também a previsão dos riscos serem isolados, conforme a definição da Norma Técnica 07:
2. APLICAÇÃO 
Esta Norma Técnica – NT aplica-se a todas as edificações, independentemente de suas ocupações, altura, número de pavimentos, volume,
área total e área específica de pavimento, para considerar-se uma edificação como risco isolado em relação à(s) outra(s) adjacente(s) na
mesma propriedade (Figura 1), conforme prevê o Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
2.1 Considera-se isolamento de risco a distância ou proteção de tal forma que, para fins de previsão das exigências de medidas de segurança
contra incêndio, uma edificação seja considerada independente em relação à adjacente.

Outrossim, considerando a possibilidade de isolamento da área administrativa, está devera atender ao isolamento, conforme a Norma Técnica 07,
da seguinte forma: 

6.4 Proteção por paredes corta-fogo em edificações contíguas (geminadas)
6.4.1 Independentes dos critérios anteriores são considerados isolados os riscos que estiverem separados por parede corta-fogo, construída de
acordo com as normas técnicas.

6.4.2 A parede corta-fogo deve ser dimensionada de acordo com os ensaios realizados em laboratórios técnicos oficiais ou normas técnicas,
em função do material empregado, devendo o conjunto apresentar as características de isolamento térmico, estanqueidade e estabilidade.
6.4.3 A parede corta-fogo deve ultrapassar 1 m, acima dos telhados ou das coberturas dos riscos.
6.4.4 Existindo diferença de altura nas paredes, de no mínimo 1 m entre dois telhados ou coberturas, não haverá necessidade de
prolongamento da parede corta-fogo.

6.4.5 As armações dos telhados ou das coberturas podem ficar apoiadas em consolos (suportes), e não em uma parede corta-fogo e, para o
caso de dilatação desses consolos decorrente de um incêndio, deve ser prevista uma distância de compensação da parede.
6.4.6 A parede corta-fogo deve ser capaz de permanecer estável quando a estrutura do telhado entrar em colapso.
6.4.7 A parede corta-fogo deve ter resistência suficiente para suportar, sem grandes danos, impactos de cargas ou equipamentos normais em
trabalho dentro da edificação.

6.4.8 O tempo mínimo de resistência ao fogo deve ser igual ao TRRF da estrutura principal, porém, não inferior a 120 min.
6.4.9 As aberturas situadas em lados opostos de uma parede corta-fogo devem ser afastadas no mínimo 2 m entre si, exceção àquelas
aberturas que estejam contidas em compartimentos considerados áreas frias (banheiro, vestiário, caixa de escada ou outra ocupação sem carga
de incêndio), com ventilação permanente.
6.4.10 A distância mencionada no item anterior pode ser substituída por uma aba vertical, perpendicular ao plano das aberturas, com 0,9 m de
saliência (Figura 8).

6.4.11 Essa saliência deve ser solidária à estrutura da parede corta-fogo.
6.4.12 A parede corta-fogo, para fins de isolamento de risco, não deve possuir nenhum tipo de abertura, mesmo que protegida.

 
Ademais, considerando que a área administrativa e a área industrial possuem acessos independentes e que a edificação em questão possui

sistema de Controle de Poeira e Segurança Estrutural, que diminui o risco de incêndio e de explosões. Dessa forma, entende-se que a consideração da área
industrial como sendo térrea e, consequentemente, a aceitação da área de compartimentação máxima como sendo de 7.500,00 m² não causará prejuízo à
segurança, desde que seja realizada compartimentação ou isolamento da área administrativa.

 
5. Parecer
Diante do exposto esta comissão decide DEFERIR o pedido do solicitante no que tange a isenção de compartimentação horizontal. No entanto, a

área da administração DEVERÁ estar compartimentada conforme os parâmetros da Norma Técnica 09 (Compartimentação horizontal e compartimentação
vertical) ou isolada do resto da edificação conforme os parâmetros da Norma Técnica 07 (Separação entre edificações).

O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação. Caso seja alterada sua finalidade, ocupação ou área, um novo projeto deverá ser
apresentado ao CBMGO, para avaliação e devidas providências.

Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás referentes à segurança contra
incêndio e pânico aplicáveis à edificação.

Este é o parecer
 
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 13 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MILIOLI FERREIRA, Bombeiro (a) Militar, em 13/01/2022, às 11:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MOREIRA BORJA, Bombeiro (a) Militar, em 13/01/2022, às 11:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b",
da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, Bombeiro (a) Militar, em 13/01/2022, às 11:34, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026564783&crc=D9A15236
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000026564783 e o código CRC D9A15236.

 DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA COM RUA C-117 (62) 3201-2215

 

Referência: Processo nº 202200011001134 SEI 000026564783
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO
 
 

Processo: 202100011038285
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Assunto: CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO -  INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE
GOIÁS

PARECER CTD- 17532 Nº 1/2022

 

1. Referência

1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
2. Normas Técnicas – CBMGO;
3. Portaria n. 38/2020 – CBM;
4. Portaria n. 394/2021 – CG;
5. Protocolo da Vistoria de n. 34395/21;
6. Protocolo de Solicitação de Conselho Técnico Deliberativo de n. 89673/21;
7. Solicitação de Conselho Técnico Deliberativo – Anexo H solicitado por Industria Química do Estado

de Goiás SA IQUEGO; e
8. Processo SEI n. 202100011038285.

2. Identificação do Solicitante e das Edificações

1. Nome ou Razão Social:  Industria Química do Estado de Goiás SA IQUEGO;
2. Endereço: Avenida Anhangüera - de 11301 a 12999 - Lado ímpar, Qd: 44/4  - Bairro Ipiranga, Goiânia

- GO;
3. Ocupação/Uso/Descrição/Divisão informada: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso

humano / I-1;
4. Área Total Construída Apresentada: 12.238,07 m2;
5. Quantidade de Pavimentos Apresentada:02;
6. Altura Apresentada: 3,0 m.

 

3.  Requerimento

Solicita-se, através de Requerimento ao Conselho Técnico Deliberativo - Anexo H da
Norma Técnica 01 – Procedimentos Administrativos, que seja permitido o acréscimo de uma mangueira
de 15 metros nos hidrantes 22 e 28, do projeto aprovado, para suprir a necessidade do hidrante de número
25 que não fora construído, conforme a seguinte exigência: 

  "De acordo com o projeto Nº 66583/13 aprovado pelo CBM-GO, falta o
hidrante de número 25"

Além disso, solicita-se que seja dispensada a apresentação da ART do gerador de energia
elétrica, conforme a seguinte fundamentação:

tel:202100011038285
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"De acordo com a NT 01 tópico 6.4.5.1.7 item c) deve-se apresentar a
ART de instalação e/ou manutenção do grupo motogerador (somente
quando alimentar algum sistema de combate a incêndio). "

Como justificativa, o responsável apresentou os seguintes argumentos: 
"Há um grupo de geradores na propriedade da IQUEGO, mas, conforme
informado aos vistoriadores, em razão da paralisação das atividades da
indústria em 2016 e a onerosidade em relação a continuidade de operação
dos geradores, há vários anos o equipamento está desativado (não
operante). De acordo com a NT 01 a apresentação da ART é necessária
quando os geradores alimentam algum  sistema de combate a incêndio. o
que não é o caso."

Ademais, solicita-se também que seja dispensada a exigência de instalar alimentação
elétrica da bomba independente e anterior à chave geral de energia. Com relação a esta exigência o
responsável pela edificação apresenta a seguinte fundamentação e medida alternativa: 

" NT 22 item C.2.7 solicita tal atendimento, no entanto a entrada de
energia da empresa se faz com medição automatizada e entrada por
subestação de energia, no qual o disjuntor geral opera um potência de
1.000 kVa não sendo possível sua derivação para outro disjuntor. Para tal
feito seria necessário o projeto elétrico que contemple tal estudo." 
"Será realizado uma nova subestação (prevista para execução primeiro
semestre de 2022) que contemplará em seu projeto tal estudo. Também a
indústria está dotada de duas bombas elétricas que funcionam enquanto
houver abastecimento de energia da concessionária e na ausência desta há
a bomba a dísel com autonomia de 6h. "

4. Comentários

Em análise ao empreendimento em questão, Industria Química do Estado de Goiás SA
IQUEGO, entende-se que em relação a solicitação da ART do gerador de energia elétrica a Norma Técnica
01 de 2021, no item 6.4.5.1.1, trás o seguinte:

"6.4.5.1.1 Os documentos de Responsabilidade Técnica devem ser
emitidos para os serviços específicos de instalação, inspeção e/ou
manutenção das Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico previstos
nas edificações e/ou áreas de risco."

Dessa forma, não há o que se falar em documento de responsabilidade técnica para
equipamentos que não estão diretamente ligados às Medidas de Segurança Contra incêndio e Pânico. 

No que se refere a não instalação do hidrante de número 25 e o acréscimo de uma
mangueira de 15 metros nos hidrantes 22 e 28 a Norma Técnica 22 trás o seguinte:

"5.8.2 Os hidrantes ou mangotinhos devem ser distribuídos de tal forma
que qualquer ponto da área a ser protegida seja alcançado por um esguicho
(sistemas tipo 1, 2, 3, ou 4) ou dois esguichos (sistema tipo 5),
considerando-se o comprimento da(s) mangueira(s) de incêndio por meio
de seu trajeto real e o alcance mínimo do jato de água igual a 10 m,
devendo ter contato visual sem barreiras físicas a qualquer parte do
ambiente, após adentrar pelo menos 1 m em qualquer compartimento."

...
"5.11.3.3 O comprimento total das mangueiras que servem cada saída a
um ponto de hidrante ou mangotinho deve ser suficiente para vencer todos
os desvios e obstáculos que existem, considerando também toda a
influência que a ocupação final é capaz de exercer, não excedendo os
comprimentos máximos estabelecidos na Tabela 2 (grifo nosso). Para
sistemas de hidrantes, deve-se preferencialmente utilizar lances de
mangueiras de 15 m."
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Além disso, apenas é permitido que seja utilizado lances de mangueiras maiores do que

30 metros para as edificações que possuam projetos aprovados à luz da Norma Técnica 41 - Edificações
Existentes, conforme o seguinte tópico:

"6.2 Hidrantes e Mangotinhos
Para fins de determinação do dimensionamento do sistema de hidrantes
das edificações, podem-se adotar as adaptações contidas abaixo.

...
6.2.2 Admite-se que as mangueiras dos hidrantes internos da edificação
possuam até 45 m de comprimento, com diâmetro mínimo DN40."

No entanto, o projeto aprovado de número 66583/13 não foi analisado como edificação
existente, necessitando assim que seja feita uma substituição de projeto e que este seja analisado com as
adaptações permitidas pela Norma técnica 41, caso seja comprovado que a edificação em questão tenha
sido construída antes de 10 de março de 2007.

Ademais, no que se refere o pedido de isenção de necessidade de instalar alimentação
elétrica da bomba independente e anterior à chave geral de energia. a Norma Técnica 22 trás o seguinte
texto: 

"C.2.7 A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser
independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral
da energia, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de
incêndio (ver Figura C.4).

Medida esta que se faz necessária para que a bomba de incêndio, em um caso de
sinistro, permaneça funcionando após o deligamento da energia elétrica por parte da guarnição de combate
a incêndio. 

 

 

5. Parecer

Ante o exposto e diante de minuciosa análise da documentação e argumentação
apresentadas, bem como do escopo normativo evocado, este Conselho Técnico decide:

I. DEFERIR a solicitação de dispensa da apresentação da ART do gerador de energia
elétrica, uma vez que este não está sendo utilizado nos sistemas de segurança contra incêndio e pânico.
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II. INDEFERIR as demais solicitações pleiteadas pelo responsável pela edificação.
O presente parecer condiciona-se a comprovação da aprovação do projeto 66583/13 e a

atual situação da edificação. Caso seja alterada sua finalidade, ocupação ou área, um novo projeto deverá
ser apresentado ao CBMGO, para avaliação e devidas providências.

Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Goiás referentes à segurança contra incêndio e pânico aplicáveis à edificação.

 
Este é o parecer.
 

Thiago Abdala de Morais  - TC QOC
Presidente

 
 

Gyovana da Cruz Martins - CAP QOC
Membro

 
 

José Rodolfo Vicente Ribeiro - CAP QOC
Membro

Goiânia, aos 07 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por JOSE RODOLFO VICENTE RIBEIRO, Membro, em
11/01/2022, às 09:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por GYOVANA DA CRUZ MARTINS, Membro, em
11/01/2022, às 11:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ABDALA DE MORAIS, Presidente, em
12/01/2022, às 11:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026426322 e o código CRC B78C110B.

 
COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 

AVENIDA JOSE FUED SEBBA - Bairro JARDIM GOIAS - CEP 74805-100 - GOIANIA - GO 
- (62)3201-2204

Referência: Processo nº 202100011038285 SEI 000026426322

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026426322&crc=B78C110B
tel:(62)3201-2204

