
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 378, de 03 de agosto de 2022

 

Aprova atualização da Norma Técnica que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS ,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica nº
07/2022 - Separação entre Edificações (Isolamento de Risco), conforme O�cio nº 30.603/2022 - CBM
(000030506544), de lavra do Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica nº 07/2022 - Separação entre
Edificações (Isolamento de Risco), nos termos do anexo SEI nº 000032364498.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
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1. OBJETIVO 
 
1.1 O objetivo desta Norma é regular e controlar o risco de propagação do incêndio por radiação de calor, 
convecção de gases quentes e a transmissão de chama, garantindo que o incêndio proveniente de uma 
edificação não propague para outra. 
 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Separação entre edificações no mesmo lote. 

 
2.2 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. 
 
2.3 As edificações situadas no mesmo lote que não atenderem às exigências de isolamento de risco 
deverão ser consideradas como uma única edificação para o dimensionamento das medidas de proteção 
previstas no Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico.  
 
2.4 Em edificações geminadas admite-se o telhado comum desde que haja lajes com TRRF de 2 h. 
 
2.5 Para separação entre edificações de propriedades distintas (em lotes distintos), esta NT é 
recomendatória, nos termos do prescrito no Anexo D. 
 

2.6 Considera-se quebra de isolamento de risco, além de outros descritos nessa norma, qualquer tipo de 

abertura ou acesso (portas, janelas, dutos, frestas etc.) interligando diretamente as edificações situadas em 
lotes distintos. Nesse caso o complexo de edificações será considerado como uma única edificação 
devendo cumprir todas as exigências conforme a NT-01. 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
Corpo De Bombeiros Da Polícia Militar Do Estado De São Paulo. Instrução Técnica n. 07. São Paulo, 2019; 
NFPA 80A “Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures”. Ed. Eletrônica, 
US; 
NFPA 5000 Building Construction and Safety Code, USA. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Além das definições constantes da NT-03 - Terminologia de Segurança contra Incêndio e Pânico, 
aplicam-se as definições específicas abaixo: 
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4.2 Edificação expositora: construção na qual o incêndio está ocorrendo, responsável pela radiação de 
calor, convecção de gases quentes ou transmissão direta das chamas. É a que exige a maior distância de 
afastamento, considerando-se duas edificações em um mesmo lote ou propriedade. 
 
4.3 Edificação em exposição: construção que recebe a radiação de calor, convecção de gases quentes ou 
a transmissão direta das chamas. 
 
4.4 Propriedades distintas: são edificações localizadas em lotes distintos, com plantas aprovadas pela 
Prefeitura Municipal separadamente, sem qualquer tipo de abertura ou comunicação de área. 
 

5. ARRANJOS FÍSICOS DAS EDIFICAÇÕES E OS TIPOS DE ISOLAMENTO DE 
RISCO 
 
5.1 O tipo de propagação e o consequente tipo de isolamento a ser adotado dependem do arranjo físico das 
edificações que podem ser:  
 

a) Entre as fachadas das edificações adjacentes por radiação térmica (Figura 2); 
 

 
 

Figura 2 – Propagação entre fachadas. 

 
b) Entre a cobertura de uma edificação de menor altura e a fachada da outra edificação (Figura 3);  

 

 
 

Figura 3 – Propagação entre cobertura e fachada. 

 
c) Entre duas edificações geminadas, pelas aberturas localizadas em suas fachadas e/ou pelas 

coberturas das mesmas, por transmissão direta de chamas e convecção de gases quentes (Figura 
4);  

 

 
 

Figura 4 – Propagação entre duas edificações geminadas com a mesma altura. 

 
d) Entre edificações geminadas, por meio da cobertura de uma edificação de menor altura e a fachada 

de outra edificação, pelas três formas de transferência de energia (Figura 5). 
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Figura 5 – Propagação entre duas edificações geminadas com altura diferenciada. 

 
5.2 Situações de isolamento de risco 
 
5.2.1 Isolamento (distância de segurança) entre fachadas de edificações adjacentes (Figura 6). 

 

 
 

Figura 6 – Distância de Segurança. 

 
5.2.2 Isolamento (distância de segurança) entre a cobertura de uma edificação de menor altura e a fachada 
de uma edificação adjacente (Figura 7). 

 

 
 

Figura 7 – Distância de segurança entre a cobertura e fachada. 

 
5.2.3 Parede corta-fogo sem aberturas entre edificações contíguas (Figura 8). 
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Figura 8 – Parede corta-fogo. 

 

6. PROCEDIMENTOS 
 
6.1 Isolamento de risco por distância de separação entre fachadas 

 

 
 

Figura 9 – Exposição entre edificações adjacentes. 

 
6.1.1 Parâmetros preliminares a serem determinados para distâncias de separações 
 
6.1.1.1 A propagação por radiação térmica depende basicamente do nível de radiação proveniente de uma 
edificação em chamas. 
 
6.1.1.2 O nível de radiação está associado à severidade do incêndio, à área de aberturas existentes e à 
resistência ao fogo dos vedos. 
 
6.1.1.3 Dentre vários fatores que determinam a severidade de um incêndio, dois possuem importância 
significativa e estão relacionados com o tamanho do compartimento incendiado e a carga de incêndio da 
edificação. 
 
6.1.1.4 O tamanho do compartimento está relacionado com a dimensão do incêndio e a relação – largura e 
altura – do painel radiante localizados na fachada. 
 
6.1.1.5 A Tabela 1 indica qual a parte da fachada a ser considerada no dimensionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,90 m 

1 m 

PAREDE CORTA FOGO 



6 
NORMA TÉCNICA 07/2022 – Separação entre Edificações (Isolamento de Risco) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 – Determinação da fachada para o dimensionamento. 
 

NOTAS GENÉRICAS DA TABELA 1: 
1) Edificações com TRRF inferior ao especificado na tabela “A” da NT 08 – Resistência ao fogo dos elementos de construção 

devem ser consideradas sem compartimentação horizontal e vertical e devem ser consideradas com porcentagem de 
abertura de 100%; 

2) Para edifícios residenciais, consideram-se compartimentadas horizontalmente as unidades residenciais separadas por 
paredes e portas que atendam aos critérios de TRRF especificados na NT 08 para unidades autônomas. 

 
6.1.1.6 Para as edificações que possuem fachadas não paralelas ou não coincidentes, devem-se efetuar os 
dimensionamentos de acordo com a Tabela A-1 e aplicar a distância para o ponto mais próximo entre as 
aberturas das edificações (Figura 10). 

 

 
 

Figura 10 – Distância entre fachadas não paralelas ou não coincidentes. 

 
6.1.1.7 A carga de incêndio é outro fator a ser considerado e as edificações classificam-se, para esta NT, 
conforme Tabela 2. 
 

Classificação da 
Severidade 

Carga de Incêndio 
(MJ/m2) 

I 0 – 680 

II 681 – 1460 

III Acima de 1460 
 

Tabela 2 – Severidade da carga de incêndio para isolamento de risco. 

 
6.1.1.8 Caso a edificação possua proteção por chuveiros automáticos, a classificação da severidade será 
reduzida em um nível. Caso essa edificação tenha inicialmente a classificação “I”, então, poder-se-á reduzir 
o índice “α” da Tabela A-1 em 50%. 

 
6.1.1.9 Para determinação dos valores de carga de incêndio para as diversas ocupações, deve-se consultar 
a NT 14 – Carga de incêndio. 
 

Medidas de 
segurança contra 

incêndio existentes 

Parte da fachada a ser 
considerada no 

dimensionamento 

Compartimentação Edificações 
Térreas 

Edificações 
com 2 ou mais 

pavimentos 
Horizontal Vertical 

Não Não 
Toda a 

fachada do 
edifício 

Toda a fachada 
do edifício 

Sim Não 

Toda a 
fachada da 

área do maior 
compartimento 

Toda a fachada 
da área do 

maior 
compartimento 

Não Sim Não se aplica 
Toda a fachada 
do pavimento 

Sim Sim Não se aplica 

Toda a fachada 
da área do 

maior 
compartimento 
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6.1.2 Procedimentos para o dimensionamento da distância de separação 
 
6.1.2.1 A fórmula geral para o dimensionamento é 
 

D = “α” x (largura ou altura) + “β” 
 

onde: 
 

a) “D” = distância de separação em metros; 
b) “α”  = coeficiente obtido da Tabela A-1, em função da relação (largura/altura ou altura/largura), da 

porcentagem de aberturas e da classificação de severidade; 
c) “β”= coeficiente de segurança que assume os valores de 1,5 m (β1) ou de 3 m (β2), conforme a 

existência de Corpo de Bombeiros no município. 
 
6.1.2.2 Para dimensionar a distância de separação segura entre edificações “D”, considerando a radiação 
térmica, deve-se: 
 
6.1.2.2.1 Relacionar as dimensões (largura/altura ou altura/ largura) do setor da fachada a ser considerado 
na edificação conforme Tabela 1, dividindo-se sempre o maior parâmetro pelo menor (largura e altura) e 
obter o valor. 

 

Nota: Se o valor “x” obtido for um valor intermediário na Tabela A-1, deve- se adotar o valor imediatamente superior. 

 
6.1.2.2.2 Determinar a porcentagem de aberturas “y” no setor a ser considerado (Figura 11). 

 

 
 

 
Figura 11 – Porcentagem de aberturas na fachada. 

 
NOTA GENÉRICA: Se o valor obtido y for um valor intermediário na tabela A-1, deve-se adotar o valor imediatamente superior. 

 
6.1.2.2.3 Verificar a carga de incêndio da edificação e classificá-la conforme Tabela 2. 
 
6.1.2.2.4 Com os valores x e y obtidos e a classificação da severidade, consultar a Tabela A-1, obtendo-se o 
índice “α”, que é a base de cálculo para a distância segura entre edificações. 
 
6.1.2.2.5 A distância de separação “D” é obtida multiplicando-se o índice “α” pela menor dimensão do setor 
considerado na fachada (largura ou altura), acrescentando o fator de segurança “β”, que possui 2 valores: 
 

a) “β1” igual a 1,5 m nos municípios que possuem Corpo de Bombeiros com viaturas para combate a 
incêndios; ou, 

b) “β2” igual a 3 m nos municípios que não possuem Corpo de Bombeiros. 
 
NOTA GENÉRICA: Ver exemplo no Anexo “C”. 

Área da Fachada = 12 x 10 = 120 m2 
Área de Aberturas = 8 (2 x 2) = 32 m2 
Porcentagem de Aberturas = 26,67% 
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6.1.3 Fatores redutores de distância de separação 
 
6.1.3.1 Os fatores especificados na Tabela B-1 são redutores da distância de separação (D), considerando 
as fachadas que recebem exposição de calor proveniente de edificações adjacentes localizadas dentro do 
mesmo lote. 
 
6.1.3.2 Se a edificação em exposição ou expositora possuir até 12 m de altura e até 750 m² de área, 
desconsiderando aquelas áreas permitidas pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio, a distância de 
separação “D” pode ser definida, alternativamente, de acordo com a Tabela 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3 – Distância de separação, em metros, para edificações que possuam até 12 m de altura e até 750 m². 
 
NOTAS DA TABELA 3: 
 

1) Considerar a maior porcentagem de abertura entre as edificações em exposição e a expositora, de acordo com o item 
6.1.2.2.2; 

2) As distâncias acima deverão ser aplicadas entre as aberturas mais próximas na projeção horizontal, independente do 
pavimento; 

3) A distância entre aberturas situadas em banheiros, vestiários, saunas e piscinas pode ser de 4 m. 

 

6.2 Isolamento de risco por distância de separação entre cobertura e fachada 
 
6.2.1 Para edificações com alturas distintas, caso a cobertura da edificação de menor altura não atenda ao 
TRRF estabelecido na Tabela “A” da NT 08, devem-se adotar as distâncias contidas na Tabela 4. 
 

Número de pisos que 
contribuem para a 
propagação pela 

cobertura 

Distância de separação 
horizontal em metros 

1 4 

2 6 

3 ou mais 8 

Tabela 4 – Mínima distância de separação entre a cobertura da edificação menor em relação à outra edificação adjacente de maior 
altura. 

 
6.2.2 Na Tabela 4, considera-se o número de pavimentos que contribuem para o incêndio e que variam 
conforme a existência de compartimentação vertical. 
 
6.2.3 Quando a cobertura como um todo atender a NT 08, fica dispensado o dimensionamento previsto no 
item 6.2, permanecendo o dimensionamento conforme o item 6.1. 
 
6.2.4 Caso a edificação possua resistência ao fogo parcial da cobertura, a área a ser computada na 
determinação da distância de separação será aquela desprotegida. 
 
6.2.5 O distanciamento horizontal, previsto na Tabela 4, pode ser substituído por paredes de isolamento, 
prolongando-se acima do topo da fachada, com altura igual ou superior ao distanciamento obtido. 
 

Porcentagem 
de abertura 

“y” 

DISTÂNCIA EM METROS 

1 
pavimento 

“térreo” 

2 
pavimentos 

3 ou mais 
pavimentos 

Até 10 4 6 8 

De 11 a 20 5 7 9 

De 21 a 30 6 8 10 

De 31 a 40 7 9 11 

De 41 a 50 8 10 12 

De 51 a 70 9 11 13 

Acima de 70 10 12 14 
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6.2.6 O distanciamento horizontal, previsto na Tabela 4, pode ser desconsiderado quando a fachada da 
edificação adjacente for “cega”, e com resistência ao fogo de acordo com a NT 08. 
 
6.3 Considerações gerais 
 
6.3.1 Nas edificações com alturas diferenciadas, deve-se adotar a distância de separação mais rigorosa, 
dimensionando as separações pelos métodos descritos no item 6.1 para qualquer dos dois edifícios, e no 
item 6.2 para o edifício mais baixo. 
 
6.3.2 Para a distância de separação entre edificações adjacentes com a mesma altura, pode-se 
desconsiderar o dimensionamento decorrente da propagação pela cobertura, permanecendo somente o 
dimensionamento pelas fachadas das edificações. 
 
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. 
 
6.5 Passagens cobertas 
 
6.5.1 No caso de edificações que obedeçam aos critérios de afastamento, interligadas por passagens 
cobertas, as seguintes regras devem ser adotadas: 
 
6.5.1.1 As passagens cobertas devem possuir largura máxima de 5 m e serem utilizadas exclusivamente 
para o trânsito de pessoas, materiais, equipamentos de pequeno porte e trânsito de veículos. 
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6.5.1.2 As passagens cobertas ou coberturas destinadas ao estacionamento de veículos, equipamentos de 
grande porte ou linhas de produção industriais descaracterizam o afastamento entre as edificações. 
 
6.5.1.3 Serão admitidas nas áreas adjacentes às passagens cobertas construções destinadas a sanitários, 
escadas com materiais incombustíveis, elevadores, guarita de recepção, reservatórios de água e similares. 
 
6.5.1.4 Todos os materiais utilizados na construção das passagens cobertas devem ser incombustíveis. 
 
6.5.1.5 As passagens cobertas devem possuir as laterais totalmente abertas, sendo admissível apenas as 
guardas e proteções laterais, também incombustíveis. 
 
6.6 Edifícios residenciais 
 
6.6.1 Os edifícios residenciais, constituídos por duas torres, com altura máxima de 12 m e com área útil de 
construção até 750 m² em cada torre (incluindo-se a área da escada, proporcionalmente), serão 
considerados isolados quando houver afastamento entre as torres de no mínimo 4 m, podendo haver 
ligação por meio de uma escada simples, com ventilação permanente (janelas) nas extremidades, abrindo 
para o espaço livre exterior, desde que as janelas: 
 
6.6.1.1 Estejam situadas junto ao teto, ou no máximo a 20 cm deste, de forma a permitir o escoamento da 
fumaça, nos dois lados da escada. 
 
6.6.1.2 Tenham área de ventilação efetiva mínima de 0,50 m2, em cada pavimento, dotadas de venezianas 
ou outro material (inclusive venezianas tipo “maxiar”) que assegure a ventilação permanente (Figura 12). 
Nesse caso não se pode aplicar os meios de proteção das aberturas, contidos na Tabela B-1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 –  Abertura lateral na escada. 
 

6.6.2 Nos casos de edifícios contíguos, serão considerados isolados quando houver estruturas e paredes 
distintas sem aberturas de comunicação e com afastamentos entre aberturas de lados opostos, atendendo 
aos requisitos dos itens 6.4.9 e 6.4.10. 
 
6.6.2.1 Quando a parede for comum entre os blocos contíguos, deverá ter resistência ao fogo por 2 h, sem a 
necessidade de ultrapassar 1 m acima do telhado, desde que os blocos tenham lajes ou telhados 
independentes no último pavimento. 
 
6.6.3 Nos casos em que o pavimento térreo se constituir de pilotis destinados a estacionamento comum, 
para se considerar os blocos tipo “H” isolados, nos pavimentos superiores as aberturas devem possuir 
distâncias mínimas conforme critérios anteriores, e no pavimento térreo, próximo à junção dos blocos, 01 
vaga de veículo deverá ser transformada em passagem de pedestres com elevação do piso em, no mínimo, 
0,15 m, de forma a garantir o afastamento entre cargas de incêndio. 

TORRE 01 

TORRE 02 

VENTILAÇÃO 

PERMANENTE – 0,50 m2 

4,00 m 
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ANEXO A 
 

D = α X (largura ou altura) + β 

 

INTENSIDADE 
DA EXPOSIÇÃO 

RELAÇÃO LARGURA/ALTURA (OU INVERSA) – “X” 
Classificação da 

Severidade – 
“y” 

I II III 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 13,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 

% ABERTURAS ÍNDICE PARA AS DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA “α” 

20 10 5 0,40 0,40 0,44 0,46 0,48 0,49 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

30 15 7,5 0,60 0,66 0,73 0,79 0,84 0,88 0,90 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

40 20 10 0,80 0,80 0,94 1,02 1,10 1,17 1,23 1,27 1,30 1,32 1,33 1,33 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

50 25 12,5 0,90 1,00 1,11 1,22 1,33 1,42 1,51 1,58 1,63 1,66 1,69 1,70 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

60 30 15 1,00 1,14 1,26 1,39 1,52 1,64 1,73 1,85 1,93 1,99 2,03 2,05 2,07 2,08 2,08 2,08 2,08 

80 40 20 1,20 1,37 1,52 1,68 1,85 2,02 2,18 2,34 2,48 2,59 2,67 2,73 2,77 2,79 2,80 2,81 2,81 

100 50 25 1,40 1,56 1,74 1,93 2,13 2,34 2,55 2,76 2,95 3,12 3,26 3,36 3,43 3,48 3,51 3,52 3,53 

- 60 30 1,60 1,73 1,94 2,15 2,38 2,63 2,88 3,13 3,37 3,60 3,79 3,95 4,07 4,15 4,20 4,22 4,24 

- 80 40 1,80 2,04 2,28 2,54 2,82 3,12 3,44 3,77 4,11 4,43 4,74 5,01 5,24 5,41 5,52 5,60 5,64 

- 100 50 2,10 2,30 2,57 2,87 3,20 3,55 3,93 4,33 4,74 5,16 5,56 5,95 6,29 6,56 6,77 6,92 7,01 

- - 60 2,30 2,54 2,84 3,17 3,54 3,93 4,36 4,83 5,30 5,80 6,30 6,78 7,23 7,63 7,94 8,18 8,34 

- - 80 2,60 2,95 3,31 3,70 4,13 4,61 5,12 5,68 6,28 6,91 7,57 8,24 8,89 9,51 10,0 10,5 10,8 

- - 100 3,00 3,32 3,72 4,16 4,65 5,19 5,78 6,43 7,13 7,88 8,67 9,50 10,3 11,1 11,9 12,5 13,1 

 
Tabela A-1 – Índice das distâncias de segurança α. 
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ANEXO B 
 

 

TIPOS DE PROTEÇÃO 

EDIFICAÇÃO EM EXPOSIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 

ESTRUTURAS E 
PAREDES 

COMBUSTÍVEIS OU TRRF 
ATÉ 30 MIN 

PAREDES EXTERNAS 
COM TRRF 

SUPERIOR A 30 MIN 
E INFERIOR A 90 MIN 

PAREDES EXTERNAS 
COM TRRF DE 90 MIN 

E INFERIOR A 120 
MIN 

PAREDES EXTERNAS 
COM TRRF IGUAL OU 
MAIOR QUE 120 MIN 

Parede corta-fogo entre as 
edificações, com 

resistência ao fogo de 120 
min 

A distância é eliminada A distância é eliminada A distância é eliminada A distância é eliminada 

Proteção das aberturas 
das fachadas com 

elementos de proteção 
com TRRF 30 min inferior 

ao da parede 

Ineficiente 

Reduzir em 50% a 
distância de segurança, 

considerando uma 
proteção das aberturas 

mínimas de 30 min 

Reduzir em 50% a 
distância de segurança 

Reduzir em 75% a 
distância de segurança, 

com um máximo 
exigido de 6 m 

Proteção das aberturas 
das fachadas com 

elemento de proteção com 
TRRF igual ao da parede 

Ineficiente 
Reduzir em 60% a 

distância de segurança 
Reduzir em 70% a 

distância de segurança 

Reduzir em 75% a 
distância de segurança, 

com um máximo 
exigido de 3 m 

Prevendo cortina d’água 
por inundação 

Obs: Cortina d’água em 
toda a fachada. 

Reduzir em 50% a 
distância de segurança 

Obs: Cortina d’água 
nas aberturas. 

Reduzir em 50% a 
distância de segurança 

Obs: Cortina d’água 
nas aberturas. 

Reduzir em 50% a 
distância de segurança 

Obs: Cortina d’água 
nas aberturas. 

Reduzir em 50% a 
distância de segurança 

 
Tabela B-1 – Proteção das aberturas. 
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ANEXO C 
 

Exemplos de Dimensionamento 

 

Exemplo 1: Em uma edificação de escritórios que possui uma carga de incêndio de 700 MJ/m2, 

com superfície radiante de 50 m de largura e altura de 15 m (sem compartimentação), com 

porcentual de aberturas de 60%, a distância de separação será calculada abaixo: 

Obs.: A edificação situa-se em uma cidade com Corpo e Bombeiros. 

1º passo: Relação largura/altura, X = 50/15 = 3,333 (adotar índice 4, na Tabela A-1;) 

2º passo: Determinação do porcentual de abertura, Y = 60% (área considerada da fachada- 

vedos / área total da fachada); 

3º passo: Determinar a severidade, conforme carga de incêndio (Tabela 2) = Classificação de 

severidade “II”; 

4º passo: Com os valores de “X” e “Y”, consultar a Tabela A-1, obtendo-se o índice “α”= “2,88”; 

5º passo: Multiplicar a menor dimensão (15 m) pelo índice 

“α”. Então: 2,88 x 15 m = 43,2 m e adicionando-se o índice “β”=1,5 m, obtém-se 44,7 m de 
distância (D = “α” x (menor dimensão) + “β”); 
6º passo: Refazer todos os cálculos para o edifício do qual se pretende isolar o risco, obtendo-se 

uma nova distância “D” de separação; 

7º passo: A maior distância encontrada deverá ser empregada para o isolamento do risco, 

podendo-se aplicar os fatores de redução de distância de separação, conforme Tabela B-1 

(Anexo B); 

8º passo: Se a edificação em exposição ou expositora possuir até 12 m de altura e até 750 m² de 

área, desconsiderando aquelas áreas permitidas pelo Código de Segurança contra Incêndio, a 

distância de separação “D” pode ser de definida, alternativamente, de acordo com a Tabela 3. 
 

 

Exemplo 2: Em uma edificação de escritórios que tenha uma carga de Incêndio de 700 MJ/m², 

com superfície radiante tendo largura igual a 50 m e altura de 18 m (sem chuveiros automáticos e 

com compartimentação horizontal e vertical entre pisos, pé-direito de 3 m), com porcentual de 

aberturas de 20%. Terá como distância de separação a medida calculada abaixo: 

Obs.: A edificação situa-se em uma cidade com Corpo de Bombeiros. 

1º passo: Relação largura/altura, X = 50/3 = 16,7 (adotar índice “20” na Tabela A-1); 

2º passo: Determinação do porcentual de abertura Y = 20% (área considerada da fachada e 

vedos / área total da fachada); 

3º passo: Determinar a classificação da severidade, conforme carga de incêndio (Tabela 2) = 

Classificação de severidade “II”; 

4º passo: Com os valores de “X” e “Y”, consultar a Tabela A-1, obtendo-se o índice “α” = “1,34”; 

5º passo: Multiplicar a menor dimensão da maior área compartimentada (50 m de comprimento e 

3 m de pé-direito) pelo índice “α”; 

Então: 3 x 1,34 m = 4,02 m e adicionando-se mais o índice “β” de 1,5 m, obtendo-se 5,52 m de 

distância; 

Obs.: verifica-se neste exemplo a importância da compartimentação de áreas. 

6º passo: Refazer todos os cálculos para o edifício do qual se pretende isolar o risco, obtendo-se 

uma nova distância “D” de separação; 

7º passo: A maior distância encontrada deve ser empregada para o isolamento do risco, 

podendo-se aplicar os fatores de redução de distância de separação, conforme Tabela B-1 (Anexo 

B-1); 

8º passo: Se a edificação em exposição ou expositora possuir até 12 m de altura e até 750 m² de 

área, desconsiderando aquelas áreas permitidas pelo Regulamento de Segurança contra 

Incêndio, a distância de separação “D” pode ser de definida, alternativamente, de acordo com a 

Tabela 3. 



14 
NORMA TÉCNICA 07/2022 – Separação entre Edificações (Isolamento de Risco) 
 

 

 

ANEXO D 

 
(Recomendatório) 

 

Distância de separação entre a fachada de uma edificação e a divisa do terreno 

Prever distância de separação mínima entre a fachada de uma edificação e a divisa do terreno 

 

 

1. Separação entre fachadas de uma edificação e a divisa do terreno 
 

1.1 Para determinar a distância de afastamento entre a fachada de uma edificação e a divisa do 

terreno deve ser utilizado o parâmetro descrito no item 6.1 e seguintes, considerando como 

distância de afastamento o valor calculado (D), dividindo por 2 (D/2). 

1.2 Nesse caso, para aplicar os conceitos do item 6.1, se considera a fachada do edifício expositor 

em relação à divisa do terreno. 

1.3 Para reduzir as distâncias de segurança, quando necessário, recomenda-se alterar as 

dimensões do painel radiante ou compartimentar o edifício internamente (Figura D.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura D.1 – Separação entre edificações em lotes distintos (recomendação). 



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 386, de 03 de agosto de 2022

 

Aprova atualização da Norma Técnica que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS ,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica nº
39/2022 - Credenciamento de Empresas, conforme O�cio nº 38.257/2022 - CBM (000031655058), de
lavra do Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica nº 39/2022 - Credenciamento de
Empresas, nos termos do anexo SEI nº 000032423097.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 



Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 11/08/2022, às 16:30, 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
000032364371 e o código CRC FD826158.

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 202200011022547 SEI 000032364371

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032364371&crc=FD826158
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1. OBJETIVO 
 
1.1 Estabelecer os requisitos e exigências para credenciamento no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Goiás das empresas que executam serviço de venda e manutenção de extintores de incêndio para edificações 
e áreas de risco, e das empresas e profissionais que atuam na formação de brigadistas e guarda-vidas. 
 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 Esta Norma Técnica (NT) se aplica a todas as empresas que executam serviço de venda, e manutenção 
de extintores de incêndio para edificações e áreas de risco, empresas e profissionais que atuam na formação 
e prestação de serviço de brigadistas e guarda vidas. 
 
2.2 Esta norma técnica não se aplica a empresas que vendem/revendem ou executam serviços de 
manutenção/recarga (exclusivamente) em extintores para veículos automotivos. 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
Lei Federal Nº 13.425, de 30 de março de 2017. 
Lei Estadual Nº 15.802, de 11 de setembro de 2006. 
NBR 14276 – Brigada de incêndio e emergência - Requisitos e procedimentos. 
NBR 14277 – Instalações e equipamentos para treinamentos de combate a incêndio e resgate técnico - 
Requisitos e procedimentos. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Além das definições constantes da NT-03 - Terminologia de Segurança contra Incêndio e Pânico, aplicam-
se as definições específicas abaixo: 
 
4.2 Atestado de Brigada Contra Incêndio e Pânico: documento emitido para edificação constando os 
funcionários que possuem treinamento para atuarem como Brigadistas Eventuais (Anexo P da Norma Técnica 
01). 
 
4.3 Certificado de Formação/Recapacitação: documento emitido ao profissional que possui treinamento 
para atuar como Brigadista Efetivo ou Guarda-Vidas. 
 
4.4 Manutenção de extintores: qualquer serviço de reparo na estrutura e componentes do extintor e/ou 
promoção de sua recarga, a serem executados somente por empresas capacitadas tecnicamente e 
devidamente credenciadas para exercer estas atividades. 
 

5. PROCEDIMENTOS 

 
5.1 Documentos exigidos para credenciamento 
 
5.1.1 Das empresas fabricantes de extintores de incêndio: 
 

a) Solicitação de serviço via internet; 

b) Preencher e adicionar o Anexo C, desta norma, ao protocolo cadastrado; 

c) Certificado de Conformidade emitido pelo CBMGO para funcionamento ou habite-se da empresa 
quando sediada no Estado de Goiás ou documento equivalente emitido pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado em que se localiza a empresa;  

d) Comprovante de recolhimento da taxa de credenciamento; 

e) Certificado de conformidade do Organismo de Certificação de Produto (OCP) ou do INMETRO. 

 
5.1.2 Das empresas de venda de extintores novos ou usados: 
 

a) Solicitação de serviço via internet; 

b) Preencher e adicionar o Anexo C, desta norma, ao protocolo cadastrado; 
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c) Certificado de Conformidade emitido pelo CBMGO para funcionamento ou habite-se da empresa 
quando sediada no Estado de Goiás ou documento equivalente emitido pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado em que se localiza a empresa; 

d) Comprovante de recolhimento da taxa de credenciamento; 

e) Certificado de Conformidade do Organismo de Certificação de Produto (OCP) ou do INMETRO do 
fabricante ou da empresa que realizou a manutenção. 

 
5.1.3 Das empresas de manutenção de extintores de incêndio: 
 

a) Solicitação de serviço via internet; 

b) Preencher e adicionar o Anexo C, desta norma, ao protocolo cadastrado; 

c) Certificado de Conformidade emitido pelo CBMGO para funcionamento ou habite-se da empresa 
quando sediada no Estado de Goiás ou documento equivalente emitido pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado em que se localiza a empresa; 

d) Comprovante de recolhimento da taxa de credenciamento; 

e) Declaração do INMETRO informando a regularidade cadastral da empresa a ser credenciada 

 
5.1.4 Das empresas que atuam na formação de brigadista e guarda-vidas: 
 

a) Solicitação de serviço via internet; 

b) Preencher e adicionar os ANEXOS C e D, desta norma, ao protocolo cadastrado; 

c) Certificado de Conformidade emitido pelo CBMGO para funcionamento ou habite-se da empresa 
quando sediada no Estado de Goiás ou documento equivalente emitido pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado em que se localiza a empresa; 

d) Comprovante de recolhimento da taxa de credenciamento; 

e) Cópia autenticada dos certificados do coordenador do curso de brigadista efetivo que comprovem sua 
habilitação, conforme item 5.4.5.3.1; 

f) Relação dos instrutores contratados pela empresa que irão formar brigadistas ou guarda-vidas, 
incluindo nome, RG, tipo(s) de aluno(s) que irão formar (brigadistas eventuais, brigadista efetivo e 
guarda-vidas) e os módulos que irão ministrar, conforme Anexo A; 

g) Cópia autenticada de documento de cada instrutor, emitido pelo órgão formador, que comprove sua 
habilitação conforme itens 5.4.5.1, 5.4.5.2 e/ou 5.4.5.3 desta NT; 

h) As empresas de formação de brigadista efetivo deverão apresentar o Certificado de Conformidade 
do CBMGO para funcionamento ou habite-se da edificação onde se localiza o campo de treinamento 
utilizado pela empresa, atestando por meio de documento de responsabilidade técnica que o mesmo 
atende a NBR14277, nível 3. Quando o campo de treinamento estiver em empresa sediada fora do 
Estado de Goiás, deverá ser apresentado documento equivalente emitido pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado correspondente. Em ambos os casos deve ser apresentado instrumento legal que 
comprove o vínculo contratual entre a empresa de formação e a detentora do campo, caso sejam 
distintas. 

 
5.1.5. Das empresas que atuam na prestação de serviço de guarda vidas e prevenção e combate a 
incêndio e pânico: 
 

a) Solicitação de serviço via internet; 

b) Preencher e adicionar o Anexo C, desta norma, ao protocolo cadastrado; 

c) Certificado de Conformidade emitido pelo CBMGO para funcionamento ou habite-se da empresa 
quando sediada no Estado de Goiás ou documento equivalente emitido pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado em que se localiza a empresa; 

d) Comprovante de recolhimento da taxa de credenciamento; 

e) Relação dos guarda vidas ou brigadistas efetivos contratados pela empresa que irão prestar o referido 
serviço, incluindo nome, RG e nível de treinamento conforme Anexo B; 

f) Cópia autenticada de documento que comprove a formação de cada guarda vida ou brigadista efetivo 
- Certificado de participação em treinamento específico ministrado por empresa credenciada junto ao 
CBMGO conforme esta NT; 
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g) Parecer Técnico contendo relatório final favorável relativo à avaliação do uniforme do brigadista 
efetivo, conforme critérios da NT-17. 

 
5.2 Condições Gerais 
 
5.2.1 O CBMGO poderá a qualquer tempo inspecionar as instalações/documentos da empresa, a fim de 
verificar o fiel cumprimento das exigências prescritas na legislação aplicável. 
 
5.2.2 Será de responsabilidade das Seções de Segurança Contra Incêndio e Pânico do CBMGO o 
Credenciamento das empresas e inclusão no Cadastro Estadual de Credenciados (CEC). 
 
5.2.2.1 As OBM’s deverão montar processo com documentação exigida nos itens 5.1.1 a 5.1.4, analisá-los, 
emitir o Certificado de Credenciamento (CCR) e encaminhá-los ao departamento responsável pela gestão do 
serviço de segurança contra incêndio e pânico do CBMGO para inclusão no CEC. 
 
5.2.3 Finalizado o prazo de validade do CCR, a empresa será excluída automaticamente do CEC, sendo 
recadastrada após a emissão de novo CCR. 
 
5.2.4 Qualquer alteração de endereço, razão social ou outros documentos previstos nesta norma deverá ser 
comunicado de imediato ao órgão encarregado pelo cadastramento, apresentando o documento alterado para 
atualização do cadastro. 
 
5.2.5 O CCR emitido pelo CBMGO poderá ser cassado nos casos de descumprimento das normas que regem 
suas atividades, garantido o contraditório e ampla defesa, de acordo com NT-42, ficando a empresa excluída 
do Cadastro Estadual de Credenciados até que seja regularizada a situação de não conformidade. 
 
5.2.6 As categorias elencadas nesta norma são: 
 

1. Fabricação, manutenção e venda de extintores novos ou usados; 
2. Formação de Guarda-Vidas e Brigadistas Eventuais ou Efetivos; 
3. Prestação de serviço. 

 
5.2.7 A empresa que desejar se credenciar em mais um tipo de categoria, como são serviços distintos, deverá 
pagar taxas para cada categoria escolhida. Isto é, a empresa deverá manifestar sua intenção de 
credenciamento através do preenchimento do Anexo C desta norma. 
 
5.2.8 O credenciamento de atividades da mesma categoria poderá ser realizado através do mesmo protocolo, 
percebendo o recolhimento da taxa correspondente. O credenciamento de atividades de categorias diferentes 
deverá ser realizado cadastrando um protocolo para cada categoria, percebendo o recolhimento das taxas 
correspondentes. 
 
5.3 Condições para empresas de venda e manutenção de extintores de incêndio. 
 
5.3.1 As empresas permanecerão no CEC durante o período de validade do CCR, que não deverá exceder, 
para empresas de venda e manutenção, o vencimento do Certificado do OCP ou do INMETRO, limitado ao 
período máximo de 1 ano. 
 
5.3.2 Para efeito de certificação de empresas, edificações e áreas de risco em geral, o CBMGO não aceitará 
extintores novos ou manutenidos fornecidos por empresas não credenciadas pela Corporação. 
 
5.3.3 Qualquer irregularidade verificada pelo CBMGO nos produtos, serviços ou documentação das empresas 
será comunicada de imediato ao INMETRO e demais órgãos responsáveis, para as providências legais 
cabíveis, bem como a retirada da empresa do CEC, sem prejuízo das sanções previstas em Lei. 
 
5.3.4 O credenciamento deve ser solicitado individualmente para cada local e respectivo CNPJ em que se 
pretende vender extintores, novos ou usados, e/ou que se pretenda exercer o serviço de manutenção de 
extintores, inclusive no caso de empresas filiais. 
 
5.3.5 Para se credenciar junto ao CBMGO para exercer a atividade de venda de extintores usados, a empresa 
interessada deverá apresentar o certificado de credenciamento da empresa responsável pela manutenção 
dos extintores. 
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5.3.6 Para se credenciar junto ao CBMGO para exercer a atividade de venda de extintores novos, a empresa 
interessada deverá apresentar o documento da alínea ‘e’ do item 5.1.2 referente ao fabricante. 
 
5.3.7 Para se credenciar junto ao CBMGO para exercer a atividade de manutenção de extintores, a empresa 
interessada deverá apresentar o documento da alínea ‘e’ do item 5.1.3 referente ao próprio CNPJ. 
 
5.3.8 As pessoas jurídicas definidas como Microempreendedor Individual - MEI, somente podem ser 
credenciadas para prestarem um tipo de serviço que esteja expressamente citado na Resolução CGSN nº 
140, de 22 de maio de 2018 (Anexo XI), como uma ocupação permitida ao MEI, ou em outro dispositivo legal 
que venha a substituí-lo no futuro. 
 
5.4 Condições para empresas que atuam na formação de brigadistas e guarda-vidas 
 
5.4.1 Os brigadistas e guarda-vidas só poderão exercer suas funções se possuírem o Atestado/Certificado de 
Formação emitido por empresa credenciada junto ao CBMGO. 
 
5.4.2 A formação, treinamento e recapacitação dos brigadistas e guarda-vidas devem atender às exigências 
contidas em Normas Técnicas específicas do Corpo de Bombeiros. 
 
5.4.3 Os profissionais que comprovarem a devida formação das disciplinas do conteúdo programático para 
brigadista (NT-17) ou guarda vidas (NT-16), juntamente com o efetivo exercício da(s) função(ões) pelo período 
mínimo de 2 anos, são isentos de novo curso de formação, não ficando dispensados, entretanto, da 
recapacitação exigida em cada norma técnica específica. 
 
5.4.4 As empresas de formação de brigadista e guarda-vidas deverão garantir recursos que viabilizem a 
instrução do aluno, teórica e prática, tais como: sala de aula, local de treinamento ou assemelhados, sendo 
estes próprios ou locados. Sendo obrigatório a apresentação do Anexo D desta norma. 
 
5.4.5 Habilitação para instrutores 
 
5.4.5.1 Os profissionais legalmente habilitados para executar a função de instrutor para formação do 
GUARDA-VIDAS devem ter formação em curso de nível médio e comprovar por meio de documentação a 
carga horária mínima apresentada no item 5.6. 
 
5.4.5.1.1 O Certificado de formação e/ou recapacitação do curso de guarda-vidas deve ser assinado pelo 
instrutor do curso, além do responsável legal da empresa credenciada.  
 
5.4.5.1.2 Caso a formação ou recapacitação seja realizada por 02 (dois) ou mais instrutores em áreas 
diferentes, o Certificado deve ser assinado por ambos, além do responsável legal da empresa credenciada. 
 
5.4.5.1.3 As empresas ou profissionais credenciados para formação de guarda-vidas deverão fazer constar 
no certificado de formação:  
 

a) Nome e razão social da empresa ou profissional credenciado; 
b) Nome completo com RG (registro geral) do aluno; 
c) Nome completo, formação, RG, CPF do(s) instrutor(es);  
d) Data de expedição; 
e) Número do registro junto ao CBMGO; 
f) No verso do certificado registrar o conteúdo programático e carga horária das disciplinas ministradas 

no curso de formação. 
 
5.4.5.2 Os profissionais legalmente habilitados para executar a função de instrutor para formação do 
BRIGADISTA EVENTUAL devem ter formação em curso de nível médio e comprovar por meio de 
documentação a carga horária mínima apresentada na Tabela 2 do item 5.7 (NÍVEL BÁSICO OU 
INTERMEDIÁRIO) e carga horária mínima apresentada na Tabela 3 do item 5.7 (NÍVEL AVANÇADO). 
 
5.4.5.2.1 O Atestado de Brigada Contra Incêndio e Pânico (Anexo – P da Norma Técnica 01) do curso de 
brigadista eventual deve ser assinado pelo instrutor do curso, além do responsável legal da empresa 
credenciada.  
 
5.4.5.2.2 Caso a formação ou recapacitação seja realizada por 02 (dois) ou mais instrutores em áreas 
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diferentes (incêndio e primeiros socorros), o Atestado de Brigada de Incêndio deve ser assinado por ambos, 
além do responsável legal da empresa credenciada. 
 
5.4.5.3 Os profissionais legalmente habilitados para executar a função de instrutor para formação do 
BRIGADISTA EFETIVO devem ter formação em curso de nível médio e comprovar por meio de 
documentação a carga horária mínima apresentada no item 5.8. 
 
5.4.5.3.1 O Certificado de Formação e/ou recapacitação do curso de brigadista efetivo deve ser assinado pelo 
Coordenador do Curso que deverá ser um profissional com formação em curso de nível médio e comprovar 
por meio de documentação a formação nas disciplinas com carga horária mínima apresentada no item 5.8. 
 
5.4.5.3.2 As empresas credenciadas para formação de brigadista efetivo deverão fazer constar no certificado 
de formação: 
 

a) Nome e razão social da empresa; 
b) Nome completo com RG (registro geral) do aluno; 
c) Nome completo, formação, RG, CPF do(s) instrutor(es);  
d) Data de expedição  
e) Número do registro junto ao CBMGO.  
f) No verso do certificado registrar o conteúdo programático e carga horária das disciplinas 

ministradasno curso de formação. 
 
5.4.5.4 Os profissionais habilitados, conforme prescrito nos itens 5.4.5.1, 5.4.5.2, e 5.4.5.3, que comprovarem 
vínculo empregatício exclusivo com a empresa em que irão ministrar o treinamento, estão dispensados da 
exigência de credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros. 
 
5.4.5.4.1 O Certificado de Guarda-Vidas, conforme item 5.4.5.1.3, deverá ser assinado pelo(s) respectivo(s) 
instrutor(es) relacionado(s) no item 5.4.5.4, além do responsável legal da empresa vinculada. 
 
5.4.5.4.2 O Certificado de Formação/Recapacitação e/ou Atestado de Brigada Contra Incêndio e Pânico 
(Anexo P da NT-01), deverá ser assinado pelo(s) respectivo(s) instrutor(es) relacionado no item 5.4.5.4, além 
do responsável legal da empresa vinculada. 
 
5.5 Condições para o Corpo de Bombeiros atuarem na formação de brigadistas e guarda-vidas 
 
5.5.1 O Corpo de Bombeiros Militar poderá exercer atividade de formação de brigadistas e guarda-vidas para 
os órgãos da administração pública ou empresas privadas. Para tanto, deverá haver o respectivo recolhimento 
da taxa de serviço prestado, conforme o Código Tributário do Estado de Goiás. 
 
5.5.2 O Atestado de Brigada (Brigadista Eventual) ou o Certificado de Formação/Recapacitação (Brigadista 
Efetivo ou Guarda-Vidas) deverá ser assinado pelo(s) militar(es) instrutor(es) e seu respectivo Comandante 
de OBM. 
 
5.6. Carga horária mínima dos profissionais legalmente habilitados para executar a função de instrutor 
nas empresas credenciadas a formar guarda-vidas 
 
5.6.1 As empresas de formação de guarda-vidas devem possuir profissionais legalmente habilitados para 
executar a função de instrutor com as seguintes formações e carga-horária: 

 

FORMAÇÃO CARGA HORÁRIA MÍNIMA 

Em técnicas de salvamento aquático 100 

Em primeiros socorros 120 
 

Tabela 1 – Carga horária mínima para instrutores de formação de Guarda-Vidas 

 
5.6.1.1 A formação e carga horária mínima nas disciplinas específicas conforme Tabela 1 devem ser 
realizadas em instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou por profissional que tenha ministrado 
cursos na disciplina específica para guarda-vidas nos últimos cinco anos, confirmados por atestado de 
capacitação técnica emitido por instituição ou empresa de notório reconhecimento no Brasil 
 
5.7 Carga horária mínima dos profissionais legalmente habilitados para executar a função de instrutor 
para brigadistas eventuais 
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FORMAÇÃO CARGA HORÁRIA MÍNIMA 

Em prevenção e combate a incêndio 50 

Em primeiros socorros 30 
 

Tabela 2– Carga horária mínima para instrutores de formação de brigadista eventual para edificações que requerem nível de 
treinamento básico ou intermediário 

 
 

FORMAÇÃO CARGA HORÁRIA MÍNIMA 

Em prevenção e combate a incêndio 100 

Em primeiros socorros 60 
 

Tabela 3 – Carga horária mínima para instrutores de formação de brigadista eventual para edificações que requerem nível de 
treinamento avançado 

 
5.7.1 A formação e carga horária mínima nas disciplinas especificadas nas Tabelas 2 e 3 devem ser realizadas 
em instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou por profissional que tenha ministrado cursos na 
disciplina específica nos últimos cinco anos, confirmados por atestado de capacitação técnica emitido por 
instituição ou empresa de notório reconhecimento no Brasil. 
 
5.8 Carga horária mínima dos profissionais legalmente habilitados para executar a função de instrutor 
nas empresas credenciadas a formar brigadista efetivo 

 

FORMAÇÃO CARGA HORÁRIA MÍNIMA 

Em prevenção, equipamentos e combate a 
incêndio 

100 horas 

Em primeiros socorros 60 horas 

Em produtos perigosos 16 horas 

Em atendimento a emergências em espaço 
confinado 

16 horas 

Em atendimento a emergências em altura 08 horas 
 

Tabela 4 – Formação e carga horária nas disciplinas específicas do(s) instrutor(es) de formação de brigadista efetivo 

 
5.8.1 A formação e carga horária mínima nas disciplinas especificadas na Tabela 4 deve ser realizada em 
instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou por profissional que tenha ministrado cursos na 
disciplina específica nos últimos cinco anos, confirmados por atestado de capacitação técnica emitido por 
instituição ou empresa de notório reconhecimento no Brasil. 
 
5.8.2 No caso de certificados antigos, poderá ser anexada declaração (ou outros documentos equivalentes) 
da instituição que emitiu o certificado original, de forma a complementar os dados relativos às cargas horárias. 
Se a instituição não for mais existente, ou que por outros motivos, seja inviável a complementação dos dados 
das cargas horárias, o caso ainda poderá ser analisado por meio de comissão técnica (a ser solicitada pelo 
contribuinte), que avaliará os certificados originais, nível de conhecimento do profissional e/ou outros 
documentos anexados e respectivas argumentações do requerente, emitindo parecer relativo a aceitação, ou 
não, destes certificados. 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 Constatada alguma irregularidade passível da sanção de cassação do credenciamento, de acordo com a 
Lei Estadual 15.802/2006, deverão ser seguidos os procedimentos previstos na Norma Técnica 42 – Autuação. 
 
6.2 A validade dos certificados dos cursos de formação de Brigadista Efetivo ou de Guarda Vidas, bem como a 
necessidade de recapacitação, serão estabelecidos conforme cada Norma Técnica específica. 
 
6.3 Para o credenciamento dos profissionais que executarão a função de instrutores nas empresas de 
formação de guarda-vidas oubrigadistas, conforme itens 5.6, 5.7 e 5.8 desta NT, não será obrigatório que os 
mesmos possuam formação em todas as disciplinas. O credenciamento dos profissionais estará relacionado 
à(s)disciplina(s) na(s) qual(is) possuam formação específica. 
 
6.4 As empresas já credenciadas constantes nos itens 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4 desta Norma Técnica, que 
atualmente não estão sediadas e nem prestam os serviços efetivamente no território do Estado de Goiás (ver 
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item 5.2.1), não poderão renovar seus respectivos credenciamentos a partir da data de publicação desta NT. 
Os certificados de credenciamento emitidos até a data de publicação desta Norma Técnica continuarão 
válidos até a data de seu vencimento. 
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ANEXO A 
 
 

MODELO DE DOCUMENTO: RELAÇÃO DE INSTRUTORES CONTRATADOSPELA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 

RELAÇÃO DE INSTRUTORES CONTRATADOS 
 
 
 
 

Razão Social da empresa: 
Responsável pela empresa: 
Telefone de contato: 
 
 
 

NOME RG 
TIPO DE ALUNO QUE 

IRÁ FORMAR 
HABILITAÇÃO(1) MÓDULO(S)(2) 

     

     

     

     

     

     

     

 
Nota 
(1): Informar a habilitação do instrutor contratado, conforme o caso: guarda-vidas; brigadista eventual (básico, intermediário ou avançado) 
e/ou brigadista efetivo. 
(2): Informar os módulos que irão ministrar, conforme NT específica, referente às matérias necessárias para formação (Ver item 7.4 da 
NT-16 para Guarda Vidas ou Tabela B.1,B.2 e B.4 da NT-17 para Brigada de Incêndio). 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do responsável pela empresa 

 
 
 
 
 

  

CABEÇALHO COM LOGOTIPO DA EMPRESA 
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ANEXO B 
 
 

MODELO DE DOCUMENTO: RELAÇÃO DE BRIGADISTAS CONTRATADOS PELA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 

RELAÇÃODE BRIGADISTASCONTRATADOS 
 
 
 

Razão Social da empresa: 
Responsável pela empresa: 
Telefone de contato: 
 
 
 

NOME RG FORMAÇÃO(1) 
DATA DE CONCLUSÃO 

DO CURSO 

    

    

    

    

    

    

    

 
Notas: 
(1): Informar a formação do profissional contratado: brigadista eventual (básico, intermediário ou avançado) e/ou brigadista efetivo. 
(2): Anexar cópias dos atestados de formação (brigadistas eventuais) e/ou certificados de formação (brigadista efetivo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do responsável pela empresa 

 
 

 

  

CABEÇALHO COM LOGOTIPO DA EMPRESA 
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ANEXO C 
 

 
 
 
 
 

ESTADO DE GOIÁS 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO 

O solicitante deverá manifestar sua intenção de credenciamento assinalando as respectivas 
atividades abaixo. Atividades de uma mesma categoria poderão ser credenciadas perante o cadastro de 
um único protocolo, enquanto que a intenção de credenciamento de atividades de categorias diferentes 
deverá ser cadastrado um protocolo para cada categoria. 

 
Exemplo nº 1: Uma empresa deseja se credenciar nas atividades de Venda de Extintores 

Novos e Usados e Manutenção de Extintores. Deverá assinalar as atividades da categoria 1, cadastrar 
um protocolo e fazer o recolhimento de uma taxa para o credenciamento das atividades. 

Exemplo nº 2: Uma empresa deseja se credenciar nas atividades de Formação de 
Brigadistas Eventuais e Efetivos e na Prestação de Serviço de Guarda-vidas. Deverá assinalar as 
respectivas atividades nas categorias 2 e 3, cadastrar dois protocolos (um para as atividades de 
Formação e outro para a de Prestação de Serviço) e fazer o recolhimento das respectivas taxas. 

1. Equipamentos de proteção contra incêndio 
 Fabricação de extintores de incêndio 

 Venda de extintores de incêndio novos 

 Venda de extintores de incêndio usados 

 Manutenção de extintores de incêndio 
 

2. Formação 

 Brigadistas eventuais 

 Brigadistas efetivos 

 Guarda-vidas 
 

3. Prestação de Serviço 

 Brigadistas efetivos 

 Guarda-vidas 
 

Dados do Proprietário / Responsável legal pela edificação 

Nome Completo 

CPF Data 

Assinatura 
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ANEXO D 

 

 

 
ESTADO DE GOIÁS 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Termo para fins de certificação, perante o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Goiás, de edificação que se enquadre no item 5.4.4 e 5.1.3 da Norma Técnica nº 39. 
 
Eu,_____________________________________________________________________, 

inscrito no CPF n° _________________________, edificação de Razão Social 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

Nome Fantasia ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ n°_________________________, situada em logradouro 

________________________________________________________________________, 

que possui o último CERCON emitido pelo CBMGO sob protocolo de 

n°_____________/______do SIAPI: 

 
1. Assumo total responsabilidade em garantir locais apropriados para que ocorra todo o treinamento, 
possuindo todos os recursos que viabilizam aulas teóricas (sala de aula) e práticas (conforme o caso, 
pátio aberto, casa de fumaça, extintores, piscina ou outro recurso aquático, no caso específico de 
formação de guarda-vidas, etc). 
 
2. No caso específico de empresas de formação de brigadistas efetivos, também anexar a ART do 
local, que neste caso deverá enquadrar-se como Campo de Treinamento Nível 3, conforme NBR-14 
277.  
 
3. Fico ciente que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás pode, a qualquer tempo, verificar 
as informações prestadas nesta Declaração por meio de vistorias in loco e de solicitações de novos 
documentos, a fim de conferir as condições atestadas acima. Responsabilizo-me Civil, Penal e 
Administrativamente pela veracidade das informações prestadas sobre a edificação nesta 
Declaração. 

 
 

_______________________,____ de ______________ de _______ 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Responsável Legal pela Edificação 

(assinar conforme documento de identificação) 

 



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 384, de 03 de agosto de 2022

 

Aprova atualização da Norma Técnica que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS ,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica nº
28/2022 - Gás Liquefeito de Petróleo (Parte 1 e Parte 2), conforme O�cio nº 29.446/2022 - CBM
(000030346207), de lavra do Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica nº 28/2022 - Gás Liquefeito de Petróleo
(Parte 1 e Parte 2), nos termos dos anexos SEI nº 000032420969 e 000032420979.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 



Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 11/08/2022, às 16:30, 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
000032364326 e o código CRC 06D7B947.

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 202200011016159 SEI 000032364326

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032364326&crc=06D7B947
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1. OBJETIVO 

 
1.1 Esta Norma Técnica estabelece as condições necessárias para a proteção contra incêndio em locais de 
manipulação, utilização, central de GLP, instalação interna e sistema de abastecimento a granel de gás 
liquefeito de petróleo (GLP), atendendo o previsto no Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico (Lei n. 15802, de 11 de setembro de 2006). 
 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 Esta Norma Técnica aplica-se às edificações e áreas de riscos destinadas a: 
 

a) Bases de armazenamento, envasamento e distribuição de GLP; 
b) Sistema de resfriamento para gás liquefeito de petróleo. 
c) Central de GLP (recipientes transportáveis, estacionários e abastecimento a granel) e 

abastecimento a granel, obedecendo aos seguintes critérios: 
d) Instalações internas de GLP; 
e) Exigências para uso de recipientes até 13Kg (0,032 m³ - P-13); 
f) Áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP, destinados ou não à 

comercialização. 
 
2.2 A localização da instalação destinada à manipulação, armazenamento, distribuição e revenda de GLP é 
regulamentada pela Lei de Uso e Ocupação do Solo de cada município do Estado de Goiás. 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
Instrução Técnica n. 028/2011 – CBPMESP. 
Instrução Técnica n. 23/2005 – CBMMG. 
Norma de Procedimento Técnico n. 028/2012 – CBMPR. 
Lei Estadual n. 14.077 - Instalação e manutenção de cercas elétricas no Estado de Goiás. 
Lei Estadual n. 15.802/2006 – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Goiás. 
NBR 13523 – Central de gás liquefeito de petróleo (GLP). 
NBR 14024 – Central de gás liquefeito de petróleo (GLP) - Sistema de abastecimento a granel - 
Procedimento operacional. 
NBR 15514 – Área de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP), 
destinados ou não à comercialização — Critérios de Segurança. 
Norma de Procedimento Técnico n. 028 – CBMPR. 
Resolução ANP n. 05, de 26 de fevereiro de 2008. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Para os efeitos desta Norma Técnica aplicam-se as definições constantes da Norma Técnica n. 03 – 
Terminologia de Segurança Contra Incêndio. 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 Bases de armazenamento, envasamento e distribuição de GLP 
 
Para fins dos critérios de segurança na instalação e operação das bases de armazenamento, envasamento 
e distribuição de GLP, adota-se a norma NBR 15186 regulamentada pela Portaria ANP 35, com inclusões e 
adequações desta NT. 
 
5.1.1 As unidades de processo destinadas a envasamento de recipientes (carrossel) devem ser providas de 
sistema fixo de resfriamento (nebulizadores tipo dilúvio). Os locais destinados ao carregamento de veículos-
tanque devem ser providos de sistema fixo de resfriamento, (nebulizadores ou canhões monitores) com 
válvula de acionamento à distância. 
 
5.1.2 Os recipientes estacionários de GLP, com volume acima de 0,25 m³, devem possuir dispositivos de 
bloqueio de válvula automática (válvulas de excesso de fluxo). 
 
5.1.2.1 Os recipientes estacionários destinados a envasamento devem possuir registro de fechamento por 
meio de controle com acionamento à distância para os casos de vazamento. 
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5.1.2.2 Nas instalações de manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) não são exigidas as proteções por sistemas de espuma e detecção de incêndio. 
 
5.1.3 Recipientes estacionários com capacidade superior a 0,5 m3 devem manter o afastamento mínimo 
entre tanques, edificações e limites de propriedade conforme a Tabela 1. 
 
5.1.4 Os sistemas de proteção contra incêndios devem atender aos parâmetros das respectivas Normas 
Técnicas. 
 

Capacidade 
volumétrica 

(m3) 

Limite da 
propriedade e 
as edificações 

Entre tanques (m) 

0,50 a 2,00 3,0 0 

2,01 a 8,00 7,5 1,0 

8,01 a 
120,00 

15,0 1,5 

120,01 a 
265,00 

23,0 

¼ da soma dos 
diâmetros dos 

tanques adjacentes  

265,01 a 
341,00 

30,0 

341,01 a 
454,00 

38,0 

454,01 a 
757,00 

61,0 

757,01 a 
3785,00 

91,0 

Maior que 
3785,01 

120,0 

 

Tabela 1 – Afastamento mínimo de segurança para recipientes estacionários de GLP 
 
NOTAS GENÉRICAS:  

1) Na existência de um recipiente cilíndrico adjacente a um recipiente esférico, a distância mínima deve ser de 7,5 m; 
2) Para recipientes transportáveis devem ser observadas as exigências de distância contidas na tabela A1 do Anexo A. 

 
5.1.5 A quantidade máxima de recipientes estacionários que compõem um grupo pode ser alterada pelos 
equipamentos de combate a incêndio, conforme apresentado na Tabela 2. A quantidade máxima de grupos 
de recipientes não é limitada. 
 
5.1.6 Com relação às áreas classificadas, devem ser atendidas, de modo geral, as distâncias mínimas de 
segurança conforme a Tabela 3. 
 

Sistema de 
proteção 

Quantidade 
máxima de 
recipientes 
por grupos 

Distância 
entre grupos 

Sistema de anel 
de nebulização e 

hidrantes ou 
canhão monitor 

6 7,5 

Sistema de anel 
de nebulização, 

hidrantes e 
canhão monitor 

9 7,5 

 

Tabela 2 – Distâncias mínimas de segurança entre recipientes estacionários e quantidade de recipientes por grupo 
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DISTÂNCIAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA 

 A B C D E F G H I J K L 

A - 3,0 7,5 7,5 7,5 6,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 

B 3,0 - 3,0 7,5 7,5 6,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 

C 7,5 3,0 a) 7,5 15,0 7,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 

D 7,5 7,5 7,5 - 1,5 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

E 7,5 7,5 15,0 1,5 - 6,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 

F 6,0 6,0 7,5 6,0 6,0 - 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 

G 15,0 15,0 15,0 7,5 15,0 6,0 - 3,0 3,0 1,5 1,5 7,5 

H 15,0 15,0 15,0 7,5 15,0 6,0 3,0 - 3,0 1,5 1,5 15,0 

I 15,0 15,0 15,0 7,5 15,0 6,0 3,0 3,0 - - - 15,0 

J 15,0 15,0 15,0 7,5 15,0 6,0 1,5 1,5 - - - 15,0 

K 15,0 15,0 15,0 7,5 15,0 6,0 1,5 1,5 - - - 15,0 

L 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5 7,5 15,0 15,0 15,0 15,0 - 
 

Tabela 3 – Afastamentos de Segurança para as Áreas de Armazenamento de Recipientes de GLP 
 
LEGENDA DAS LOCALIZAÇÕES UTILIZADAS NA TABELA DE DISTÂNCIA MÍNIMA DE SEGURANÇA 
A – Área de transferência; 
B – Casa de bombas e compressores de GLP; 
C – Área de armazenamento a granel – recipientes estacionários; 
D – Área de armazenamento de recipientes transportáveis (cheios, parcialmente utilizados ou vazios) em uso; 
E – Área de envasamento; 
F – Área de estocagem de inflamáveis auxiliares; 
G – Área de utilidades; 
H – Área de apoio operacional; 
I – Área administrativa; 
J – Divisa da propriedade; 
K – Via pública; 
L – Estacionários para decantação. 

 
5.1.7 A distribuidora somente poderá abastecer uma instalação centralizada após comprovar que os 
ensaios e testes foram realizados de acordo com as normas vigentes, e responsabilizar-se-á pelas 
instalações, até o primeiro regulador de pressão existente na linha de abastecimento que operar enquanto 
essas instalações estiverem sendo abastecidas pela mesma, conforme Portaria ANP nº 47/99. 
 
5.2 Sistema de resfriamento para gás liquefeito de Petróleo 
 
Para fins dos critérios de resfriamento para gás liquefeito de petróleo devem ser observados os preceitos da 
NT-22 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndios, bem como os requisitos 
descritos abaixo: 
 
5.2.1 O resfriamento pode ser realizado das seguintes formas: 
 

a) Linha manual com esguicho regulável; 
b) Canhão monitor manual ou automático com esguicho regulável; 
c) Aspersores fixos. 

 
5.2.2 Para o projeto dos sistemas de proteção consideram-se dois conceitos fundamentais: 
 

a) Dimensionamento pelo maior risco; 
b) Não simultaneidade de eventos, isto é, o dimensionamento deve ser feito baseando-se na hipótese 

da ocorrência de apenas um incêndio. 
 
5.2.3 Bombas de incêndio 
 
5.2.3.1 As bombas de incêndio devem atender aos parâmetros da NT-22. 
 
5.2.3.2 Será permitida a instalação de uma única bomba para locais descritos em 5.2.8.1, 5.2.8.2, 5.2.9.1 a 
5.2.9.3. 
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5.2.3.3 Nos demais casos, é obrigatória a instalação de duas bombas de incêndio (principal e reserva), com 
mesmas características de pressão e vazão, nos sistemas de resfriamento de gases combustíveis. A 
configuração deve ser de uma bomba elétrica e outra movida por motor à explosão (não sujeita à 
automatização). É aceitável o arranjo de duas bombas de incêndio elétricas alimentadas por grupo 
motogerador automatizado, com autonomia mínima de 3 horas de funcionamento, ou duas bombas de 
incêndio com motor à explosão (podendo uma delas ter acionamento manual). 
 
5.2.4 Reservatório de incêndio 
 
5.2.5 O reservatório de incêndio deve atender aos parâmetros da NT-22. 
 
5.2.6 O volume de água para combate a incêndio deve ser suficiente para atender a demanda de 100% da 
vazão de projeto durante o período de tempo estabelecido por esta Norma Técnica. 
 
5.2.7 Hidrantes e canhões monitores 
 
5.2.7.1 Cada ponto da área de armazenamento, da esfera ou cilindro a serem protegidos deve ser atendido 
pelo menos por uma linha de resfriamento. 
 
5.2.7.2 Os hidrantes e canhões monitores usados para resfriamento ou extinção de incêndio devem ser 
capazes de resfriar o perímetro dos recipientes verticais ou horizontais considerados em projeto. 
 
5.2.7.3 Após a definição do cenário de combate ao incêndio pelo maior risco (cilindros, esferas, plataformas 
etc.), o dimensionamento do sistema hidráulico deve levar em consideração o funcionamento simultâneo 
das linhas manuais e canhões monitores necessários para atender à demanda de água do sistema de 
resfriamento. 
 
5.2.7.4 Hidrantes 
 
5.2.7.4.1 Todos os locais onde haja risco de vazamento (área de armazenamento, tanques, cilindros etc.) 
devem ser protegidos por hidrantes atendendo ao caminhamento máximo de 30m para alcançar um dos 
equipamentos. 
 
5.2.7.4.2 Os hidrantes devem ser distribuídos e instalados em locais de fácil acesso e permanecerem 
desobstruídos. Recomenda-se o afastamento mínimo de 15 m dos hidrantes com relação aos tanques, 
cilindros e esferas a fim de permitir o manuseio no caso de incêndio. No caso de áreas de armazenamento 
de recipientes transportáveis recomendam-se, no mínimo, os afastamentos previstos para limites de 
propriedade. 
 
5.2.7.4.3 Recomenda-se a instalação de um ponto de tomada de água, no máximo, a 5 m da entrada 
principal (portão de acesso) para área de armazenamento de recipientes transportáveis. 
 
5.2.7.4.4 Deve haver, no mínimo, 2 linhas manuais, nas áreas de armazenamento de recipientes 
transportáveis para proteção por sistema de resfriamento. 
 
5.2.7.4.5 Os hidrantes devem possuir duas saídas com diâmetro nominal de 65 mm, dotadas de válvulas e 
de conexões de engate rápido tipo “Storz”. A altura destas válvulas em relação ao piso deve estar 
compreendida entre 1 e 1,5 m. Será admitida uma única saída (hidrante simples) para os locais descritos 
em 5.2.8.1, 5.2.9.1 a 5.2.9.3. 
 
5.2.7.4.6 A pressão mínima de água para as linhas manuais de resfriamento deve ser de 343,2 KPa (35 
mca) medida no esguicho. 
 
5.2.7.4.7 A vazão mínima de água para as linhas manuais de resfriamento deverá ser de 200 LPM, com o 
emprego obrigatório de esguichos reguláveis. 
 
5.2.7.5 Canhões monitores 
 
5.2.7.5.1 Os canhões monitores podem ser fixos ou portáteis. 
 
5.2.7.5.2 O número mínimo de canhões monitores, quando exigido para área de armazenamento, deve 
atender à proporção mínima de 1 canhão monitor para proteção de 49.920 kg de GLP dispostos em lotes. 
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5.2.7.5.3 Os canhões monitores devem ser especificados para permitir uma vazão mínima de 800 lpm na 
pressão de 549,25 KPa (56 mca), um giro horizontal de 360º e um curso vertical de 80º para cima e de 15º 
para baixo da horizontal. Para efeito de projeto, deve ser considerado o alcance máximo, na horizontal, de 
45 m quando em jato. 
 
5.2.8 Proteção por resfriamento para recipientes transportáveis 
 
5.2.8.1 Quando o volume armazenado for superior a 24.960 kg e inferior a 49.920 kg de GLP será exigida a 
proteção por linhas manuais de resfriamento, dimensionadas conforme item 5.2.7, com autonomia mínima 
de 30 min para o reservatório de incêndio. 
 
5.2.8.2 Quando o volume armazenado for superior a 49.920Kg e inferior a 99.840 kg de GLP será exigida a 
proteção suplementar por canhões monitores com o funcionamento simultâneo das linhas manuais, 
devendo ser atendido o item 5.2.7, com autonomia mínima de 60 min do reservatório de incêndio. Devem 
ser considerados em projeto, no mínimo, duas linhas manuais e um canhão monitor em funcionamento 
simultâneo. 
 
5.2.8.3 Quando o volume armazenado for superior a 99.840 kg de GLP o sistema de resfriamento deve ser 
dimensionado conforme item 5.2.8.2, com autonomia mínima de 120 min e instalação de duas bombas de 
incêndio atendendo aos parâmetros do item 5.2.3.3. 
 
5.2.9 Proteção por resfriamento para recipientes estacionários verticais e horizontais 
 
5.2.9.1 Quando a bateria de GLP for composta por recipientes com capacidade individual de 
armazenamento inferior a 10 m3, porém possuir um volume total igual ou superior a 10 m3 deve ser prevista 
a proteção por linhas manuais de resfriamento, dimensionadas conforme item 5.2.7, com autonomia mínima 
de 30 min para o reservatório de incêndio. 
 
5.2.9.2 Quando a capacidade de armazenamento individual do recipiente for superior a 10 m3 e menor ou 
igual a 20 m3, deve ser prevista proteção por linhas manuais de resfriamento, dimensionado conforme item 
5.2.7, com autonomia mínima de 45 min para o reservatório de incêndio. 
 
5.2.9.3 Quando a capacidade de armazenamento individual do recipiente for superior a 20 m3 e menor ou 
igual a 60 m3, prever proteção por linhas manuais de resfriamento e canhões monitores, calculado conforme 
os itens 5.2.7, com autonomia mínima de 60 min. para o reservatório de incêndio. 
 
5.2.9.4 Quando a capacidade de armazenamento individual do tanque for superior a 60 m3, prever proteção 
por canhões monitores e aspersores instalados de forma a proteger toda a superfície exposta, inclusive os 
suportes (pés). A água deve ser aplicada por meio de aspersores fixos instalados em anéis fechados de 
tubulação com uma autonomia mínima de 120 min. do reservatório de incêndio. Para tanques com 
capacidade individual de armazenamento superior a 120 m3, o reservatório deve ter autonomia de 180 min. 
 
5.2.9.5 Os aspersores, instalados acima da “linha do equador”, dos tanques horizontais, verticais e esferas 
de gás, não serão considerados para proteção da superfície situada abaixo desta. Neste caso, é necessária 
a instalação de outro anel de aspersores abaixo da “linha do equador”. 
 
5.2.9.6 Toda a superfície exposta do(s) cilindro(s) deve estar protegida com os jatos dos aspersores da 
seguinte forma: 
 
5.2.9.6.1 Os aspersores devem ser distribuídos de forma que exista uma superposição entre os jatos, 
equivalente a 10% de dimensão linear coberta por cada aspersor. 
 
5.2.9.6.2 O emprego de aspersores não dispensa os hidrantes (linhas manuais), devendo, inclusive, ser 
previsto pelo menos um canhão monitor portátil que pode ser empregado no caso de falha do sistema de 
aspersores. No entanto, para o dimensionamento do sistema hidráulico não haverá a necessidade de serem 
somadas as vazões necessárias para as linhas manuais, canhão monitor e aspersores, sendo suficiente o 
dimensionamento da demanda de água para os aspersores. 
 
5.2.9.7 A vazão destinada a cada cilindro horizontal ou vertical, por meios fixos (aspersores), deve ser a 
soma dos valores determinados conforme os critérios abaixo: 
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5.2.9.7.1 Lançamento de água segundo a taxa mínima de 5,0 LPM/m², uniformemente distribuídos por 
aspersores sobre toda a superfície;  
 
5.2.9.7.2 Proteção, por aspersores, da válvula de bloqueio, curva e válvula de retenção da linha de 
enchimento, quando esta penetra no cilindro pelo topo. O número de aspersores e a respectiva vazão 
devem ser calculados para que o conjunto receba, pelo menos, 5,0 LPM/m², mas o total não deve ser 
inferior a 100 LPM.  
 
5.2.9.8. Caso as baterias de cilindros de GLP com capacidade individual de, no máximo, 60 m³ estiverem 
com afastamentos de 7,50 m entre si, podem ser consideradas isoladas. 
 
5.2.9.9. A localização dos cilindros e esferas de GLP deve atender às normas técnicas oficiais. 
 
5.2.10 Proteção por resfriamento para esferas 
 
5.2.10.1 A vazão de água para cada esfera, por meios fixos, deve ser a somada aos valores 
correspondentes a: 
 

a) Resfriamento de toda a superfície, calculada multiplicando-se a taxa de 5 Lpm/m2 pela superfície 
total; 

b) Complementação do resfriamento definido no item anterior, com a colocação de um aspersor para a 
região de junção do costado em cada coluna de suporte, a vazão de cada aspersor corresponde a 
10% do valor determinado em “a”, dividido pelo número de colunas; 

c) Curva e válvula de retenção da linha de enchimento, quando esta penetra no cilindro pelo topo, o 
número de aspersores e a respectiva vazão devem ser calculados para que o conjunto receba, pelo 
menos, 5 lpm/m2, mas o total não deve ser inferior a 100 lpm; 

d) Prever uma autonomia mínima de 180 min para o reservatório de incêndio. 
 
5.2.10.2 A vazão destinada a cada cilindro horizontal ou vertical, por meios fixos (aspersores), deve ser a 
soma dos valores determinados conforme os critérios abaixo: 
 

a) Lançamento de água segundo a taxa mínima de 5 Lpm/m2, uniformemente distribuídos por 
aspersores sobre toda a superfície; 

b) Proteção, por aspersores, da válvula de bloqueio, curva e válvula de retenção da linha de 
enchimento, quando esta penetra no cilindro pelo topo, o número de aspersores e a respectiva 
vazão devem ser calculados para que o conjunto receba, pelo menos, 5 lpm/m2, mas o total não 
deve ser inferior a 100 lpm. 

 
5.2.10.3 Deve ser previsto resfriamento para a esfera submetida ao incêndio, bem como para as esferas e 
baterias de cilindros cuja distância entre costados seja inferior a 30 m. 
 
5.2.10.4 Um ou mais cilindros de volume individual igual ou superior a 200 m3 devem ser considerados 
equivalentes a uma esfera. Nos demais casos, devem ser resfriadas as esferas e baterias de cilindros cuja 
distância, entre costados, seja inferior a 15 m. 
 
5.2.10.5 Caso as baterias de cilindros de GLP com capacidade individual de, no máximo, 60 m³ estiverem 
com afastamentos de 15 m entre si, podem ser consideradas isoladas. 
 
5.2.10.6 Quando o suprimento de água sair da rede de incêndio da edificação, deve-se somar a maior 
vazão estabelecida ao valor correspondente ao uso de dois canhões monitores fixos (vazão individual por 
canhões de 1.200 lpm). 
 
5.2.10.7 A localização dos cilindros e esferas de GLP deve atender às normas técnicas oficiais. 
 
5.2.11 Proteção por resfriamento para plataforma de carregamento, estação de carregamento e 
envasamento de cilindros de gás liquefeito de petróleo 
 
5.2.11.1 Nas instalações é indispensável a utilização de aspersores fixos, projetados conforme normas 
técnicas oficiais nacionais ou internacionais. 
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5.2.11.2 O dimensionamento deve considerar a proteção das áreas da ilha de carregamento em torno do 
caminhão ou vagão tanque. Havendo contenção de vazamentos, toda área destinada para captação do 
derrame de produto deve servir como referência para o direcionamento da proteção. 
 
5.2.11.3 A autonomia mínima para o reservatório de incêndio deve ser de 180 min. 
 
5.2.12 Proteção por resfriamento para tanques subterrâneos 

 
5.2.12.1 O armazenamento de GLP em tanques subterrâneos não necessita de proteção contra incêndios 
por resfriamento. 
 
5.3 Central de GLP (recipientes transportáveis, estacionários e abastecimento a granel) 
 
Para fins dos critérios de segurança, instalação e operação das centrais de GLP adotam-se as normas NBR 
13523 e NBR 14024, com inclusões e adequações desta NT. 
 
5.3.1 Os recipientes transportáveis trocáveis ou abastecidos no local (capacidade volumétrica igual ou 
inferior a 0,5 m³) e os recipientes estacionários de GLP (capacidade volumétrica superior a 0,5 m³) devem 
ser situados no exterior das edificações, em locais ventilados, obedecendo aos afastamentos mínimos 
constantes nas Tabelas A1, A2, A3, A4 e A5 do Anexo A, exemplificados nos Anexos E, F, G, H e I. 
 
5.3.1.1 As centrais de GLP devem ser constituídas por recipientes, sendo classificados: 
 

a) Quanto à localização: de superfície, enterrados ou aterrados; 
b) Quanto ao formato: cilíndricos ou esféricos; 
c) Quanto à posição: verticais ou horizontais; 
d) Quanto à fixação: fixos ou móveis; 
e) Quanto ao manuseio: transportáveis ou estacionários; 
f) Quanto ao abastecimento: abastecidos no local ou trocados. 

 
5.3.1.2 Não devem existir conexões na parte inferior de recipientes transportáveis. Todas as válvulas e 
conexões devem ser localizadas na sua parte superior, protegidas contra impactos diretos durante 
transporte e manuseio. Os protetores devem ser parte integrante do recipiente. 
 
5.3.1.3 Recipientes com capacidade volumétrica total acima de 0,5 m³ (aproximadamente 250 kg de 
capacidade de GLP) podem ser transportados somente com no máximo 5% de volume de GLP. 
 
5.3.2 É proibida a instalação dos recipientes em locais confinados, tais como porão, garagem subterrânea, 
forro etc. 
 
5.3.3 A central de GLP com recipientes de superfície com capacidade igual ou superior a 10 m³ deve ter 
proteção por sistema de resfriamento, conforme previsto no item 5.2. 
 
5.3.4 O piso situado sob a projeção no plano horizontal do recipiente deve ser de material incombustível e 
ter declividade que garanta escoamento para fora de sua projeção. A declividade do terreno não deve 
permitir que o produto seja conduzido na direção de equipamentos adjacentes que contenham GLP e/ou 
fontes de ignição. 
 
5.3.4.1 O piso em que os recipientes são diretamente assentados deve ser de material incombustível e ter 
nível igual ou superior ao do piso circundante, não sendo permitida a instalação em rebaixos, recessos ou 
sobre outros recipientes. 
 
5.3.4.2 Em zonas sujeitas à inundação ou variação do nível do lençol de água, os recipientes estacionários 
de GLP devem ser ancorados para evitar sua flutuação. 
 
5.3.4.3 Quando forem utilizadas canaletas para a drenagem da área de estocagem de GLP, elas devem ser 
abertas para a atmosfera. 
 
5.3.5 O recipiente transportável não deve ser fixado ao local da instalação. Sua remoção em situação de 
emergência deve ser possível após o fechamento da válvula de serviço e desconexão ao coletor, destituído 
de outros meios de ligação como prisioneiros, chumbadores, correntes, etc. 
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5.3.6 A central de GLP deve ter proteção específica por extintores de acordo com a Tabela 4. 
 

Quantidade 
de GLP 

(Kg) 

Extintor 
Portátil 

Extintor sobre 
rodas 

Nº Capac. Nº Capac. 

Até 270 1 20 B - - 

271 a 1.800 2 20 B - - 

Acima 1800 2 20 B 1 80 B 
 

Tabela 4 – Proteção por Extintores da Central de GLP 

 
5.3.6.1 Os extintores não deverão ser instalados no interior da central de GLP, devendo ficar em locais 
próximos que permitam o acesso em caso de incêndio na central, com distância máxima de 5,0 m da central 
de GLP. 
 
5.3.7 Quando uma edificação possuir sistema de hidrantes e a central de GLP não constituir risco isolado, é 
obrigatória a proteção da central de GLP por um dos hidrantes, admitindo-se 10 m de jato, sem a 
necessidade de acrescentá-lo no cálculo do dimensionamento de pressão e vazão do sistema.  
 
5.3.8 A central pode ser instalada em corredor que seja a única rota de fuga da edificação, desde que 
atenda aos afastamentos previstos no Anexo A, acrescidos de 1,5 m para passagem. 
 
5.3.9 A central localizada junto à passagem de veículos deve possuir obstáculo de proteção mecânica com 
altura mínima de 0,6 m situado à distância não inferior a 1 m. 
 
5.3.10 Os recipientes não podem apresentar vazamentos, corrosão, amassamentos, danos por fogo ou 
outras evidências de condição insegura e devem apresentar bom estado de conservação das válvulas, 
conexões e acessórios. 
 
5.3.11 Suportes, bases e fundações para instalação de recipientes e suportes para tubulações 
 
5.3.11.1 Os suportes dos recipientes devem seguir as recomendações do código com o qual o recipiente 
foi construído. Os suportes dos recipientes devem permitir o seu movimento, produzido por variações de 
temperatura. 
 
5.3.11.2 Suportes para recipientes horizontais devem estar localizados de forma a permitir movimentos 
mínimos devidos à flexão do corpo do recipiente. Suportes adicionais podem ser requeridos em 
circunstâncias especiais. 
 
5.3.11.3 Os recipientes estacionários devem estar instalados de maneira adequada em fundações 
dimensionadas conforme ABNT NBR 6122. Os blocos de coroamento (no caso de fundações profundas) ou 
as sapatas (no caso de fundações superficiais) devem ser confeccionados em concreto armado, seguindo 
as prescrições da ABNT NBR 6118. Os materiais utilizados como apoio e suportes devem ser construídos 
ou protegidos de forma a oferecer no mínimo 2 h de resistência ao fogo, quando de superfície. 
 
5.3.11.4 Recipientes estacionários verticais devem ser apoiados por uma estrutura aberta, a qual permitirá 
uma boa ventilação natural abaixo ou junto ao recipiente. 
 
5.3.11.5 Os suportes para tubulação devem ser adequadamente projetados, espaçados e fixados, de forma 
a permitir sua flexibilidade, bem como resistir aos esforços existentes. 
 
5.3.11.6 O material do suporte para a tubulação e o contato entre ambos deve ser realizado de maneira a 
evitar corrosão ou desgastes excessivos. 
 
5.3.12 Devem ser colocados avisos com letras não menores que 50 mm, em quantidade tal que possam 
ser visualizados de qualquer direção de acesso à central de GLP, com os seguintes dizeres:  
 

“PERIGO”, “INFLAMÁVEL” E “NÃO FUME”. 
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5.3.13 Na central é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material, bem como outra 
utilização diversa da instalação. 
 
5.3.14 Não é requerido o aterramento elétrico dos recipientes transportáveis e tubulação da central. Para 
os recipientes estacionários, o aterramento deve estar de acordo com as normas NBR 5410 e 5419. 
 
5.3.15 Não é exigida proteção contra descargas atmosféricas na área da central de GLP. 
 
5.3.16 Proteção da Central 
 
5.3.16.1 Somente pessoas autorizadas devem ter acesso às centrais de GLP. 

5.3.16.2 A área em que estão os recipientes das centrais de GLP e os equipamentos de regulagem inicial 
deve estar sinalizada conforme o Item 5.3.12. 
 
5.3.16.3 Para recipientes transportáveis, pode ser construído abrigo de material não inflamável com ou sem 
cobertura e portas Tais recipientes devem ser instalados em áreas que permitam a circulação de ar por 
ventilação natural e a(s) porta(s) do abrigo, caso exista(m), deve(m) ser constituída(s) de grade metálica ou 
material vazado (ex.: veneziana) que permita ventilação. 
 
5.3.16.4 Os recipientes, vaporizadores, válvulas, os reguladores de pressão e tubulações aparentes devem 
ser fisicamente protegidos, com muretas, pilares ou outro sistema nos locais em que estão sujeitos a danos 
originados por circulação de veículos ou outros. 
 
5.3.16.4.1 Na travessia de elementos estruturais, deve ser utilizado um tubo-luva. 
 
5.3.16.5 A central de gás ou o local de instalação dos vaporizadores, sempre que tiver possibilidade de 
acesso de público ao local, deve ser protegida através de cerca de tela de arame ou outro material 
incombustível, com no mínimo 1,8 m de altura, de modo que não interfira na ventilação, contendo no 
mínimo 2 portões em lados opostos ou locados nas extremidades de um mesmo lado da central, abrindo 
para fora, com no mínimo 1 m de largura. A cerca deve possuir os afastamentos mínimos indicados na 
Tabela 5. 
 

Capacidade do 
recipiente – m³ 

Distância da 
superfície do(s) 
recipiente(s) da 

central à cerca – m 

Até 7,6 1,0 

> 7,6 até 16 1,5 

> 16 até 120 3,0 

> 120 7,5 
 

Tabela 5 – Afastamento da cerca de proteção 
 
5.3.16.6 A iluminação da área da central de GLP, quando necessária, deve estar de acordo com a ABNT 
NBR IEC 60079 e ABNT NBR 5419. 
 
5.3.16.7 A construção de centrais de GLP, em cujas adjacências exista uma cerca eletrificada, para a 
coexistência de ambas onde se encontram, a cerca eletrificada deverá possuir apoios com isoladores, 
distante no máximo 50 cm entre eles, de forma a não permitir que, na possibilidade que os fios condutores 
se romperem, ele fique pendente em mais de 50 cm na região sobre a central.  
 
5.3.16.7.1 A cobertura da central de GLP deverá ser constituída unicamente por materiais incombustíveis 
isolantes e que estes, sob quaisquer condições atmosféricas mantenham estas condições.  
 
5.3.16.7.2 A cobertura da central de GLP deverá conter rugosidades ou saliências que impeçam 
condutividade elétrica através de água da chuva, de forma a impossibilitar o aterramento no portão central, 
nas venezianas laterais ou cilindros, impedindo o centelhamento.  
 
5.3.16.7.3 A cerca eletrificada deverá possuir os afastamentos entre os apoios descritos no item 5.3.16.7, 
até atingir o afastamento de 3 m da central, medidos da lateral destas, em ambos os lados, até a projeção 
da cerca eletrificada no solo. 
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5.3.16.7.4 A cerca eletrificada deverá estar a uma altura mínima de 1,0 metro acima da laje de cobertura da 
central de GLP, e no lado oposto ao da abertura dos portões de acesso aos cilindros, não admitindo que ele 
fique sobre a central de GLP.  

 
5.3.16.7.5 Não deverá possuir qualquer tipo de objeto metálico, aparente, na construção da central ou na 
proteção desta, o qual possa servir de aterramento, em caso de contato com um ou mais fios da cerca 
eletrificada, de forma a produzir centelhamento.  

 
5.3.16.7.6 Será permitido o emprego de portões metálicos na central de GLP, desde que este fique recuado 
um mínimo de 30 cm da projeção da cobertura e laterais.  
 
5.3.16.7.7 Para centrais de GLP de recipientes estacionários com capacidade de 1 m3, serão admitidas as 
condições acima descritas, desde que esta cobertura e estrutura de sustentação da cobertura sejam de 
materiais isolantes e incombustíveis e mantenham as condições previstas na NBR 13523.  
 
5.3.16.7.8 A cerca eletrificada, quando isolada sobre o muro ou gradil, na direção zenital, deverá ter a sua 
primeira linha eletrificada a uma altura superior a 2,50 m, na parte mais baixa, se inclinada para o lado do 
logradouro público, deverá estar a uma altura superior a 3,0 m, em sua parte mais baixa.  
 
5.3.16.7.9 Havendo algum obstáculo ou recuo do muro ou gradil que impeça o contato acidental de objetos 
ou parte do corpo na parte eletrificada, esta poderá ser instalada a 2,10 m da continuidade do muro, em sua 
parte mais baixa ou a 2,80 m em sua parte mais alta, se inclinada na direção do logradouro público. 
 
5.3.16.7.10 Em locais que possam ocorrer choques mecânicos, as tubulações, quando aparentes, devem 
ser protegidas. 
 
5.3.16.7.11 É proibida a utilização de tubulações de gás como aterramento elétrico. 
 
5.3.16.7.12 Quando o cruzamento de tubulações de gás e condutores elétricos for inevitável, deve-se 
colocar entre elas um material isolante elétrico. 
 
5.3.16.7.13 O(s) recipiente(s) não deve(m) estar localizado(s) sob redes elétricas e deve(m) atender às 
distâncias mínimas de sua projeção do plano horizontal, conforme Tabela A4 do Anexo A. 
 
5.3.16.7.14 Os recipientes, quando protegidos por instalação em abrigos com cobertura que atenda às 
condições de ventilação mínimas conforme o Item 5.3.16.3, podem ser instalados sob redes de até 0,6 kV. 
 
5.3.17 Materiais 
 
5.3.17.1 Tubos e conexões 
 
5.3.17.1.1 Para condução do GLP nas centrais, devem ser utilizados: 
 

a) Tubos de aço-carbono, com ou sem costura, preto ou galvanizado, graus A ou B, próprios para 
serem unidos por solda, flange ou rosca, atendendo às especificações da ABNT NBR 5590 ou 
ASTM A 106 ou API 5L, com espessura mínima conforme itens abaixo: 

 
1) Para tubulação roscada com pressões de vapor de GLP superiores a 125 PSI ou para GLP 

líquido, os tubos devem ser de no mínimo sch 80; 
2) Para tubulação roscada com pressões de vapor de GLP menores ou iguais a 125 PSI, os 

tubos devem ser de no mínimo sch 40; 
3) Para tubulações soldadas, os tubos devem ser de no mínimo sch 40; 

 
b) Conexões de ferro fundido maleável, preto ou galvanizado, Classe 300, conforme ABNT NBR 6925, 

com rosca de acordo com a ABNT NBR 12912; 
c) Conexões de aço forjado que atenda às especificações da ASME/ANSI-B-16.9; 
d) Mangueiras de borracha para alta pressão que atenda às especificações de ABNT NBR 13419 

(somente nas interligações); 
e) Tubos de cobre conforme ABNT NBR 13206, classe A ou I para pressão de projeto de no mínimo 

1,7 MPa, próprios para serem unidos por acoplamentos ou solda de ponto de fusão acima de 
538°C; 
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f) Conexões de cobre e bronze conforme ABNT NBR 11720; 
g) Tubo de condução de cobre flexível, sem costura, conforme ABNT NBR 14745, somente nas 

interligações. 
 
5.3.17.1.2 Não é permitida a utilização de tubos e acessórios de ferro fundido cinzento. 
 
5.3.17.2 Identificação da tubulação 
 
A identificação das tubulações para condução de GLP deve ser realizada através de pintura, em cor 
amarela para centrais com recipientes transportáveis; cor amarela ou branca, com as conexões em cor 
amarela, para fase gasosa nas centrais com recipientes estacionários; e cor branca, com as conexões em 
cor laranja, para a fase líquida nas centrais com recipientes estacionários. 
 
5.3.17.3 Ensaio de estanqueidade  
 
5.3.17.3.1 Antes da utilização da central de GLP a rede de alimentação deve ser submetida a ensaio de 
estanqueidade com pressão pneumática de no mínimo 1,7 MPa ou pressão hidráulica de no mínimo 2,55 
MPa, por pelo menos 15 minutos, observando-se os demais requisitos das normas técnicas pertinentes.  
 
5.3.17.3.2 Sempre que houver modificação na central de GLP que resulte em alteração na tubulação 
(mudança de trajeto, acréscimo ou redução, etc.) ou suspeita de vazamentos, a rede de alimentação deve 
ser submetida ao ensaio de estanqueidade. 
 
5.3.18 Paredes resistentes ao fogo 
 
5.3.18.1 O objetivo de uma parede resistente ao fogo é proteger o(s) recipiente(s) da radiação térmica de 
fogo próximo e assegurar uma distância de dispersão adequada dos Itens indicados nas Tabelas A1, A2, 
A3, e A4 do Anexo A e demais distâncias/afastamentos de segurança estabelecidos nesta Norma para cada 
situação específica. 
 
5.3.18.2 A parede resistente ao fogo deve ser totalmente fechada (sem aberturas) e construída em 
alvenaria sólida, concreto ou construção similar, com materiais e formas aprovados, com tempo de 
resistência ao fogo de no mínimo 2 h, conforme ABNT NBR 10636. 
 
5.3.18.3 A parede resistente ao fogo deve possuir no mínimo 1,8 m de altura ou estar na mesma altura do 
recipiente (o que for maior), e estar localizada entre 1 m e 3 m medidos a partir do ponto mais próximo do 
recipiente. 
 
5.3.18.4 É recomendável a construção de somente uma parede resistente ao fogo. O número total de 
paredes deve ser limitado a duas. 
 
5.3.18.5 Os recipientes podem ser instalados ao longo do limite da propriedade, desde que seja construída 
uma parede resistente ao fogo conforme o item 5.3.18.2, posicionada na divisa ao longo dos recipientes, 
com altura mínima de 1,8 m, sendo que o acesso à central deve ser interno à propriedade e não aberto à 
via pública. 
 
5.3.18.6 A central em abrigo que for construída ao longo das divisas, ou junto à edificação, deverá possuir 
uma projeção vertical com altura de 50 cm acima da cobertura, construída em concreto armado (Anexo B). 
 
5.3.18.7 O comprimento total da parede deve ser de no mínimo o comprimento do lado do recipiente ou 
conjunto de recipientes, acrescido de no mínimo 1 m para cada lado, e deve atender à distância mínima 
referente à Tabela A1, A2 ou A3 do Anexo A, sendo que esta distância deve ser medida ao redor da parede, 
conforme exemplo do Anexo I. 
 
5.3.18.8 O muro de delimitação da propriedade ou a parede da edificação podem ser considerados parede 
resistente ao fogo quando atenderem a todas as considerações estipuladas nesta Norma. 
 
5.3.18.9 Em recipientes instalados em abrigos, a própria parede do abrigo pode ser enquadrada como 
resistente ao fogo, desde que atenda ao Item 5.3.18.2, ficando nestes casos dispensada dos acréscimos 
dimensionais de 1 m no comprimento e do respectivo posicionamento descrito no Item 5.3.18.3. 
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5.3.19 Centrais de GLP em teto ou laje de cobertura de edificações 
 
5.3.19.1 Somente podem ser instalados em edificações que não disponham de área tecnicamente 
adequada no nível de acesso principal à edificação e que atendam as seguintes exigências: 
 

a) Comprovação, por meio de documentos, da existência da edificação; 
b) Inexistência na localidade de fornecimento de outra fonte similar de energia; 
c) Utilizar somente recipientes abastecidos no local; 
d) O limite máximo de altura fica restrito a 15 m (do térreo à instalação); 
e) O projeto deve ser elaborado por profissional habilitado e registrado no órgão de classe, com 

emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
 
5.3.19.2 A área do teto ou laje de cobertura da edificação, onde ficará(ão) assentado(s) o(s) recipiente(s), 
deve ter superfície plana, cercada por muretas de 0,4 a 0,6 m de altura, com tempo de resistência ao fogo 
de, no mínimo, 2h. A distância destas muretas deve ser de 1 m do recipiente. Esta mureta deve distar, no 
mínimo, 1 m das fachadas e de outras construções ou instalações no teto ou laje de cobertura, exceto 
quando utilizado abrigo ou parede resistente ao fogo. A área deve possuir dispositivo para drenagem de 
água pluvial que permaneça sempre fechado, somente sendo aberto na ocasião de drenagem de água. 
 
5.3.19.3 O teto ou laje de cobertura onde for(em) instalado(s) o(s) recipiente(s) deve ser dimensionado para 
suportar o(s) recipiente(s) cheio(s) com água. 
 
5.3.19.4 Os recipientes devem ser instalados em áreas que permitam a circulação de ar com os 
distanciamentos abaixo relacionados: 
 

a) 1,5 m de ralos; 
b) 3 m de fontes de ignição; 
c) 6 m de entradas de ar-condicionado e poços de ventilação cuja entrada de ar esteja abaixo das 

válvulas dos recipientes; 
d) 3 m de entradas de ar-condicionado e poços de ventilação cuja entrada de ar esteja acima das 

válvulas dos recipientes. 
 
5.3.19.5 A tubulação que abastece os recipientes, quando instalada na fachada da edificação, deve ter os 
afastamentos mínimos abaixo em relação às janelas e outras aberturas: 

 
 

Tipo de conexão 
Afastamento 
mínimo (m) 

Roscada 1,5 

Soldada 0,3 

 
Tabela 6 – Afastamento da tubulação em fachada 

 
5.3.19.6 O local da central e da área de evaporação deve ser impermeabilizado. 
 
5.3.19.7 A localização dos recipientes deve permitir acesso fácil e desimpedido a todas as válvulas e ter 
espaço suficiente para manutenção. 
 
5.3.19.8 O local da central deve ser acessado por escada fixa ou outro meio seguro e permanente de 
acesso, devendo distar, no mínimo, 1 m da bacia de contenção (Anexo C). É vedada a utilização de escada 
do tipo marinheiro na fachada como único meio de acesso à central. 
 
5.3.19.9 É permitida a capacidade volumétrica total de 2 m³ para instalações residenciais multifamiliares, 4 
m³ para instalações comerciais e 16 m³ para instalações industriais. Recipientes limitados à capacidade 
volumétrica individual máxima de 4 m3. 
 
5.3.19.10 A central não deve estar localizada sobre casa de máquinas e reservatórios superiores de água. 
 
5.3.19.11 Quando o recipiente estiver localizado sobre teto ou laje de cobertura, a mais de 9 m do solo, se 
a mangueira de enchimento não puder ser observada pelo operador em seu comprimento total, deve ser 
feita uma linha de abastecimento. 
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5.3.20 Para o abastecimento a granel de GLP, devem ser observadas as seguintes condições gerais 
de segurança: 
 
5.3.20.1 Recomenda-se que recipientes de capacidades volumétricas iguais ou inferiores a 0,25m³ 
possuam sistemas adicionais automáticos ou semiautomáticos que evitem o sobre enchimento dos 
recipientes. 
 
5.3.20.2 Durante a operação de abastecimento, o veículo abastecedor deve ser posicionado de forma a 
permitir sua rápida evacuação do local. 
 
5.3.20.3 Caso o veículo se encontre em via pública ou junto ao tráfego de pessoas, durante a operação, a 
área deve estar sinalizada e isolada. 
 
5.3.20.4 Durante o abastecimento a mangueira não deve passar pelo interior de habitações, em locais 
sujeitos ao tráfego de veículos ou nas proximidades de fontes de calor ou de ignição. 
 
5.3.21 Afastamento das tomadas de abastecimento 
 
5.3.21.1 As tomadas de abastecimento devem estar localizadas dentro da propriedade (mesmo que na 
divisa), no exterior das edificações, podendo ser nos próprios recipientes, na central ou em um ponto 
afastado da central, desde que devidamente demarcadas. As tomadas de abastecimento devem respeitar 
os seguintes afastamentos mínimos: 
 

a) 3,0 m de aberturas (janelas, portas tomadas de ar, etc.) das edificações; 
b) 6,0 m de reservatórios que contenham fluidos inflamáveis; 
c) 1,5 m de ralos, rebaixos ou canaletas e dos veículos abastecedores; 
d) 3,0 m de materiais de fácil combustão e pontos de ignição. 

 
5.3.21.2 Nas linhas que interligam as tomadas de abastecimento ao recipiente, não é permitida a utilização 
de interligações com materiais com ponto de fusão inferior a 816°C. 
 
5.3.21.3 Na linha de abastecimento é permitido o fluxo somente no sentido do recipiente. As duas 
extremidades (recipiente e tomada de abastecimento) devem ser providas de válvula de retenção. 
 
5.3.21.4 Caso a linha abasteça mais de um recipiente, cada derivação da linha deve ser provida de uma 
válvula de bloqueio. 
 
5.3.21.5 A linha de abastecimento deve ser externa às edificações e provida de dispositivo de “vent” para a 
atmosfera, o qual deve respeitar os distanciamentos previstos para a tomada de abastecimento do item 
5.3.21.1. O dreno (despressurização) somente pode ser feito através de orifício com diâmetro máximo de 3 
mm e em local ventilado. 
 
5.3.21.6 É vedada a instalação das tomadas de abastecimento em caixas ou galerias subterrâneas e 
próximas a depressões do solo, valetas para captação de água pluvial, aberturas de dutos de esgoto ou 
abertura para acesso a compartimentos subterrâneos. 
 
5.3.22 Edificações existentes que não possuam os recuos estabelecidos em norma e, por consequência, 
impossibilidade técnica de instalação, podem, por exceção, adotar centrais prediais de GLP em nichos 
(Anexo D). Estas centrais devem atender aos seguintes parâmetros: 
 
5.3.22.1 Comprovação da existência da edificação e aprovação por órgão oficial competente do 
atendimento dos parâmetros legais referentes ao uso e ocupação do solo, bem como a impossibilidade 
técnica de se adotar outra modalidade de instalação de central de GLP; 
 
5.3.22.2 Inexistência de outra fonte similar alternativa de energia; 
 
5.3.22.3 A central deve ser instalada na fachada da edificação voltada para via pública, no pavimento 
térreo e atender aos seguintes requisitos: 
 

a) Ter área mínima de 1 m²; 
b) Os recipientes devem distar no mínimo 0,8 m do limite frontal da propriedade; 
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c) Ter interposição de paredes resistentes ao fogo (TRRF 120 min) na parte superior da central e nas 
laterais. Estas paredes devem apresentar resistência mecânica e estanqueidade com relação ao 
interior da edificação; 

d) Ter capacidade máxima de até 2 recipientes de 0,108 m³ (P-45) ou 01 (um) 0,454 m³ (P-190); 
e) Possuir na frente da edificação fechamento por porta metálica, que propicie área de ventilação 

permanente, no mínimo, 0,32 m², na parte inferior; 
f) Possuir veneziana de ventilação permanente, localizada acima da porta, com área mínima de 0,32 

m²; 
g) Atender às demais exigências de afastamentos de fonte de calor, ralos e depressões, sinalização, 

proteção por extintores, prescritos nesta NT. 
 
5.3.23 Instalações internas de GLP 
 
Para fins dos critérios de segurança, instalação e operação das centrais de GLP adota-se a norma NBR 
15526/09, com inclusões e adequações constantes nesta NT. 
 
5.3.23.1 As tubulações instaladas devem ser estanques e desobstruídas. 
 
5.3.23.2 A instalação de gás deve ser provida de válvula de fechamento manual, na parte externa a central, 
em cada ponto em que se tornar conveniente para a segurança, operação e manutenção da instalação. 
 
5.3.23.3 A tubulação não pode fazer parte de elemento estrutural. 
 
5.3.23.3.1 A tubulação da rede interna não pode passar no interior de: 
 

a) Dutos de lixo, ar condicionado e águas pluviais; 
b) Reservatório de água; 
c) Dutos para incineradores de lixo; 
d) Poços e elevadores; 
e) Compartimentos de equipamentos elétricos; 
f) Compartimentos destinados a dormitórios, exceto quando destinada à conexão de equipamento 

hermeticamente isolado; 
g) Poços de ventilação capazes de confinar o gás proveniente de eventual vazamento; 
h) Qualquer vazio ou parede contígua a qualquer vão formado pela estrutura ou alvenaria, ou por estas 

e o solo, sem a devida ventilação. Ressalvados os vazios construídos e preparados 
especificamente para esse fim (shafts) que devem conter apenas as tubulações de gás, líquidos 
não inflamáveis e demais acessórios, com ventilação permanente nas extremidades. Estes vazios 
devem ser visitáveis e possuir área de ventilação permanente e garantida; 

i) Qualquer tipo de forro falso ou compartimento não ventilado; 
j) Locais de captação de ar para sistemas de ventilação; 
k) Todo e qualquer local que propicie o acúmulo de gás vazado. 

 
5.3.23.4 As instalações da central de GLP devem permitir o reabastecimento dos recipientes, sem a 
interrupção da alimentação do gás aos aparelhos de utilização. 
 
5.3.23.5 As tubulações aparentes devem atender aos requisitos abaixo: 

a) Ter as distâncias mínimas entre a tubulação de gás e condutores de eletricidade de 0,3 m; 
b) Ter um afastamento das demais tubulações suficiente para ser realizada manutenção nas mesmas; 
c) Ter afastamento de, no mínimo, 2 m de para-raios e seus respectivos pontos de aterramento. 

 
5.3.23.6 Em caso de superposição, a tubulação de gás deve ficar abaixo das demais. 
 
5.3.24 Abrigos 
 
5.3.24.1 Os abrigos de medidores de consumo de GLP devem possuir proteção por um extintor de pó 20-
B:C. 
 
5.3.24.2 Os abrigos, internos ou externos, devem permanecer limpos e não podem ser utilizados como 
depósito ou outro fim que não aquele a que se destinam. 
 
5.3.24.3 Ventilação dos abrigos das prumadas internas. 
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5.3.24.3.1 Os abrigos internos à edificação devem ser dotados de tubulação específica para ventilação. 
 
5.3.24.3.2 O tubo utilizado para ventilação (escape do gás) pode ser metálico ou de PVC, com saída no 
pavimento de descarga e na cobertura da edificação e com o dobro do diâmetro da tubulação de gás da 
prumada, conforme exemplos no Anexo J. 
 
5.3.24.3.3 O tubo que interliga o shaft ao tubo de ventilação pode ser metálico ou de PVC, com bocal 
situado junto ao fechamento da parte inferior do shaft, comprimento superior a 50 cm e ter sua junção com 
o tubo de ventilação formando um ângulo fechado de 45 graus. 
 
5.3.24.3.4 Quando a tubulação for interna à edificação e os abrigos nos andares forem adjacentes a uma 
parede externa, pode ser prevista uma abertura na parte inferior desse, dispensando-se a exigência do 
item anterior, com tamanho equivalente a, no mínimo, duas vezes o da seção da tubulação, devendo ainda 
tal abertura ter distância de 1,2 m de qualquer outra. 
 
5.4 Exigências para recipientes transportáveis de GLP com capacidade de volume até 13 kg de GLP 
(0,032 m³ - P-13) 
 
5.4.1 A utilização de recipientes com capacidade igual ou inferior a 0,032 m3 (13 kg) de GLP é vedada em 
edificações, exceto para uso nas condições abaixo: 
 
5.4.1.1 Residências unifamiliares (casas térreas ou assobradadas) ou multifamiliares constituídas em blocos 
com área útil de construção inferior a 1200 m² e altura máxima de 10,00 m, caracterizados como risco 
isolado conforme parâmetros da Norma Técnica n. 07, nas condições abaixo: 
 

a) Instalado na área externa da edificação em pavimento térreo e rede de alimentação individual por 
residência; 

b) Atender aos quesitos para instalação de acordo com a NBR 15526 e esta NT. 
 

5.4.1.2 As edificações residenciais multifamiliares em ocupações mistas poderão utilizar botijão de 32 L (13 
kg) desde que atendam o item anterior. 
  
5.4.1.3 O uso de botijão de 32 L (13 kg) será permitido excepcionalmente nas condições abaixo: 
 

a) Trailers, barracas, quiosques e assemelhados, com no máximo um botijão por unidade; 
b) Copas, cozinhas, lanchonetes e assemelhados destinados exclusivamente para cocção de 

alimentos, limitado no máximo a um botijão por edificação; 
c) Em aviculturas, para aquecimento de aves.  

 
5.4.2 A utilização dos recipientes de 32 L (13 kg), prevista nos itens acima, deverá atender os seguintes 
requisitos: 
 

a) Localizados em área externa e ventilada; 
b) Protegidos do sol, da chuva e da umidade; 
c) Estar afastado de outros produtos inflamáveis, de fontes de calor e faíscas; 
d) Estar afastado, no mínimo, 1,5 m de ralos, caixas de gordura e esgotos, bem como de galerias 

subterrâneas e similares. 
 

5.4.3 A mangueira entre o aparelho e o botijão deverá ser do tipo metálica flexível, de acordo com normas 
pertinentes, podendo ser utilizada mangueira flexível de PVC com o comprimento entre 0,80 m e 1,25 m, 
sendo que esta deve sair da fábrica já cortada, atendendo a NBR 8613.  
 
5.4.4 Não será permitido o uso de GLP P-13 em motores de qualquer espécie, saunas, caldeira e 
aquecimento de piscinas ou para fins automotivos. 
 
5.4.5 Não será permitido o uso de botijões P-2 (2 kg) em áreas internas às edificações. 
 
5.4.6 Nas edificações que não seja permitido o uso de P-2 e P-13, conforme 5.4.1, o suprimento de GLP 
deve ser feito, obrigatoriamente, através de Central de GLP. 
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5.5 Centrais para abastecimento de empilhadeiras 
 
5.5.1 A transferência de GLP líquido para recipientes montados em empilhadeiras deve ser realizada 
somente em áreas externas, podendo esta área ser coberta com aberturas laterais. 
 
5.5.2 Não é permitida a transferência de GLP líquido para recipientes dentro de edificações, exceto quando 
esta edificação for construída especificamente para este fim, com ventilação natural e construída com 
materiais incombustíveis. 
 
5.5.3 A mangueira de transferência de GLP líquido para recipientes montados em empilhadeiras não pode 
passar dentro de edificações, exceto nas edificações construídas especificamente para este fim. 
 
5.5.4 O ponto de transferência de GLP líquido para recipientes montados em empilhadeiras deve estar de 
acordo com o item 5.3.21. 
 
5.5.5 O furo de expurgo de GLP utilizado na operação de abastecimento das empilhadeiras deve ter o 
diâmetro de no máximo 1,4 mm. 
 
5.6 Instalações temporárias de recipientes 
 
5.6.1 São aquelas utilizadas durante a manutenção dos recipientes da instalação definitiva ou recipientes 
utilizados provisoriamente durante a instalação do recipiente definitivo, e também no caso de uso 
intermitente ou sazonal, como recipientes utilizados em áreas agrícolas para secagem de grãos. 
 
5.6.2 A instalação temporária não deve exceder a 6 (seis) meses de funcionamento. 
 
5.6.3 Os diversos tipos de instalações e recipientes utilizados devem obedecer aos preceitos descritos 
nesta Norma. 
 
5.6.4 Nas instalações temporárias realizadas em áreas rurais em que não haja tráfego de pessoas ou 
veículos, não é necessária a construção de cercas ou abrigos; nas demais instalações devem ser prevista 
uma delimitação e proteção de forma provisória, de modo a inibir o acesso de pessoas não autorizadas. 
 
5.7 Vaporizadores 
 
5.7.1 Os vaporizadores podem ser aquecidos a vapor de água, energia elétrica, água quente, atmosférico 
ou a gás (direta ou indiretamente). Devem ser selecionados para vaporizar GLP na máxima vazão requerida 
pelas instalações. 
 
5.7.2 Os componentes dos vaporizadores sujeitos à pressão de GLP devem ser projetados, fabricados e 
testados para uma pressão mínima de projeto de 1,7 MPa, e devem atender às normas de construção. 
 
5.7.3 O GLP somente pode ser vaporizado de forma forçada em equipamentos para tal fim, sendo proibido 
o aquecimento dos recipientes de armazenagem do GLP, seja por mecanismos internos ou processos 
externos. 
 
5.7.4 Os vaporizadores devem ter no mínimo as informações abaixo em uma placa fixada junto a estes, 
sendo que estas informações também devem estar contidas em documentos fornecidos pelo fabricante: 
 

a) Nome do fabricante; 
b) Modelo; 
c) Número de série do vaporizador; 
d) Código de construção (ano de edição); 
e) Pressão de projeto; 
f) Máxima e mínima temperatura de operação; 
g) Ano de fabricação; 
h) Capacidade de vaporização máxima (kg/h), informando produto e a sua temperatura de entrada. 

 
5.7.5 Os vaporizadores devem ser instalados em local permanentemente ventilado, afastados 3 m de ralos, 
aberturas de edificações (situadas abaixo do nível superior do vaporizador) e depressões. O piso abaixo 
dos vaporizadores deve ser incombustível e possuir caimento para evitar o acúmulo de eventual vazamento 
de GLP próximo ao vaporizador e recipientes. 
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5.7.6 A distância mínima dos vaporizadores aos recipientes, aos pontos de abastecimento e às edificações 
e/ou divisas de propriedade edificável deve estar de acordo com a Tabela A5 do Anexo A. 
 
5.7.7 Se o vaporizador for instalado em um abrigo, este deve ser construído de material incombustível e 
deve ter ventilação natural no nível do piso. Este abrigo pode ser compartilhado com recipientes e outros 
equipamentos utilizados na central de GLP. 
 
5.7.8 No mínimo uma válvula de bloqueio deve ser instalada em cada tubulação entre o recipiente de GLP e 
o vaporizador. 
 
5.7.9 Os sistemas de vaporização devem ser equipados com meios de drenagem para local ventilado 
externo ao abrigo (quando este existir). 
 
5.7.10 Os vaporizadores devem possuir válvula de segurança diretamente conectada à fase vapor do GLP. 
As válvulas de alívio devem descarregar diretamente para o ar livre. A capacidade de alívio deve ser 
suficiente para proteger o vaporizador de sobre pressão. 
 
5.7.11 Os vaporizadores devem ser providos de meios automáticos adequados que evitem que o GLP 
líquido passe do vaporizador para a tubulação de descarga da fase vapor do gás em qualquer condição 
operacional. 
 
5.7.12 Os vaporizadores devem possuir dispositivos automáticos que evitem que estes sofram 
superaquecimento. 
 
5.7.13 Na utilização de vaporizadores com retorno de fase vapor para o recipiente de GLP, devem ser 
previstos meios que evitem aumento de pressão acima de 75% da pressão máxima de trabalho do 
recipiente. 
 
5.8 Gerais 
 
5.8.1 Não será permitida a utilização de GLP na forma de botijões e cilindros para o uso de oxicorte, solda 
ou similar em áreas internas às edificações. 
 
5.8.2 Para os casos omissos dessa norma, serão adotadas as NBR 13523, NBR 15186 e NBR 15514 
vigentes. 
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ANEXO A 
 

Tabelas de Distanciamentos 
 

 

Tabela de afastamentos de segurança – m 

Capacidade 
individual do 
recipiente m³ 

Divisas de propriedades 
edificáveis / edificações 

 4  6  7  8 Entre 
recipientes 

Aberturas abaixo da 
descarga da válvula de 

segurança 

Fontes de ignição e outras 
aberturas 

Produtos 
tóxicos, 

perigosos, 
inflamáveis 

e chama 
aberta 9 

Materiais 
combustíveis 

Superfície 

 1  3  5 

Enterrados / 
aterrados ² 

Abastecidos 
no local 

Destrocáveis 
Abastecidos 

no local 
Destrocáveis 

Até 0,5 0 3 0 1 1 3 1,5 6 3 

> 0,5 a 2 1,5 3 0 1,5 – 3 – 6 3 

> 2 a 5,5 3 3 1 1,5 – 3 – 6 3 

> 5,5 a 8 7,5 3 1 1,5 – 3 – 6 3 

> 8 a 120 15 15 1,5 1,5 – 3 – 6 3 

> 120 22,5 15 

1/4 da 
soma dos 
diâmetros 
adjacentes 

1,5 – 3 – 6 3 

 
Tabela A1 – Afastamentos de Segurança para Recipientes de GLP em Central de Gás 

 
NOTAS ESPECÍFICAS: 
 

1) Nos recipientes de superfície, as distâncias apresentadas são medidas a partir da superfície externa do recipiente mais 
próximo. A válvula de segurança deve estar fora das projeções da edificação; 

2) A distância para os recipientes enterrados/aterrados deve ser medida a partir da válvula de segurança, enchimento e 
indicador de nível máximo; 

3) As distâncias de afastamento das edificações não devem considerar projeções de complementos ou partes destas, tais como 
telhados, balcões, marquises; 

4) Em uma instalação, se a capacidade total com recipiente até 0,5 m³ for menor ou igual a 2 m³, a distância mínima continuará 
sendo de 0 metro; se for maior que 2 m³, considerar: 

 
a) No mínimo 1,5 m para capacidade total > 2 m³ até 3,5 m³; 

b) No mínimo 3 m para capacidade total > 3,5 m³ até 5,5 m³; 

c) No mínimo 7,5 m para capacidade total > 5,5 m³ até 8 m³; 

d) No mínimo 15 m para capacidade total acima de 8 m³. 

 

Caso o local destinado à instalação da central que utilize recipiente de até 0,5 m³ não permita os afastamentos acima, a 
central pode ser subdividida com a utilização de paredes divisórias resistentes ao fogo com TRRF mínimo de 2 h, de 
acordo com ABNT NBR 10636, com comprimento e altura de dimensões superiores ao recipiente. Neste caso, deve se 
adotar o afastamento mínimo à capacidade total de cada subdivisão. Para recipientes abastecidos no local de até 0,5 m³, 
a capacidade conjunta total da central é limitada em até 10 m³; 

 
5) No caso de existência de duas ou mais centrais de GLP com recipientes de até 0,5 m³, estas devem distar entre si em no 

mínimo 7,5 m; 
6) Para recipientes acima de 0,5 m³, o número máximo de recipientes deve ser igual a 6. Se mais que uma instalação como 

esta for feita, ela deve distar pelo menos 7,5 m da outra; 
7) A distância de recipientes de superfície de capacidade individual maior que 0,5 m³ e até 8 m³, para edificações/divisa de 

propriedade, pode ser reduzida à metade, desde que sejam instalados no máximo 3 recipientes de capacidade individual de 
até 5,5 m³. Este recipiente ou conjunto de recipientes deve estar distante de pelo menos 7,5 m de qualquer outro recipiente 
com capacidade individual maior que 0,5 m³; 

8) Os recipientes de GLP não podem ser instalados dentro de bacias de contenção de outros combustíveis; 
9) No caso de depósito de oxigênio e hidrogênio, os afastamentos devem ser conforme as Tabelas A2 e A3, respectivamente. 
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ANEXO A 
 

Tabelas de Distanciamentos 
 

Capacidade conjunta GLP – m³ 
Oxigênio (incluindo reservas) – Nm³ 

Até 11 11,1 a 566 Acima de 566 

Até 5,5 0 6 7,5 

Acima de 5,5 0 6 15 
 

Tabela A2 – Afastamentos para estocagem de oxigênio 

 
 

 

 

 

 

 

Capacidade conjunta GLP – m³ 
Hidrogênio (incluindo reservas) Nm³ 

Até 11 11 a 85 > 85 

Até 2,0 0 3 7,5 

Acima de 2,0 0 7,5 15 
 

Tabela A3 – Afastamentos para estocagem de hidrogênio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de Tensão – Kv Distância mínima – m 

Menor ou igual a 0,6 1,8 

Entre 0,6 e 23 3,0 

Maior que 23 7,5 
 

Tabela A4 – Afastamentos para redes elétricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de vaporizador Recipientes 
Tomada de 

abastecimento 

Edificação 
e/ou divisa de 
propriedade 

edificável 

Acionado por 
fogo/elétrico não classificado 

3 m 4,5 m 7,5 m 

A vapor, água quente, 
atmosférico e elétrico classificado 

1,5 m 1,5 m 0 m 

 

Tabela A5 – Distância dos vaporizadores 
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Anexo B (informativo) 
 

Central de GLP ao longo da divisa de propriedade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MURO DE DIVISA 

h = 0,50m 

Platibanda e 
cobertura em 
concreto 

Paredes laterais 
em alvenaria ou 
aberta 

Aberturas junto ao 
piso e ao teto 
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Anexo C (informativo) 
 

Instalação de recipientes em teto e lajes de cobertura de edificações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEGENDA: 
A – Distância mínima da janela para: tubos com conexão roscada – 1,5 m. tubos com conexão soldada – 0,3 m; 
B – Distância mínima da mureta para a fachada da edificação – 1,0 m; 
C – Tomadas de ar condicionado: acima da altura do recipiente – 3 m; abaixo da altura do recipiente – 6 m; 
D – Distância mínima de fonte de ignição – 3 m; 
F – Distância mínima de ralos ao recipiente – 1,5 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
A – Parede resistente ao fogo 
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Anexo D (informativo) 
 

Central de GLP – “NICHO” 
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Anexo E (informativo) 
 

Instalação de recipientes transportáveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de recipiente Tipo de serviço 
Distância de válvula de alívio 

à abertura inferior 
Distância de válvula de alívio à 

fonte de ignição 

Cilindro Destroca 1 m 1,5 m 

Cilindro Abastecido no local 1 m 3 m 

Estacionário Abastecido no local 1,5 m 3 m 
 

NOTAS GENÉRICAS: 
1) Distância mínima de 1,5 m entre a descarga de válvula de alívio e a fonte externa de ignição (por exemplo, ar-condicionado), 

sistema de ventilação, etc. 
2) Se um cilindro destrocável for abastecido no local, a conexão de enchimento ou a purga do indicador de nível máximo deve 

estar a pelo menos 3 m de qualquer fonte externa de ignição, sistema de ventilação, etc. 
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Anexo F (informativo) 
 

Instalação de recipientes estacionários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEGENDA: 

 
A) Recipiente com capacidade individual de até 0,5 m³; 
B) Recipiente com capacidade individual > 2 m³ a 5,5 m³; 
C) Recipiente com capacidade individual > 5,5 m³ a 8 m³; 
D) Recipiente com capacidade individual > 8 m³ a 120 m³. 

 
NOTAS GENÉRICAS: 

1) Independentemente do tamanho, qualquer recipiente abastecido no local deve estar localizado de tal forma que a conexão 
de enchimento e o indicador de nível máximo estejam pelo menos a 3 m de qualquer fonte de ignição (por exemplo, chama 
aberta, ar-condicionado, compressor, etc.), entrada ou sistema de ventilação. 

2) A distância de recipientes de 0,5 m³ a 8 m³ para edificações e/ou divisas de propriedades pode ser reduzida à metade, desde 
que seja instalado no máximo 3 recipientes de capacidade individual de até 5,5 m³, distantes pelo menos a 7,5 m de qualquer 
outro recipiente com capacidade individual maior que 0,5 m³. 

 
Observação: as faixas de 0,5 m³ a 2 m³ e acima de 120 m³ não estão indicadas no desenho. 

 
Este anexo aplica-se a recipientes estacionários de superfície até 120 m³. 
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Anexo G (informativo) 
 

Instalação de recipientes estacionários enterrados 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: 

 
A) Recipiente com capacidade individual de até 8 m³; 
B) Recipiente com capacidade individual acima de 8 m³. 

 
 
NOTAS GENÉRICAS: 

1) A conexão de enchimento e o indicador de nível máximo devem distar pelo menos 3 m de fontes de ignição (por exemplo, 
chama aberta, ar-condicionado). 

2) A distância mínima de tanques encerrados deve ser medida a partir de válvula de alívio, de válvula de enchimento e da 
válvula de nível máximo, exceto que nenhuma parte do recipiente deve estar a menos de 3 m de edificações e limite de 
propriedade que possa ser edificado. 

 
Observação: as faixas de 0,5 m³ a 2 m³ e acima de 120 m³ não estão indicadas no desenho. 

 
Este anexo aplica-se a recipientes estacionários enterrados de até 120 m³. 
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Anexo H (informativo) 
 

Distância entre recipientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA GENÉRICA: Recomenda-se sempre deixar espaço suficiente para manutenção. 
 

Este anexo aplica-se entre recipientes até 120 m³. 
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Anexo I 
 

Distância do recipiente à fonte de ignição com parede resistente fogo (exemplo) 
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Anexo J 
 

Ventilação em abrigos localizados nos andares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXEMPLO 1 – Ventilação de abrigo de medidores 

 

LEGENDA: 

1) Abrigo de medidores; 
2) Lajes da edificação; 
3) Tubo vertical adjacente que pode correr através de um prisma de ventilação ou embutido na alvenaria da edificação; 
4) Abertura inferior do tubo adjacente; 
5) Terminais de exaustão do duto; 
6) Conexão do duto ao abrigo. 
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Anexo J 
 

Ventilação em abrigos localizados nos andares 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalhe 1 – Conexão entre abrigo e dutos de ventilação 

 

 

 

LEGENDA: 

1) Fresta de 1 cm na parte inferior/ superior do abrigo; 
2) Porta do abrigo sem ventilação exceto a fresta; 
3) Curva de 45o; 

4) Tubo de PVC; 
5) Tubo e PVC; 
6) Terminal do tubo adjacente; 
7) Tê a 45o 

8) Tubo de PVC; 
9) Abraçadeira; 
10) Parte traseira do abrigo; 

11) Entrada de ar para o duto adjacente; 
12) Porta do abrigo ventilado para o exterior; 
13) Alvenaria da edificação; 
14) Ventilação do abrigo realizada diretamente para o exterior. 
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6. CONDIÇÕES GERAIS DE ARMAZENAGEM 
 
6.1 Os recipientes transportáveis de GLP podem ser classificados conforme 6.1.1 a 6.1.5: 
 
6.1.1 Novos: Quando ainda não receberam nenhuma carga de GLP. 
 
6.1.2 Cheios: Quando contêm quantidade de GLP igual à massa líquida, observadas as tolerâncias da 
legislação metrológica vigente.  
 
6.1.3 Parcialmente Utilizados: Quando contêm quantidade de GLP abaixo da massa líquida. 
 
6.1.4 Em Uso: Quando apresenta em sua válvula de saída de GLP qualquer conexão diferente do lacre da 
distribuidora, tampão, plugue ou protetor de rosca.  
 
6.1.5 Vazios: Quando os recipientes, depois de utilizados, não contêm GLP ou contêm quantidade residual 
de GLP sem condições de sair dos recipientes por pressão interna. 
 
6.2 É permitida a armazenagem, para consumo próprio, de cinco ou menos recipientes transportáveis, com 
massa líquida de até 13 kg de GLP, cheios, parcialmente cheios ou vazios, devendo ser observados os 
seguintes requisitos: 
 

a) Possuir ventilação natural;  
b) Preferencialmente protegido do sol, da chuva e da umidade;  
c) Estar afastado de outros produtos inflamáveis, de fontes de calor e de faíscas;  
d) Estar afastado no mínimo 1,5 m ralos, caixas de gordura e de esgotos, bem como de galerias 

subterrâneas e similares. 
  
6.3 As áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP serão classificadas pela capacidade 
de armazenamento, em quilogramas de GLP, conforme a Tabela A1, do Anexo A. 
 
6.4 A capacidade de armazenamento, em quilogramas de GLP, de uma área deve ser limitada pela soma da 
massa líquida total dos recipientes transportáveis cheios, parcialmente utilizados e vazios.  
 
6.5 Somente será permitida a instalação de área de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP 
em imóvel também utilizado como moradia ou residência particular desde que haja separação física (muro) 
com no mínimo 1,80 m de altura, sem aberturas, em alvenaria entre estes e acessos independentes, com 
rotas de fuga distintas, o lote de recipientes de GLP deve estar afastado no mínimo de 1,00 m do muro de 
separação física, sendo respeitadas as distâncias mínimas de segurança estabelecidas no Anexo C, desta 
Norma Técnica e observadas as posturas estadual e municipal. As Figuras 5, 6 e 7, do Anexo H, mostram 
exemplos de imóveis que abrigam residências e armazenamento de GLP. 
 
6.6 Os recipientes transportáveis de GLP devem ser armazenados sobre piso plano e nivelado, concretado 
ou pavimentado, de modo a permitir uma superfície que suporte carga e descarga, em local ventilado, ao ar 
livre, podendo ou não a (s) área (s) de armazenamento ser encoberta (s). 
 
6.7 A área de armazenamento, quando coberta, deve ter no mínimo 2,60 m de pé-direito e possuir um espaço 
livre, permanente de no mínimo 1,20 m entre o topo da pilha de botijões cheios e a cobertura. A estrutura e a 
cobertura devem ser construídas com produto resistente ao fogo, tendo a cobertura menor resistência 
mecânica do que a estrutura que a suporta. 
 
6.8 Não é permitida a armazenagem de outros materiais na área de armazenamento dos recipientes 
transportáveis de GLP, excetuando-se aqueles exigidos pela legislação vigente, tais como: balança, material 
para teste de vazamento, extintor (es) e placa (s).  
 
6.9 Quando os recipientes transportáveis de GLP estiverem armazenados sobre plataforma elevada, esta 
deve ser construída com materiais resistentes ao fogo, possuir ventilação natural, podendo ser coberta ou 
não, e atender aos requisitos de 6.4.  
 
6.10 As operações de carga e descarga de recipientes transportáveis de GLP devem ser realizadas com 
cuidado, evitando-se que esses recipientes sejam jogados contra o solo ou a plataforma elevada, para que 
não sejam danificados, constituindo-se risco potencial para a (s) área (s) de armazenamento, a (s) construção 
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(ões) no imóvel ou nos imóveis vizinhos e o público em geral.  
 
6.11 A delimitação da área de armazenamento deve ser através de pintura no piso ou por meio de cerca de 
tela metálica, gradil metálico ou elemento vazado de concreto, cerâmica ou outro material resistente ao fogo, 
para assegurar ampla ventilação. Para áreas de armazenamento superiores à classe III, também demarcar 
com pintura no piso, o local para os lotes de recipientes.  
 
6.12 Os recipientes transportáveis de GLP cheios devem ser armazenados dentro da(s) área(s) de 
armazenamento, separados dos recipientes parcialmente utilizados ou vazios.  
 
6.13 Os expositores que delimitam uma área de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP 
somente podem ser classificados como classe I ou II, ainda que no mesmo lote.  
 
6.14 Fica limitada a uma única área de armazenamento, classe I ou II, quando instalada em Postos 
Revendedores de combustíveis líquidos-PR.  
 
6.15 As áreas de armazenamento classes I, II e III, quando delimitadas por cerca de tela metálica, gradil 
metálico, elemento vazado de concreto, cerâmica ou outro material resistente ao fogo, devem possuir acesso 
através de uma ou mais aberturas de no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura, que abram de dentro 
para fora. As áreas de armazenamento classe IV ou superior, quando delimitadas pelos mesmos tipos de 
materiais citados neste item, devem possuir acesso através de duas ou mais aberturas de no mínimo 1,20 m 
de largura e 2,10 m de altura, que abram de dentro para fora e fiquem localizadas no mesmo lado nas 
extremidades ou em lados adjacentes ou opostos. O disposto neste item encontra-se na Tabela G1 do Anexo 
G desta Norma Técnica. 
 
6.16 As áreas de armazenamento de qualquer classe, quando não delimitadas por cerca de tela metálica, 
gradil metálico, elemento vazado de concreto, cerâmica ou outro material resistente ao fogo, devem estar 
situadas em imóveis cercados de muros ou qualquer outro tipo de cercamento. O imóvel deve possuir no 
mínimo uma abertura, com dimensões mínimas de 1,20 m de largura e 2,10 m de altura, abrindo de dentro 
para fora, para permitir a evasão de pessoas em caso de acidentes. Adicionalmente, o imóvel pode possuir 
outros acessos com dimensões quaisquer e com qualquer tipo de abertura, com passagens totalmente 
desobstruídas. 
  
6.17 Não é permitida a circulação de pessoas estranhas ao manuseio dos recipientes transportáveis de GLP 
na área de armazenamento. 
 
6.18 A distância máxima a ser percorrida, de qualquer ponto dentro da área de armazenamento, quando 
cercada, até uma das aberturas, não pode ser superior a 25 m. 
 
6.19 O armazenamento de recipientes transportáveis de GLP, em pilhas, deve obedecer aos limites da Tabela 
B1, do Anexo B. 
 
6.20 Recipientes de massa líquida superior a 20 kg não podem ser empilhados. 
 
6.21 Os recipientes de GLP cheios, vazios ou parcialmente utilizados devem ser dispostos em lotes. Os lotes 
de recipientes cheios podem conter até 6.240 kg (ou 480 recipientes de 13 kg). Os lotes de recipientes vazios 
ou parcialmente utilizados podem possuir até 600 recipientes de 13 kg. Entre os lotes de recipientes e entre 
esses lotes e os limites da área de armazenamento deve haver corredores de circulação com no mínimo 1,00 
m de largura. Somente as áreas de armazenamento classes I e II não necessitam de corredores de circulação. 
 
6.22 As áreas de armazenamento definidas nesta Norma devem obedecer às distâncias mínimas de 
segurança, em relação aos seus limites, estabelecidas na Tabela C1 do Anexo C. 
 
6.23 Com a construção de paredes resistentes ao fogo, as distâncias mínimas de segurança definidas na 
Tabela C1, do Anexo C, podem ser reduzidas pela metade, desde que observado o descrito no item 9. A 
distância da área de armazenamento às aberturas para captação de águas pluviais, canaletas, ralos, rebaixos 
ou similares deve ser de no mínimo 1,5 m. 
 
6.24 Os recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados ou vazios não podem ser 
armazenados fora da área de armazenamento, com exceção dos casos citados nos itens 7.1 b e 8.2. 
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6.25 Na entrada do imóvel onde está(ão) localizada(s) a(s) área(s) de armazenamento de recipientes 
transportáveis de GLP, deve ser exibida placa que indique no mínimo a(s) classe(s) de armazenamento 
existente(s) e a capacidade de armazenamento de GLP, em quilogramas, de cada classe. 
 
6.26 Exibir placa (s) em locais visíveis, a uma altura de 1,80 m, medida do piso acabado à base da placa, 
distribuída (s) ao longo do perímetro da(s) área(s) de armazenamento, com os seguintes dizeres:  
 

PERIGO – INFLAMÁVEL 
PROIBIDO O USO DE FOGO E DE QUALQUER INSTRUMENTO QUE PRODUZA FAÍSCA 

 
6.27 Quantidades mínimas de placas: 
 

a) Classes I e II – uma placa;  
b) Classes III e superiores – duas placas. 

 
6.27.1 As dimensões das placas devem ser tais que a uma distância mínima de 3,0 m seja possível a 
visualização e a identificação da sinalização. As placas devem estar distanciadas entre si em no máximo 15 
m. 
 
6.28 Manter no imóvel: líquido, equipamento e/ou outro material necessário para teste de vazamento de GLP 
dos recipientes. 
 
6.29 As áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP não podem estar situadas em locais 
fechados sem ventilação natural. 
  
6.30 Os recipientes transportáveis de GLP que apresentem defeitos ou vazamentos devem ser armazenados 
separadamente, dentro da área de armazenamento, em local ventilado, devidamente identificado, sendo 
obrigatória a sua remoção imediata pelo distribuidor ou revendedor responsável pela comercialização, para a 
base do distribuidor detentor da marca. 
 
6.31 Para que mais de uma área de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP localizadas num 
mesmo imóvel sejam consideradas separadas, para efeito de aplicação dos limites de distâncias mínimas de 
segurança previstos na Tabela C1, do Anexo C, estas devem estar afastadas entre si da soma das distâncias 
mínimas de segurança, previstas para as áreas de armazenamento com passeio público, dependendo da 
situação. O somatório da capacidade de armazenamento de todas as áreas de armazenamento não pode ser 
superior à capacidade da classe imediatamente superior à da maior classe existente no imóvel. 
 

7. ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE APOIO 
 
7.1 O local utilizado como área de armazenamento de apoio à(s) área(s) de armazenamento de recipientes 
transportáveis de GLP existente(s) no imóvel deve observar uma das seguintes condições: 
 

a) Ser considerada uma área de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP independente, 
devendo, neste caso, obedecer ao descrito em 6.31, além de todos os demais critérios de segurança 
e distanciamentos previstos nesta Norma;  

b) Ser considerada como complemento da(s) área(s) de armazenamento de recipientes transportáveis 
de GLP existente(s) no imóvel, devendo, neste caso, armazenar uma quantidade máxima de 
recipientes transportáveis de GLP, de tal forma que a capacidade de armazenamento não ultrapasse 
o limite de uma área de armazenamento classe I e obedecer a todos os critérios de segurança e 
distanciamentos exigidos nesta Norma para uma área de armazenamento classe I. Além disso, tais 
recipientes devem ser parte integrante da capacidade de armazenamento da(s) área(s) existente(s) 
no imóvel. 

 

8. VEÍCULOS TRANSPORTADORES DE RECIPIENTES DE GLP E OUTROS VEÍCULOS 
DE APOIO 
 
8.1 Devem ter acesso restrito e controlado ao imóvel, podendo se aproximar da(s) área(s) de armazenamento 
para as operações de carga e/ou descarga, sendo obrigatório que durante essas operações o motor do 
veículo e seus equipamentos elétricos auxiliares (rádio etc.) estejam desligados e com a chave de partida na 
ignição. 
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8.2 Quando os veículos necessitarem permanecer estacionados no interior do imóvel, não podem estar a uma 
distância menor do que 3,0 m, contada a partir do bocal de descarga do motor aos limites da (s) área (s) de 
armazenamento. 
 

9. PAREDE RESISTENTE AO FOGO 
 
9.1 As paredes resistentes ao fogo devem ser totalmente fechadas (sem aberturas) e construídas em 
alvenarias sólidas, concretos ou construção similar, com Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) 
mínimo de 2 h, conforme ABNT NBR 10636.  
 
9.2 O TRRF das paredes deve atender aos critérios da NT-08/2014. A Tabela D1, do Anexo D, traz exemplos 
de paredes indicadas para Resistência ao Fogo. 
 
9.3 As paredes resistentes ao fogo devem possuir no mínimo 2,6 m de altura. 
 
9.4 As paredes resistentes ao fogo, quando existentes, devem ser construídas e posicionadas de maneira 
que se interponham entre o(s) recipiente(s) de GLP e o ponto considerado, isolando o risco entre estes e 
podendo reduzir pela metade os afastamentos constantes na Tabela C1, do Anexo C, observando sempre a 
garantia de ambiente ventilado. A distância mínima entre as paredes resistentes ao fogo e o limite dos lotes 
de recipientes é de 1,0 m. 
 
9.5 As paredes resistentes ao fogo não podem ser construídas entre os lotes de recipientes. 
 
9.6 Quando a área de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP for parcialmente cercada por 
paredes resistentes ao fogo, essas não podem ser adjacentes e o comprimento total dessas paredes não 
deve ultrapassar 60 % do perímetro da área de armazenamento, de forma a permitir ampla ventilação. O 
restante do perímetro que delimita a área de armazenamento deve obedecer ao que determina o descrito em 
6.11. 
 
9.7 O comprimento total da parede resistente ao fogo deve ser igual ao comprimento do lado paralelo da área 
de armazenamento, acrescido de no mínimo 1 m ou no máximo de 3 m em cada extremidade. 
 
9.8 O comprimento da parede resistente ao fogo entre áreas de armazenamento de classes distintas 
localizadas no mesmo imóvel, conforme 6.31, deve obedecer ao tamanho referente à maior classe, 
observando os demais requisitos do Item 9. 
 
9.9 Os muros de delimitação da propriedade, construídos conforme as especificações de paredes resistentes 
ao fogo podem ser considerados como tal, quando atenderem a todas as considerações estipuladas nesta 
Norma para este elemento, não considerando a limitação de 9.7. 
 

10. CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA PERIGOSA PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
 
10.1 As áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP e seu entorno até uma distância de 
3,0 m, medidos a partir dos limites do lote de recipientes e do topo das pilhas de armazenamento, devem ser 
classificadas como zona 2, e os equipamentos elétricos instalados dentro desta zona devem estar em 
conformidade com as ABNT NBR 5410 e ABNT NBR IEC 60079-14. 
 

11. SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
11.1 Os equipamentos utilizados no combate a emergências devem ser locados de forma a garantir acesso 
rápido e seguro. Estes equipamentos destinam-se exclusivamente a combater o princípio de incêndio, 
protegendo os recipientes de radiações térmicas provenientes de fogo próximo. 
 
11.2 As áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP devem dispor de extintores de carga 
de pó com capacidade extintora mínima do tipo BC, de acordo com a Tabela E1, do Anexo E. 
 
11.3 As áreas de armazenamento de classe VI, VII e as classificadas como especiais devem ter sistema de 
hidrantes e mangotinhos. 
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11.4 Extintores de incêndio com carga de pó que se encontram dentro do mesmo imóvel e em locais 
diferentes, porém num raio máximo de 10 m da(s) área(s) de armazenamento, também serão considerados 
unidades extintoras desta(s) área(s). 
 

12. ARMAZENAMENTO DE RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS DE GLP EM CENTRO 
DE DESTROCA, OFICINA DE REQUALIFICAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO E OFICINA DE 
INUTILIZAÇÃO DE RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS DE GLP 

 
12.1 Os centros de destroca, oficinas de requalificação e/ou manutenção e de inutilização de recipientes 
transportáveis de GLP não podem armazenar recipientes cheios de GLP. Distribuidor que também possua 
oficina de requalificação em seu estabelecimento não poderá armazenar recipientes cheios de GLP na área 
onde serão realizados os serviços de requalificação. 
 
12.2 Pelo fato de estes locais não armazenarem e/ou movimentarem recipientes cheios de GLP, os critérios 
mínimos de segurança adotados para os centros de destroca serão aqueles estabelecidos para a classe III, 
determinados nesta Norma, e para as oficinas de requalificação e/ou manutenção e de inutilização serão os 
estabelecidos para a classe II caso receba os recipientes já decantados e desgaseificados ou para a classe 
III caso tenha que decantar e desgaseificar os recipientes. 
 
12.3 Nos centros de destroca, oficinas de requalificação e/ou manutenção e oficinas de inutilização de 
recipientes transportáveis de GLP, é permitido que o piso seja apenas compactado, desde que obedecidas 
às determinações de 6.6. 
 
12.4 Nos centros de destroca, a plataforma elevada pode ser construída de estrutura de metal resistente ao 
fogo com piso de madeira, atendendo aos demais requisitos de 6.6.  
 

13. ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS DE 
GLP EM PALETES ESTRUTURADOS 
 
13.1 O armazenamento de recipientes pode ser feito em paletes estruturados, conforme Figura 1. 
 
13.2 O palete estruturado deve ser de material incombustível e que tenha resistência estrutural para suportar 
a massa dos recipientes cheios em condição estática e dinâmica. 
 
13.3 Quando houver empilhamento de recipientes dentro do palete estruturado, deve atender a Tabela B1. 
 
13.4 Os paletes estruturados devem ter ventilação em pelo menos duas faces e ter estrutura que garanta que 
os recipientes não saiam do palete estruturado durante a movimentação. 
 
13.5 Para empilhamento, os paletes estruturados devem possuir resistência estrutural adequada, sendo 
limitado conforme Tabela F1. 
 
13.6 Os paletes estruturados devem ficar dentro do lote de recipientes sem a necessidade de corredores de 
circulação entre eles, mas com acesso livre a uma de suas aberturas, podendo haver recipientes no seu 
entorno sem obstruir o acesso à abertura dos paletes estruturados. 
 
13.7 Não é permitido empilhamentos de paletes estruturados com recipientes de massa líquida diferentes. 
 
13.8 A quantidade máxima de recipientes em paletes bem como o empilhamento dos paletes no 
armazenamento e transporte devem estar de acordo com a Tabela F1, do Anexo F.  
 

14. ARMAZENAMENTO DE RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS DE GLP EM BALSAS 
OU PONTÕES 
 
14.1 A área de armazenamento dos recipientes transportáveis de GLP não pode ter paredes ou similares que 
impeçam a ampla ventilação. 
 
14.2 A fileira externa do lote de recipientes deve distar no mínimo 1 m da borda do flutuante.  
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14.3 Quando da instalação em pontão, os recipientes de GLP devem ser armazenados em uma única área 
de armazenamento, classe I ou II, e sempre em expositor para proteção dos recipientes. 
 
14.4 As áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP situadas sobre balsa ou pontão 
devem obedecer às condições de segurança e afastamento descritas nesta Norma, não se aplicando aquelas 
referentes aos limites do imóvel e a passeios públicos. 
 

15. ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS DE 
GLP EM CONTÊINERES 
 
15.1 A quantidade máxima de recipientes armazenados em containers deve ser no máximo equivalente a 
6.240 kg de GLP. 
 
15.2 Não é permitido o empilhamento de contêineres. 
 
15.3 O contêiner deve ficar dentro do lote de recipientes e não necessariamente conter o volume total desde, 
podendo haver recipientes no seu entorno, desde que não obstrua no mínimo uma de suas aberturas, 
conforme Figura 8. 
 
15.4  Não há necessidade de corredor de circulação interno ao contêiner. 
 
15.5 O contêiner deve possuir no mínimo uma abertura de 1,2 m de largura e 2,1 m de altura e garantir que 
haja espaço suficiente para abertura total das portas, conforme Figura 9. 
 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 Aos casos omissos, aplica-se o disposto na NBR 15514:2020. 
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ANEXO A 

   
 

   
 

CLASSE 
CAPACIDADE DE 

ARMAZENAMENTO 
kg de GLP 

CAPACIDADE DE 
ARMAZENAMENTO 

(equivalente a botijões cheios com 13 kg de 
GLP)* 

 

 

 

 

 

 

 

I Até 520 Até 40  

 

II Até 1.560 Até 120  

 

III Até 6.240 Até 480  

 

IV Até 12.480 Até 960  

 

V Até 24.960 Até 1.920  

 

VI Até 49.920 Até 3.840  

 

VII Até 99.840 Até 7.680  

 

Especial Mais de 99.840 Mais de 7.680  

 

NOTA 1: Apenas para referência. A capacidade de armazenamento deve sempre ser medida em quilogramas (Kg) de GLP. 
NOTA 2: Não é obrigatório que uma área de armazenamento tenha a capacidade total de uma classe em específico, contanto que os 

requisitos gerais pertinentes à classe sejam atendidos. 
NOTA 3: Um lote pode conter recipientes transportáveis de GLP com capacidades nominais diferentes (botijões e cilindros), desde que 

respeitado o item 6 desta Norma Técnica.  
 

 
Tabela A1 — Classificação das Áreas de Armazenamento 

 
 

ANEXO B 

   
 

   
 

MASSA LÍQUIDA DOS 
RECIPIENTES 

RECIPIENTES CHEIOS 
RECIPIENTES VAZIOS OU 

PARCIALMENTE UTILIZADOS 

 

 

 

 

Inferior a 5 kg Altura máxima da pilha = 1,5 m Altura máxima da pilha = 1,5 m  

 

Igual ou Superior a 5 kg até 
inferior a 13 kg 

Até cinco recipientes Até cinco recipientes 
 

 

 

 

Igual a 13 kg Até quatro recipientes Até cinco recipientes  

 

Superior a 13 kg e inferior a 20 kg Altura máxima da pilha = 1,8 m Altura máxima da pilha = 2,25 m 
 

Igual ou superior a 20 kg Não é permitido empilhar Não é permitido empilhar 
 

NOTA 1: O empilhamento de recipientes só pode ser realizado quando houver encaixe e estabilidade da pilha. 

NOTA 2: Caso haja empilhamento de recipientes de diferentes massas líquidas, o recipiente menor deve ficar sobre o maior. 

NOTA 3: Recipientes abaixo de 5 kg não podem ser empilhados sobre recipientes de massa líquida diferente. 
 

Tabela B1 — Empilhamento de Recipientes Transportáveis de GLP 
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ANEXO C 
  

 
  

     

Classe 

Limite do Imóvel 
(com muro de 

altura mínima de 
1,80 m) 

 
(m) 

Limite do Imóvel 
(sem muro ou 
com muro de 
altura mínima 

inferior a 1,80 m) 
 

(m) 

Equipamentos e 
máquinas que 

produzam calor 
e/ou chama 

aberta 
 

(m)  

Ralos, 
canaletas, 
bueiros e 
locais que 

propiciem o 
acúmulo de 

gás 
 

(m) 

Bombas de 
combustíveis, 
descargas de 

motores à 
explosão não 
instalados em 

veículos, 
bocais e tubos 
de ventilação 
de tanques de 
combustíveis e 
outras fontes 

de ignição 
 

(m) 

Locais de 
Reunião de 

Público  
 

(m) 

Edificação  
 

(m) 

I 1,0 1,5 5,0 1,5 1,5 7,5 1,0 

II 1,5 2,0 6,0 1,5 3,0 7,5 2,0 

III 2,0 2,5 7,5 1,5 3,0 10,0 3,0 

IV 2,5 3,0 7,5 1,5 3,0 10,0 3,0 

V 3,0 4,5 7,5 1,5 3,0 15,0 3,0 

VI 3,5 5,0 7,5 1,5 3,0 15,0 3,0 

VII 4,0 6,0 7,5 1,5 3,0 20,0 3,0 

Especial 7,5 10,0 7,5 1,5 3,0 30,0 3,0 

 

Tabela C1 — Distâncias mínimas de segurança 

 
NOTA GENÉRICA – As distâncias desta tabela podem ser reduzidas de acordo com o item 6.23 desta norma, à exceção dos ralos, 

canaletas, bueiros e locais que propiciem o acúmulo de gás. 
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ANEXO D 
 

PAREDES INDICADAS 
ESPESSURA 

TOTAL DA 
PAREDE (cm) 

TEMPO DE 
RESISTÊNCIA 
AO FOGO (h) 

Parede de tijolos de barro cozido:  
5 cm x 10 cm x 20 cm, massa igual a 

1,5 kg 

Um tijolo sem revestimento 20 6 

Meio tijolo com 
revestimento 

15 4 

Um tijolo com revestimento 25 > 6 

Parede de blocos vazados de concreto 
(dois furos): 

14 cm x 19 cm x 39 cm, massa de 17 
kg 

Bloco de 14 cm com 
revestimento 

17 2 

Bloco de 19 cm com 
revestimento 

22 3 

Parede de tijolos cerâmicos de oito 
furos: 

10 cm x 20 cm x 20 cm, massa de 2,9 
kg 

Meio tijolo com 
revestimento 

13 2 

Um tijolo com revestimento 23 > 4 

Parede de concreto armado monolítico 
sem revestimento 

Traço de concreto em 
volume = 1 cimento : 2,5 

areia média : 3,5 agregado 
graúdo (granito pedra nº 3) 

com armadura simples 
posicionada a meia 

espessura das paredes, 
possuindo malha de lados 
com 15 cm de aço CA-50A 

(Ⲫ = ¼ polegada) 

16 3 

Legenda: 
 

- Ⲫ: diâmetro; 
- Traço: proporção, em massa, de componentes para composição do concreto. 

 
Tabela D1 — Tipos de Paredes Indicadas para Resistência ao Fogo  
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ANEXO E 
 

 

 
  

 

CLASSE DA ÁREA DE 
ARMAZENAMENTO 

QUANTIDADE MÍNIMA 
CAPACIDADE EXTINTORA 

INDIVIDUAL MÍNIMA 

I 2 Extintor de 20-BC 

II 2 Extintor de 20-BC 

III 3 Extintor de 20-BC 

IV 3 Extintor de 20-BC 

V 4 Extintor de 20-BC 

VI 6 Extintor de 20-BC 

VII 6 Extintor de 20-BC 

Especial Conforme projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros 

 
Tabela E1 — Extintores e respectivas Capacidades Extintoras 

 

 
ANEXO F 

 
 

MASSA LÍQUIDA DOS 
RECIPIENTES 

EMPILHAMENTO MÁXIMO 
(SEM SISTEMA PREVENTIVO 

FIXO DE COMBATE A 
INCÊNDIO) 

EMPILHAMENTO MÁXIMO 
(COM SISTEMA PREVENTIVO 

FIXO DE COMBATE A 
INCÊNDIO) 

Inferior a 5 kg 8 8 

Igual a 5 kg 6 7 

Superior a 5 kg e Inferior a 13 kg 5 6 

Igual a 13 kg 4 6 

Superior a 13 kg até 20 kg 2 3 

Superior a 20 kg Não é permitido empilhar 2 

 
Tabela Empilhamento Máximo de Recipientes em Paletes Estruturados F1 — 

 

ANEXO G 
 

 

CLASSE Nº DE ABERTURAS 

I, II e III 1 (uma) 

IV ou superior 2 (duas)* 

(*): localizadas no mesmo lado nas extremidades, em lados adjacentes em extremidades opostas ou em lados opostos. 

 
Tabela G1 — Número de Aberturas (Portões) nos Limites das Áreas de Armazenamento 
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ANEXO H 

 
 

 
 

Figura 1 – Exemplos de Paletes Estruturados 
 
 

 

 
 

Figura 2 – Exemplo de Área de Armazenamento com Corredor de Circulação Inclinado 
 

 

 
 

Figura 3 – Exemplo de Área de Armazenamento com Piso Elevado sem Corredor de Circulação 
 

 

 



13 
NORMA TÉCNICA 28/2022 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – Parte II – Área de armazenamento de recipientes 
transportáveis de GLP destinados ou não à Comercialização 
 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Exemplo de Área de Armazenamento com Diferença de Nível maior que 0,2 m e Corredor de Circulação no Piso Elevado 
 
 
 
 

 
 
Figura 5 – Exemplo de Imóvel com Área de Armazenamento de Recipientes Transportáveis de GLP e Residência aos Fundos do Lote 

 
 
 
 

 
 

Figura 6 – Exemplo de Imóvel com Área de Armazenamento de Recipientes Transportáveis de GLP e Residência à Frente do Lote 
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Figura 7 – Exemplo de Imóvel com Área de Armazenamento Classe III fracionada 
 

 
 

Figura 8 – Contêiner posicionado em uma Área de Armazenamento junto com lotes de recipientes. 
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Figura 9 – Aberturas em contêiner de recipientes transportáveis de GLP. 

 

 



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 385, de 03 de agosto de 2022

 

Aprova atualização da Norma Técnica que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS ,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica nº
36/2022 - Pá�o de Contêiner, conforme O�cio nº 36.362/2022 - CBM (000031338950), de lavra do
Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica nº 36/2022 - Pá�o de Contêiner, nos
termos do anexo SEI nº 000032421260.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 



Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 11/08/2022, às 16:30, 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
000032364333 e o código CRC 9E6F8FEB.
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AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-

2004.

Referência: Processo nº 202200011015927 SEI 000032364333
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1. OBJETIVO 
 

1.1 Estabelecer as medidas de segurança contra incêndio nas áreas descobertas de pátios e terminais de 

contêineres, o previsto no Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico (Lei n. 15802, de 11 de 
setembro de 2006). 
 

2. APLICAÇÃO 
 

2.1 Esta Norma Técnica (NT) aplica-se às áreas não cobertas ou não edificadas, destinadas ao depósito e 

armazenagem de contêineres. 

 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, Instrução Técnica nº 36. 

São Paulo, 2019. 
NR 29 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 

4.1 Para efeitos desta Norma Técnica aplicam-se as definições constantes da NT 03 – Terminologia de 

segurança contra incêndio. 

 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 Requisitos gerais 
 

5.1.1 Os contêineres utilizados como módulos habitáveis deverão ser protegidos observando-se as medidas 

de segurança contra incêndio previstas na Lei Estadual n. 15.802/2006 - Código de Segurança contra Incêndio 
das edificações e áreas de risco no Estado de Goiás conforme a respectiva ocupação. 
 
5.1.2 Os contêineres acondicionados no interior de edificações devem ser protegidos com as medidas de 
segurança prescritas no Código de Segurança contra Incêndio, conforme a respectiva ocupação da 
edificação. 
 
5.2 Proteção por extintores 
 
5.2.1 A proteção por extintores deve ser na proporção de 01 (um) extintor para 700 m² de área de pátio. As 
unidades devem ser adequadas à classe de incêndio predominante dentro da área a ser protegida. 
 
5.2.2 Os extintores devem ser centralizados e localizados em abrigos sinalizados, em dois ou mais pontos 
distintos e opostos e, preferencialmente, conforme abaixo:  
 

a. nas proximidades dos pontos de encontro da brigada; 
b. nas proximidades das guaritas do pátio; 
c. nas proximidades das saídas das edificações localizadas no interior dos pátios; 
d. nas proximidades de oficinas de manutenção de veículos ou de contêineres; 
e. nas proximidades das garagens ou áreas de estacionamento de veículos. 

 
5.2.3 Nas quadras destinadas ao armazenamento de contêineres refrigerados, deve ser previsto o emprego 
de, no mínimo, dois extintores com carga de pó capacidade 80-B:C. 
 
5.2.4 Nas quadras destinadas ao armazenamento de líquidos combustíveis ou inflamáveis em contêineres 
tanque, deverá ser observada a NT-25. 
 
5.3 Sistema de hidrantes 
 
5.3.1 Para fins de dimensionamento do sistema de hidrantes, deve ser considerada a área ocupada pelas 
quadras de contêineres delimitadas no pátio. 
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5.3.2 O sistema deve ser distribuído de forma a atender toda área do pátio de contêineres, na proporção 
máxima de 1 hidrante a cada 120 metros lineares. 
 
5.3.3 O sistema de hidrantes pode ser substituído por equipamentos móveis de combate à incêndio 
dimensionado de acordo com a peculiaridade de cada edificação ou área de risco. 
 
5.3.3.1 São considerados equipamentos móveis de combate à incêndio veículo com bomba de combate à 
incêndio e reserva de água, canhões monitores portáteis e similares. 
 
5.4 Sistema de espuma 
 
5.4.1 O sistema de espuma deve ser exigido quando houver o armazenamento de líquidos combustíveis ou 
inflamáveis em volume superior a 20m³ conforme parâmetros estabelecidos pela NT 25, podendo ser 
substituído por equipamento de combate à incêndio móvel. 
 
5.5 Proteção por resfriamento 
 
5.5.1 O sistema de resfriamento, quando exigido, deve atender aos parâmetros da NT 25, podendo ser 
substituído por equipamento de combate à incêndio móvel. 
 
5.6 .Quadras de contêineres 
 
5.6.1 A distribuição dos contêineres em quadras deve considerar legislações e normas nacionais e 
internacionais, bem como as condições operacionais de prevenção e combate à incêndio. 
 
5.6.1.1 Recomenda-se que os contêineres, sejam distribuídos em quadras com áreas delimitadas por meio 
de pintura no solo. 
 
5.6.1.2 O espaçamento (largura dos corredores) recomendado entre quadras é de 02 (dois) metros. 
 
5.6.1.3 Recomenda-se que as quadras de contêineres possuam as dimensões máximas de 50 metros de 
comprimento e 15 metros de largura, com no máximo, 05 (cinco) remontes, ou seja, 06 (seis) contêineres 
sobrepostos, com exceção das cargas IMO, com no máximo 04 (quatro) remontes. 
 
5.7 Cargas Perigosas 
 
5.7.1 É obrigatória a segregação das cargas perigosas, conforme NR 29, ainda que o armazenamento das 
cargas seja transitório/temporário. 
 
5.8 Explosivos 
 
5.8.1 Os explosivos devem ser mantidos em local coberto, quando desunitizado, de forma a evitar a exposição 
aos raios solares; 
 
5.8.2 Os aparelhos e equipamentos utilizados no manuseio ou movimentação dos contêineres devem ser 
adequados ao risco. 
 
5.9 Gases inflamáveis ou tóxicos 
 
5.9.1 A armazenagem, quando permitida, deve atender à NR 29 e, no caso de suspeita de vazamento de 
gases, devem ser adotadas as medidas constantes no plano de emergência. 
 
5.10 Controle de vazamentos 
 
5.10.1 Nos pátios de contêineres onde houver o armazenamento de produtos perigosos na forma líquida, seja 
em contêiner convencional ou em contêiner tanque, é obrigatório bacia de contenção móvel com capacidade 
de reter volume mínimo de 30 m³ ou bacia de contenção fixo com igual capacidade de retenção. 
 
5.10.2 Nos pátios de contêineres onde houver o transporte ou armazenamento de cargas perigosas na forma 
líquida, devem ser previstos equipamentos para controle e contenção de vazamentos, exemplo: areia, turfa, 
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mantas absorventes, batoques, resina epóxi, ferramentas antifaiscantes ou outras formas de contenção, de 
acordo com o indicado nas fichas de emergência ou FISPQ dos produtos. 
 
5.11 Produtos Perigosos 
 
5.11.1 Os pátios de contêineres que armazenam produtos perigosos devem dispor de, no mínimo, dois 
conjuntos de equipamentos de proteção individual para o atendimento de emergências, os quais devem 
consistir de: 
 

a. luvas de cano longo específicas para cada tipo de produto perigoso; 
b. capacetes de segurança; 
c. máscara facial com filtro específico para o produto; 
d. roupa de proteção individual para ações de controle de vazamentos (nível A, B ou C), conforme NT 

32, específica para cada tipo de produto; 
e. botas específicas para cada tipo de produto. 

 
5.11.2 Os equipamentos devem possuir Certificado de Aprovação expedido pelo órgão competente. 
 
5.12 Pátios de contêineres existentes 
 
5.12.1 Os pátios de contêineres existentes devem conter as exigências prescritas pela legislação vigente à 
época. 



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 383, de 03 de agosto de 2022

 

Aprova atualização da Norma Técnica que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS ,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica nº
16/2022 - Segurança em Áreas de Piscinas e Emprego de Guarda-Vidas, conforme O�cio nº 40.697/2022 -
CBM (000032075788), de lavra do Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica nº 16/2022 - Segurança em Áreas de
Piscinas e Emprego de Guarda-Vidas, nos termos do anexo SEI nº 000032419969.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 



Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 11/08/2022, às 16:30, 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
000032364278 e o código CRC FCCAFEB3.

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 202200011015505 SEI 000032364278

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032364278&crc=FCCAFEB3
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1. OBJETIVO 
 
1.1 Esta Norma Técnica estabelece os requisitos mínimos de segurança em piscinas, suas áreas 
circundantes, e também o emprego, formação, avaliação e treinamento de Guarda-Vidas para a atuação em 
piscinas e parques aquáticos no Estado de Goiás. 
 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 Esta Norma Técnica se aplica a todas as edificações fiscalizadas pelo CBMGO, conforme exigido pela Lei 
15.802/2006, que possuem piscinas destinadas ao banho, treinamento e recreação. 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
Lei Estadual Nº 15.802, de 11 de setembro de 2006. 
Lei Estadual Nº 18.397, de 05 de março de 2014. 
NBR 10339 – Piscina – Projeto, execução e manutenção. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Além das definições constantes da NT-03- Terminologia de Segurança contra Incêndio e Pânico, aplicam-
se as definições específicas abaixo: 
 
4.1.1 Piscinas: tanques de água destinados a recreação, banho, treinamento ou práticas desportivas. 
 
4.1.2 Guarda-vidas: profissional habilitado para a execução das atividades de salvamento aquático em 
piscinas. 
 
4.1.3 Área circundante: área destinada aos banhistas. 
 
4.1.4 Área de circulação: faixa de segurança pavimentada, nos locais de trânsito de pessoas, ao redor das 
piscinas. 
 
4.1.5 Parque Aquático: centros de recreio coletivos, construídos e equipados com atrações e divertimentos à 
base de água. 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 Classificação das Piscinas 
 
As piscinas serão classificadas conforme a tabela contida no Anexo A desta norma. Como critérios desta 
Norma, as piscinas foram classificadas quanto à profundidade, uso e finalidade. 
 
5.2 Afastamento das Divisas 
 
Recomenda-se que o afastamento da piscina às divisas das propriedades deva ser de 1,5m no mínimo. 
 
5.3 Isolamento físico da área circundante à piscina 
 
5.3.1 O isolamento da área circundante será exigido conforme tabela A-2 do Anexo – A desta norma. 
 
5.3.2 A piscina e sua área circundante devem ter acesso restrito com separação do espaço reservado aos 
espectadores, de modo a evitar a possibilidade ou meios aos banhistas e aos espectadores de usarem as 
mesmas áreas. 
 
5.3.3 O isolamento deve facilitar o controle dos banhistas e permitir o acesso à área circundante da piscina por 
meio de portão.  
 
5.3.3.1 As saídas de emergência devem obedecer aos critérios da NT-11, sendo que o portão de acesso à 
área circundante das piscinas deve possuir sistema de travamento e deverão possuir larguras de no mínimo 
80 cm equivalente a uma unidade de passagem com abertura para o exterior. 
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5.3.4 A área circundante da piscina deve ser isolada com guardas de proteção com altura mínima de 1,05m 
constituídas por balaustradas, grades e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem: 
 

a) Ter balaústres verticais, vidros de segurança laminados ou aramados e outros, de modo que uma 
esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura;  

b) Ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar 
em roupas; 

c) Ser constituídas por materiais não estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de 
segurança laminados, se for o caso; 

d) Os balaustres deverão ter espaçamento máximo de 15 cm.  

 

5.3.4.1 As guardas de alvenaria ou concreto, as grades de balaustradas, as paredes, as esquadrias, as 
divisórias leves e outros elementos de construção que envolva as saídas de emergência devem ser projetados 
de forma a:  
 

a) Resistir a cargas transmitidas por corrimãos nelas fixados ou calculadas para resistir a uma força 
horizontal de 730 N/m aplicada a 1,05 m de altura, adotando-se a condição que conduzir a maiores 
tensões;  

b) Ter seus balaústres e assemelhados calculados para resistir a uma carga horizontal de 1,20 kPa 
aplicada à área bruta da guarda ou equivalente da qual façam parte; as reações devidas a esse 
carregamento não precisam ser adicionadas às cargas especificadas na alínea precedente. 

 
5.3.5 As piscinas de creches, escolas, berçários e assemelhados deverão permanecer com seus acessos 
trancados nos períodos em que não estiverem em utilização. 
 
5.3.6 As piscinas que funcionam no período noturno deverão possuir iluminação externa, de forma que toda 
piscina seja iluminada, permitindo a visualização de todos os usuários pelos Guarda-vidas. 
 
5.4 Na área de acesso à piscina devem constar placas de advertências, conforme requisitos da NT-20, com 
as seguintes informações: 
 

a) Maior profundidade da piscina; 
b) Nota de advertência: “Em caso de emergência ligue 193”; 
c) Nota de advertência: “Crianças devem fazer a utilização de piscinas sob a supervisão de adultos”. 

 
5.4.1 Nas recepções devem constar placas de advertências contendo a informação da alínea c do item 
anterior. 
 
5.5 Revestimento da Piscina 
 
5.5.1 Não há restrição quanto às cores do material de revestimento do tanque. Recomenda-se, entretanto, 
existir cores contrastantes em pelo menos um ponto da parte mais profunda, de forma a permitir a verificação 
visual da limpidez da água e os desníveis de profundidade. Exceção feita às piscinas para atividades 
esportivas e piscinas naturais. A cor pode ser utilizada como elemento complementar de informação e 
comunicação visual das saliências, reentrâncias e profundidades. 
 
5.6 Área circundante à piscina 
 
5.6.1 Faixa pavimentada 
 
5.6.1.1 Recomenda-se que a largura mínima da faixa pavimentada circundante ao perímetro do tanque, 
conforme item 4.1.4, deva ser de no mínimo 1,20 m.  
 
5.6.2 Recomenda-se deixar a disposição, no mínimo, uma bóia de salvamento para ser utilizada em caso de 
necessidade. 
 
5.6.3 Inclinação: Recomenda-se que o piso da faixa pavimentada deva possuir declividade mínima de 2% 
a partir da borda do tanque até o sistema de drenagem. 
 
5.6.4 Sistema de Drenagem: O sistema de drenagem da área circundante ao tanque se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das águas pluviais e da água derramada da piscina. Para o 
seu dimensionamento deve-se considerar: 
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a) A contribuição causada por paredes, telhados, etc., que, interceptando chuva, conduzem as águas 
para a área circundante ao tanque; 

b) Que a drenagem deve ser feita por mais de uma saída, exceto nos casos em que não houver risco de 
obstrução; 

c) Que os condutores horizontais devem ter declividade mínima de 0,5%. 
 

5.6.5 Revestimento do Piso 
 
5.6.5.1 Recomenda-se que o revestimento do piso da faixa pavimentada deve ser executado com material 
antiderrapante, lavável e não agressivo ao contato.  
 
5.7 Instalações Elétricas 
 
5.7.1 As instalações elétricas da Casa de Bombas/ Sistema de Filtragem, iluminação da piscina e área 
circundante deverão estar isoladas e ser certificadas por profissional habilitado e com recolhimento da 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica no órgão fiscalizador. 
 
5.8 Casa de Bombas e Sistema de Filtragem e Recirculação 
 
5.8.1 Extintores: As casas de bombas deverão ser protegidas por extintor de incêndio, conforme 
dimensionamento previsto na NT-21. 
 
5.8.2 As piscinas, inclusive as já construídas, devem possuir dispositivo automático e manual de proteção 
contra aspiração, objetivando evitar acidentes e proporcionar a segurança do usuário da piscina. 
 
5.8.2.1 Tal dispositivo deverá interromper o processo automaticamente, sempre que as linhas hidráulicas de 
sucção se encontrarem parcial ou totalmente obstruídas. 
 
5.8.2.2 O dispositivo deverá ainda apresentar condição de interrupção manual, instalada em local de fácil 
alcance para os usuários, inclusive para crianças e portadores de deficiência locomotora. 
 
5.8.2.2.1 O local deverá estar sinalizado com placas. 
 
5.8.3 Recomenda-se que devam ser instalados no mínimo 02 (dois) drenos de fundo intercalados por moto-
bomba a uma distância mínima de 1,5m entre eles. 
 
5.8.4 A admissão do sistema de filtragem deverá ser protegida por grelha com sistema de segurança de 
forma a prevenir ocorrência de acidentes por sucção. 
 
5.8.5 Os ralos de fundo devem ser cobertos por grades ou tampas, cujas aberturas tenham no máximo 10 
mm de largura, executadas de forma a evitar a entalação de dedos, brinquedos e outros objetos e que 
possam ser removidas apenas mediante o uso de ferramenta. O formato das tampas utilizadas nos drenos 
antiturbilhão deve ser adequado para dificultar sua completa obstrução e permitir que a água flua sem 
provocar a formação de vórtices. 
 
5.8.6 As saídas - ralos de fundo - serão instaladas na parte mais profunda do tanque, com sistema anti-
aspiração de cabelos, devendo permitir o completo esgotamento da água, observada a segurança dos 
banhistas. 
 
5.9 Brinquedos Aquáticos 
 
5.9.1 Os tobogãs, toboáguas, escorregadores e demais brinquedos aquáticos deverão possuir Laudo e 
documentação de responsabilidade técnica que atestem seu adequado funcionamento e condições 
estruturais, emitido por profissional habilitado com registro no órgão fiscalizador competente. 
 
5.9.2 Os acessos e as áreas circundantes aos brinquedos aquáticos deverão ser restritos e monitorados 
como forma de prevenção de acidentes. 
 

6. EMPREGO DE GUARDA-VIDAS 
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6.1 Os Guarda-vidas serão empregados conforme as situações previstas no Anexo A desta norma e terão sua 
formação através de cursos específicos que contemplem o conteúdo programático previsto nesta norma. 
 
6.2 Todos os Guarda-vidas deverão estar sempre em posse de apito e máscara descartável para 
Ressucitação Cardiopulmonar (RCP). Nas piscinas com profundidade acima de 1,5 m, equipamento básico de 
salvamento aquático (nadadeira e rescue tube). 
 
6.3 Os Guarda-vidas em serviço devem estar devidamente identificados com uniforme que o caracterize como 
tal, com camiseta possuindo nas costas a inscrição GUARDA- VIDAS.  
 
6.3.1 O uniforme do Guarda-vidas não poderá ter a mesma predominância de cores dos uniformes do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 
 
6.4 A função de Guarda-vidas é exclusiva, não podendo em hipótese alguma, acumular qualquer outra função 
durante seu expediente de trabalho. 
 
6.5 Quantidade de Guarda-vidas: 
 

a) A quantidade de guarda-vidas é definida pelo seu raio de ação de tal forma que a distância máxima 
a ser percorrida até à vítima não seja superior a 100 metros; 

b) Deve ser adicionado guarda-vidas sempre que o campo visual de seu raio de ação estiver 
comprometido, de forma a garantir o monitoramento de toda a área da piscina; 

c) Os treinamentos, quando acompanhados por um instrutor ou monitor de natação, devidamente 
inscrito no sistema CONFEF/CREF, não necessitam do emprego de Guarda-vidas; 

d) Nos locais relacionados no item 5.3.5, deve haver, no mínimo um responsável pelo monitoramento, 
quando for utilizar a piscina;  

e) Atividades terapêuticas (ESPECIAIS) realizadas em piscinas deverão ter o uso monitorado pelo 
profissional responsável; 

f) Piscinas de ondas deverão ter, no mínimo, 02 (dois) Guarda-vidas, exclusivos para esta, equipados 
com nadadeiras e rescue tube, ficando um na lateral direita e outro na lateral esquerda da piscina. 

 
6.6 Cada edificação que necessitar da presença de Guarda-vidas, conforme tabela A-2, do anexo A, deverá 
dispor em local de fácil acesso e em perfeitas condições de uso, no mínimo o seguinte conjunto de 
primeiros socorros: 
 

a) Um cilindro portátil de oxigênio com capacidade mínima de quatrocentos litros;  
b) Manômetro com válvula redutora, fluxômetro e circuito capaz de fornecer oxigênio com máscara 

facial/oro-nasal; 
c) Luvas de procedimento descartáveis para proteção individual; e 
d) Ressuscitador cardiopulmonar de silicone com reservatório de oxigênio. 
 

7. FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO GUARDA-VIDAS 
 
7.1 Estarão aptas a formar Guarda-vidas as empresas devidamente credenciadas no CBMGO, obedecidas às 
legislações vigentes. 
 
7.1.1 Os requisitos para credenciamento das empresas junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Goiás, bem como os requisitos para ser instrutor de formação de guarda-vidas estão especificados na NT-39 
do CBMGO. 
 
7.2 Podem exercer a profissão de Guarda-vidas as pessoas que atendam aos seguintes requisitos, 
cumulativamente: 
 

a) Ser maior de 18 (dezoito) anos de idade; 
b) Gozar de plena saúde física e mental; 
c) Ter completado o ensino fundamental; 
d) Ter o certificado do curso de formação de Guarda-vidas expedido por escola credenciada pelo 

CBMGO ou profissional com curso de especialização de guarda-vidas ou mergulho, desde que 
atenda o item 7.4.2 ou 7.4.3. 

 
7.3 A distribuição de grade curricular do Guarda-vidas deve ser de no mínimo de 52 horas, da forma que se 
segue: 
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a) O profissional Guarda-vidas, com 04 (quatro) horas/aula; 
b) Prevenção e Segurança na atividade de salvamento, com 04 (quatro) horas/aula; 
c) Afogamento e Suporte Básico de Vida, com 16 (dezesseis) horas/aula; 
d) Ventilação e uso de oxigênio, com 04 (quatro) horas/aula; 
e) Emergência clínica traumática, com 08 (oito) horas/aula; 
f) Salvamento em Piscina, com 16 (dezesseis) horas/aula. 

 
7.3.1 Os cursos de formação ou recapacitação dos Guarda-vidas deverão ser integralmente realizados na 
modalidade presencial. 

 
7.4 Exigências Mínimas para Aprovação 
 
Os Guarda-vidas deverão passar por avaliações, teóricas e práticas, como exigência para a conclusão do 
curso. 
 
7.4.1 Avaliação Teórica, conforme grade curricular 
 
Mínimo de 70% de aproveitamento. 
 
7.4.2 Avaliação Prática Masculina (APTO OU INAPTO) 
 

a) Nadar 200m em até 5min; 
b) Nadar 50m com a cabeça acima da água em menos de 01 (um) minuto; 
c) Correr 200m em até 45 segundos; 
d) Apneia Dinâmica de 25m; 
e) Executar com o uso do flutuador um mergulho pranchado ou em pé na horizontal, nadar 15 metros 

nado aproximação, executar a abordagem de uma vítima oferecendo-lhe o flutuador, clipar o 
mosquetão na argola do dispositivo, rebocá-lo por mais 15 metros usando uma técnica adequada 
de reboque com flutuador, sair da piscina sem o auxílio de escadas e retirá-la da água. Toda a 
sequência de procedimentos deve ser feita num tempo máximo de 2 minutos; 

f) Executar fora d’água manobras adequadas de primeiros socorros para casos de afogamento, 
incluindo atividade de ressuscitação cardiopulmonar – RCP, conforme cenário proposto pelo 
avaliador; 

g) Demonstrar manuseio sobre os equipamentos básicos de ventilação dispostos no item 6.6.  
 

7.4.3 Avaliação Prática Feminina (APTO OU INAPTO) 
 

a) Nadar 200m em até 6min; 

b) Nadar 50m com a cabeça acima da água em menos de 01 (um) minuto e 10 (dez) segundos; 

c) Correr 200m em até 50 segundos; 

d) Apneia Dinâmica de 25m; 

e) Executar com o uso do flutuador um mergulho pranchado ou em pé na horizontal, nadar 15 metros 
nado aproximação, executar a abordagem de uma vítima oferecendo-lhe o flutuador, clipar o 
mosquetão na argola do dispositivo, rebocá-lo por mais 15 metros usando uma técnica adequada 
de reboque com flutuador, sair da piscina sem o auxílio de escadas e retirá-la da água. Toda a 
sequência de procedimentos deve ser feita num tempo máximo de 2 minutos e 30 segundos; 

f) Executar fora d’água manobras adequadas de primeiros socorros para casos de afogamento, 
incluindo atividade de ressuscitação cardiopulmonar – RCP, conforme cenário proposto pelo 
avaliador; 

g) Demonstrar manuseio sobre os equipamentos básicos de ventilação dispostos no item 6.6. 

 
7.4.4 Validade do certificado do curso de formação de Guarda-vidas 
 

a) Após a formação do Guarda-vidas, a empresa formadora emitirá o respectivo certificado que terá sua 
validade de 24 meses a partir da data da sua emissão; 

b) Aos Guarda-vidas que já possuírem o curso de formação, na recapacitação será facultada a 
realização da parte teórica e prática, desde que o Guarda-vidas seja aprovado em pré-avaliação 
aplicada pela empresa credenciada e atinja 70% de aproveitamento na avaliação teórica e seja 
considerado apto na avaliação prática conforme item 7.4.2 ou 7.4.3; 
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c) Caso o Guarda-vidas não atinja os 70% da avaliação teórica e/ou inapto na parte prática o mesmo 
deverá realizar novo curso; 

d) O certificado do Guarda-vidas será exigido do proprietário ou responsável pela edificação durante a 
inspeção para emissão do CERCON. 
 

7.4.5 O CBMGO poderá a qualquer tempo realizar aleatoriamente verificação teórica e/ou prática com os 
Guarda-vidas, podendo cassar o certificado daqueles que não obtiverem os índices mínimos de avaliação 
desta norma técnica. 
 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 Os Guarda-vidas deverão agir de forma proativa e preventiva, orientando os banhistas, principalmente os 
pais das crianças desacompanhadas dos mesmos. Deverão realizar rondas constantes em seu raio de ação.  
 
8.2 Nas edificações existentes, onde houver dificuldade da adaptação dos itens previstos nesta Norma, deverá 
ser feito um pedido de Comissão Técnica, de acordo com a Norma Técnica 01. 
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ANEXO A 
 

 
 

TIPO Classificação 

I 
Piscinas destinadas ao uso público em geral. 
(Ex.: centros comunitários, clubes, associações, parques aquáticos e assemelhados). 

II 
Piscinas localizadas em edificações destinadas ao serviço de hospedagem. 
(Ex.:hotéis, flats, pousadas, apart-hotéis, hotéis residenciais e assemelhados). 

III 
Piscinas localizadas em edificações residenciais destinadas a habitação multifamiliar (A-2) e 
coletiva (A-3). 

IV 
Piscinas localizadas em edificações destinadas a atividades educacionais, tanques destinados a 
treinamentos e competições e cultura física. 
(Ex.: academias, creches, escolas, berçários e assemelhados). 

V 
Piscinas destinadas ao uso de serviços de saúde. 
(Ex.: atividades terapêuticas, fisioterapias e assemelhados). 

 

Tabela A-1 – Classificação das piscinas quanto ao uso 
 
 
 
 

EXIGÊNCIAS 

ISOLAMENTO GUARDA-VIDAS 
PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO 

PROTEÇÃO 
CONTRA 

ASPIRAÇÃO 
TIPO DE PISCINAS 

I NÃO1 SIM6 SIM8 SIM9 

II NÃO1 SIM6,7 SIM8 SIM9 

III NÃO1 NÃO5 SIM8 SIM9 

IV SIM2 NÃO3 SIM8 SIM9 

V SIM2 NÃO4 SIM8 SIM9 
 

Tabela A-2 – Quadro de exigências 
 
NOTA ESPECÍFICA:  

1) Recomendatório; 
2) Piscinas localizadas em ambientes exclusivamente restritos com total controle de acesso, podem ser dispensadas do 

isolamento. Caso não haja esta restrição deverá ser providenciado o isolamento conforme item 5.3; 
3) Observado os itens 6.5: c, d; 
4) Observado o item 6.5 e; 
5) A utilização das áreas de piscinas deve ser monitorada pelos respectivos responsáveis pela edificação; 
6) No período em que não houver monitoramento por guarda-vidas deverá ser providenciado restrição física de acesso à 

piscina, além de placas informativas quanto à interdição temporária. Nestes casos a placa de advertência obrigatória do item 
5.4 também deve conter informação do horário de funcionamento da(s) piscina(s);  

7) São isentos nas áreas de piscina, com lotação inferior a 50 pessoas, desde que tenha isolamento conforme item 5.3 ou a 
piscina seja localizada em ambiente exclusivamente restrito com total controle de acesso. Nestes casos a placa de 
advertência obrigatória do item 5.4 também deve conter informação da lotação da piscina que deve ser calculada na 
proporção máxima de 1 pessoa a cada 1,9 m2 de área da superfície da piscina; 

8) Conforme item 5.4; 
9) Conforme item 5.8. 

 
 
NOTAS GENÉRICAS: 

a) Além das exigências desta tabela, devem ser atendidas as contidas no corpo da norma; 
b) Os condomínios residenciais que por sua natureza de funcionamento tenham características de hotéis ou flats temporários 

serão classificados, para efeitos desta norma, como SERVIÇOS DE HOSPEDARIA; 
c) As edificações, quando não especificadas na tabela A-1, deverão ser enquadradas no Tipo de Piscina pela semelhança ou 

similaridade. 
d) Conforme item 4.1.1, spas, ofurôs, banheiras de hidromassagem e assemelhados, são considerados como “piscina” para 

efeitos de aplicação desta Norma Técnica, devendo, portanto, atender aos requisitos da mesma. 



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 382, de 03 de agosto de 2022

 

Aprova atualização da Norma Técnica que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS ,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica nº
13/2022 - Pressurização de Escada de Segurança, conforme O�cio nº 30.452/2022 - CBM
(000030489760), de lavra do Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica nº 13/2022 - Pressurização de Escada
de Segurança, nos termos do anexo SEI nº 000032419518.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 



Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
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http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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000032364264 e o código CRC 9305538E.
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1. OBJETIVO 
 
1.1 Estabelecer os requisitos mínimos necessários para o dimensionamento da pressurização de escadas de 
segurança em edificações.  
 
1.2 Manter as escadas de emergência livres da fumaça, de modo a permitir a fuga dos ocupantes de uma 
edificação no caso de incêndio. Esse sistema também pode ser acionado em qualquer caso de necessidade de 
abandono da edificação. 
 
1.3 Compete ao responsável técnico e ao responsável pela obra adotar, dimensionar e instalar corretamente as 
medidas de segurança contra incêndio estabelecidas nessa Norma Técnica. 

 
1.4 Compete ao CBMGO, durante a análise dos projetos e nas inspeções, por meio de seus militares, a 
verificação por amostragem dos itens exigidos nesta norma, não se responsabilizando pelo dimensionamento, 
pela instalação, comissionamento, teste, manutenção ou utilização indevida. 
 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 Esta Norma Técnica (NT) se aplica a todas as edificações descritas no Anexo B.  
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
NBR 9050 - que trata da adequação das edificações e do imobiliário urbano à pessoa deficiente – 
Procedimento.  
NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios. 
NBR 10898 – Sistemas de iluminação de emergência. 
NBR 11742 – Porta corta-fogo para saída de emergência. 
NBR 13768 – Acessórios destinados à porta corta-fogo para saída de emergência – requisitos.  
NBR 14880 – Saídas de emergência em edifícios 
– Escada de Segurança – Controle de fumaça por pressurização.  
NBR 16401 – Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários. 
NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio. 
BS-5588-4 (British Standards Institution) - Pressurização de escadas de segurança.  
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) Handbook - Normas 
ASNI / ASHRAE 51. 
HVAC (Heating, Ventilating, and Air-Conditioning, and Refrigeration) Publications – Recomendação Técnica 
DW/143 da Heating and Ventilation Contractors’ Association (HVAC). 
SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association) Publications HVAC Duct 
Construction - Metal and Flexible. 
HVAC System Duct Design; HVAC Air Duct Leakage Test Manual. 
AMCA (Air Movement and Control Association International, Inc.) - AMCA 203, pelaliteratura Field 
Performance Measurement of Fan System; AMCA-210 e o Manual da AMCA “Fans and Systems” - publicação 
201-90 - “O fator do efeito do sistema” (System Effect Factor) e suas tabelas.  
Norma ISO 6944 – Fire Resistance Tests – Ventilation Ducts ou similar. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Além das definições constantes da NT-03 - Terminologia de segurança contra incêndio, aplica-se a definição 
específica abaixo: 
 
4.2 Espaço pressurizado: caixa de escada, antecâmara, poço, saguão, corredor ou outro compartimento em que 
a pressão do ar é mantida em um valor mais alto do que o da zona de fogo. 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 Conceitos básicos do sistema de pressurização 
 
5.1.1 Princípio geral da pressurização 
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a) Considera-se um espaço pressurizado quando este receber um suprimento contínuo de ar que 
possibilite manter um diferencial de pressão entre este espaço e os adjacentes, preservando-se um 
fluxo de ar através de uma ou várias trajetórias de escape que conduzem o ar para o exterior da 
edificação; 

b) Para a finalidade prevista nesta NT, o diferencial de pressão deve ser mantido em nível adequado para 
impedir a entrada de fumaça no interior da escada;  

c) O método estabelecido nesta NT também se aplica às escadas de segurança com pavimentos abaixo 
do piso de descarga.  

 
5.1.2 Pressurização de 1 ou 2 estágios 
 
O sistema de pressurização pode ser projetado de duas formas:  
 
5.1.2.1 Sistema de 1 estágio: para operar somente em situação de emergência;  
 
5.1.2.2 Sistema de 2 estágios: incorporar um nível baixo de pressurização, para funcionamento contínuo, com 
previsão para um nível maior de pressurização que entra em funcionamento em uma situação de emergência.  
 
5.1.2.3 Recomenda-se dar preferência para a opção do sistema de 2 estágios, para que se mantenha um nível 
mínimo de proteção em permanente operação, bem como propiciar a renovação de ar no volume da escada. 
 
5.1.3 Elementos básicos de um sistema de pressurização 
 

a) Sistema de acionamento e alarme;  
b) Ar externo suprido mecanicamente;  
c) Trajetória de escape do ar;  
d) Fonte de energia garantida.  

 
5.1.4 Unidades adotadas 
 
Toda e qualquer proposta de sistema de pressurização deve seguir os critérios de apresentação e 
desenvolvimento de acordo com o estabelecido abaixo:  
 
Vazão (Q) = m³/s  
Velocidade (V) = m/s  
Área (A) = m² 
Pressão (P)= Pa (Pascal), ou mmH2O (milímetro de coluna d’água)  
Potência= CV (Cavalo Vapor) ou HP (Horse Power)  
Temperatura em graus Celsius = ºC 
Altura da edificação (h) = m  
 
5.1.5 Níveis de pressurização adotados 
 
5.1.5.1 O nível de pressurização utilizado para fins de projeto não deve ser menor que o apresentado na Tabela 
A1 do Anexo A desta NT e não deve ultrapassar o limite de 60 Pa, considerando-se todas as PCF (portas corta-
fogo) de acesso à escada, na condição fechadas.  
 
5.1.5.2 Os edifícios utilizados por crianças, idosos e ou pessoas incapacitadas precisam de considerações 
especiais, a fim de assegurar que as PCF possam ser abertas, apesar da força criada pelo diferencial de 
pressão. 
 
5.1.5.3 Na determinação da vazão e pressão dos motoventiladores para obtenção da pressurização, no interior 
dos espaços pressurizados, devem ser avaliadas as perdas de carga localizadas em todos os componentes de 
captação e distribuição do sistema (dutos, venezianas, grelhas, joelhos, dampers, saídas dos motoventiladores, 
rugosidades das superfícies internas dos dutos etc.). Estas perdas devem constar no memorial de cálculo, 
atendendo as seguintes condições: 
 

a) Desenvolvimento do cálculo do suprimento de ar necessário considerando as duas situações previstas 
no item 5.1.6 abaixo: 

I. Escape de ar com todas as portas do espaço pressurizado na condição fechada; 
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II. Escape de ar considerando as portas na condição abertas, conforme a quantidade estipulada no 
Anexo B desta NT; 

b) Desenvolvimento do cálculo das perdas de carga ao longo da rede de captação e distribuição ar, 
considerando todas as singularidades. Deve constar também a velocidade do fluxo de ar em todos os 
trechos e acessórios, que devem estar dentro dos limites estipulados nesta NT. Tabelas e ábacos de 
fabricantes de acessórios podem ser considerados para determinação das perdas de carga de 
singularidades, a partir da velocidade e vazão; 

c) A velocidade do fluxo de ar em todo o trecho de captação deve ser de, no máximo, 8 m/s e, no trecho 
de distribuição: máximo de 10 m/s quando o duto for construído em alvenaria ou gesso acartonado e de 
15m/s quando o duto for construído em chapa metálica. No dimensionamento, adotar parâmetros do 
manual da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), 
podendo ser aceitas velocidades diferentes, quando se tratar de edificação existente, desde que não 
haja possibilidade técnica de adequação, devidamente justificada. 

 
5.1.6 Suprimento de ar necessário 
 
5.1.6.1 Cálculo do suprimento de ar 
 
Para determinação do primeiro valor de suprimento de ar: 
Necessário para obtenção de um diferencial de pressão entre o ambiente a ser pressurizado (espaço 
pressurizado) e os ambientes contíguos, deve-se adotar a equação 1. Essa equação depende diretamente da 
área de restrição e do diferencial de pressão entre os ambientes contíguos. A área de restrição é determinada 
pelo escape de ar para fora do espaço a ser pressurizado, quando o ar passa, por exemplo, pelas frestas ao 
redor de uma PCF. 
O diferencial de pressão é o mínimo estabelecido na Tabela A1 do Anexo A desta NT, ou seja, 50 Pa. 
 
Equação 1: 
 

𝑸 = 𝟎, 𝟖𝟐𝟕 𝒙 𝑨 𝒙 (𝑷)(
𝟏

𝑵
)
 

 

Onde: 
Q é o fluxo de ar (m³/s); 

A é a área de restrição (m²); 

P é o diferencial de pressão (Pa); 

N é um índice que varia de 1 a 2; 

No caso de frestas em torno de uma PCF, N =2 
No caso de frestas em vãos estreitos, tais como frestas em torno de janelas, N = 1,6 
Vazão de ar (condição padrão de ar com densidade de 1,204 kg/m3).  

 
5.1.6.2 Trajetórias de escape em série e paralelo 
 

a) Na trajetória de escape do ar para fora de um espaço pressurizado, podem existir elementos de restrição 
posicionados em paralelo, tal como ilustrado na Figura 1, ou em série, como apresentado na Figura 2, 
ou ainda uma combinação desses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 1 – Trajetórias de escape do ar em paralelo. 
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b) No caso de trajetórias de escape do ar em paralelo, com as portas do ambiente conforme Figura 1 
acima, a área total de escape é determinada pela simples soma de todas as áreas de escape envolvidas, 
então:  

 
Equação 2: 

 

𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝑨𝟏 +  𝑨𝟐 + 𝑨𝟑 + 𝑨𝟒 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Trajetórias de escape do ar em série. 

 
c) No caso das portas em série, como a PCF da escada e a PCF da antecâmara não ventilada a ela 

associada, como demonstrado na Figura 2 acima, temos: 
 

Equação 3: 
 

𝟏

(𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)𝟐
=  

𝟏

(𝑨𝟏)𝟐
+

𝟏

(𝑨𝟐)𝟐
+

𝟏

(𝑨𝟑)𝟐
+

𝟏

(𝑨𝟒)𝟐
 

 
d) O escape total e efetivo de uma combinação de trajetórias de escape do ar em série e em paralelo, 

pode ser obtido combinando sucessivamente grupos simples de escape isolados (PCF da escada e da 
antecâmara pressurizada do mesmo pavimento), com os outros equivalentes (PCF em paralelo). 

 
5.1.6.3 Áreas de escape a partir de uma escada pressurizada 
 
De maneira geral, o escape de ar a partir de uma escada ocorre: 
 

a) Por meio das frestas em torno das PCF (quando essas estiverem fechadas), devendo ser adotados os 
valores constantes da Tabela A2 do Anexo A desta NT;  

b) Por meio do vão de luz das PCF consideradas na condição abertas, na quantidade estipulada na Tabela 
B1 do Anexo B desta NT, somadas às perdas pelas frestas das demais PCF consideradas na condição 
fechadas; 

c) Por meio das frestas no entorno de portas de elevadores e janelas existentes no espaço pressurizado.  
 

5.1.6.4 Portas corta-fogo abertas e outras aberturas 
 

a) Para ser eficaz, a escada de emergência deve ter seus acessos protegidos por PCF, sendo inevitável 
que estas sejam abertas ocasionalmente. A pressurização projetada não pode ser mantida, se houver 
grande abertura entre a área pressurizada e os espaços adjacentes;  

b) Caso haja uma abertura permanente no espaço pressurizado (uma janela dentro da caixa de escada, 
por exemplo), deve ser considerada a introdução de vazão de ar suficiente para se obter uma velocidade 
média do ar, através desta abertura, de 4 m/s; 

c)  Abertura intermitente das PCF, quando do abandono da edificação, produz, momentaneamente, uma 
perda de pressão no interior da escada. Nesta situação, a vazão de ar determinada pela Equação 1 
deve ser avaliada para que seja obtida uma condição satisfatória para minimizar a infiltração de fumaça 
no interior da escada nesta situação, devendo possibilitar a manutenção de uma velocidade de ar 
mínima de 1,0 m/s saindo através das PCF consideradas na condição abertas;  

d) Os critérios para verificação da velocidade do ar a que se referem os itens seguintes são os estipulados 
no item 5.1.6.5, adiante;  
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e) O número de PCF, na condição abertas, a ser utilizado nos cálculos, depende do tipo de edificação 
considerando-se o número de ocupantes e as dificuldades encontradas para o abandono, devendo 
obedecer aos critérios estipulados no Anexo B, desta NT; 

f) Uma PCF considerada na condição aberta deve ser acrescentada no cálculo do suprimento de ar do 
sistema de pressurização (em relação ao estabelecido no Anexo B, desta NT), em edificações de 
escritório até 21 m de altura onde existem locais de reunião de público, com capacidade para 50 ou 
mais pessoas (tais como auditórios, refeitórios, salas de exposição e assemelhados). Esse critério deve 
ser desconsiderado quando o local de reunião de público estiver no piso de descarga (térreo ou nível 
com saída direta para o exterior) ou em mezaninos do piso térreo com acessos através de escadas 
exclusivas, de tal modo que a escada pressurizada não seja utilizada como rota predominante de saída 
de emergência para esse público; 

g) Devem ser considerados os vãos e frestas reais de todas as PCF da caixa da escada pressurizada, 
conforme especificado abaixo, na quantidade estipulada no Anexo B desta NT: 
 

I. PCF simples, quando todos os acessos à escada pressurizada ocorrer apenas através de PCF 
simples;  

II. PCF duplas, quando a quantidade de PCF duplas instaladas for igual ou superior à quantidade 
de PCF abertas - critério esse estipulado no Anexo B desta NT, para efeito de dimensionamento 
de escapes de ar por meio de PCF na condição abertas;  

III. PCF duplas e PCF simples na mesma caixa de escada, quando a quantidade de PCF duplas 
for inferior à quantidade de PCF consideradas na condição abertas (conforme critério estipulado 
no Anexo B desta NT, para efeito de dimensionamento de escapes de ar por meio de PCF na 
condição abertas) devem ser consideradas todas as PCF duplas e, na quantidade devida, 
complementar com PCF simples. Neste caso, cada PCF dupla deve ser computada como uma 
PCF aberta e não como duas, embora devam ser somados o vão de luz real de cada PCF dupla 
e simples consideradas. 
 

h) Em edificações existentes é comum o uso da pressurização de um amplo hall e o uso da PCF no acesso 
às unidades residenciais ou unidades de escritório etc., como estabelecido na figura 1 do item 5.1.6.2. 
Nesses casos, o número de PCF duplas ou simples calculadas (respeitando-se suas áreas), deve ser 
de 4 para edificações com até 60 m de altura, sendo que acima desse valor é exigido o cálculo de 5 
PCF abertas. 

 

OBSERVAÇÃO: 

O número máximo de PCF por pavimento em contato com esse ambiente pressurizado deve ser de 4 PCF simples. Características diferentes 

devem ser avaliadas em Comissão Técnica do CBMGO. 

 
NOTA: 
A vazão total requerida para o sistema de pressurização de escadas deve ser calculada pela equação abaixo:  

 
Equação 4: 
 

𝑺𝒆 𝑸𝑭𝑻 > 𝑄𝐴𝑇, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑄𝑇 = 𝑄𝐹𝑇  
𝑺𝒆 𝑸𝑭𝑻 < 𝑄𝐴𝑇, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑄𝑇 = 𝑄𝐴𝑇 

 
ONDE: 

QT = vazão total requerida do sistema de pressurização;  
 

QFT = vazão total das frestas com todas as portas fechadas (m³/s) conforme Equação 1;  
 

QAT = vazamento de ar através das portas consideradas na condição abertas somadas às frestas das demais portas, na condição 
fechadas (m³/s), com velocidade de 1 m/s.  
 
OBSERVAÇÃO: em todos os casos, levar em consideração a condição padrão do ar.  

 
5.1.6.5 Estimativa da velocidade de saída do ar através da PCF aberta: 
 

a) Na prática, a velocidade de saída do ar deve ser obtida dividindo-se a vazão de ar de suprimento 
(Equação 1) pela área de abertura total; 

b) A área de abertura total deve ser calculada somando-se as áreas das PCF consideradas abertas (ver 
Anexo B, desta NT) e as frestas das demais PCF previstas na escada, na condição fechada;  

c) Quando a velocidade obtida no cálculo especificado no item “a” acima for inferior ao parâmetro 
mínimo estabelecido, a vazão de ar deve ser aumentada até que seja alcançado o valor requerido (1 
m/s);  
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d) Sobre o valor de vazão de ar obtido conforme itens “a” ou “c” acima, devem ser aplicados os fatores 
de vazamentos em dutos e de vazamentos não identificados, conforme item 5.1.6.6; 

e) Para atender a todas as hipóteses de escapes de ar e de vazamentos não identificados, contidos 
nesta NT, invariavelmente a escada pressurizada deve ser provida de dispositivos que impeçam que 
a pressão no seu interior se eleve acima de 60 Pa, devido ao excesso de ar que pode ser necessário. 
 

5.1.6.6 Vazamentos em dutos e vazamentos não identificados 
 
Para se determinar a vazão de ar total requerida, após o desenvolvimento da equação 4, constante do item 
anterior, acrescentar ao resultado final, conforme equação 5, abaixo, os fatores de vazamentos de ar em 
dutos e de vazamentos não identificados: 
 

a) Acrescentar 15% para vazamentos em dutos metálicos ou 25% para dutos construídos em alvenaria 
ou mistos, sendo que esses valores porcentuais devem ser considerados independentemente do 
comprimento dos dutos;  

b) Acrescentar 25% - para atender à hipótese de vazamentos não identificados: 
 

I. QTS = QT + 15% (vazamentos em dutos metálicos) + 25% (vazamentos não identificados);  
 

II. QTS = QT + 25% (vazamentos em dutos de alvenaria ou mistos) + 25% (vazamentos não 
identificados).  

 
ONDE: 
 
QT = vazão total requerida do sistema de pressurização (m³/s) conforme Equação 4, levando-se em consideração a condição padrão do 
ar;  
 
QTS = vazão total requerida do sistema de pressurização (m³/s) conforme Equação 4 acrescida dos fatores de segurança, levando-se 
em consideração a condição padrão do ar.  
 
NOTA:  
A vazão total requerida para o sistema de pressurização de escadas, somada aos dois fatores de segurança acima descritos, deve ser 
calculada conforme abaixo:  

 
Equação 5:  
 

𝑸𝑻𝑺 = 𝑸𝑻 𝒙  𝟏, 𝟒   
(𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒅𝒖𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒕á𝒍𝒊𝒄𝒐) 

 

𝒐𝒖 
 

𝑸𝑻𝑺 = 𝑸𝑻 𝒙 𝟏, 𝟓 

( 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒅𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒗𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒐𝒖 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒐) 

 
5.1.6.7 Antecâmara de segurança de escada pressurizada 

 
a) Para as edificações residenciais com altura superior a 120 m e para as demais ocupações com altura 

superior a 90 m será exigida, além da pressurização da escada de segurança, a existência de uma 
antecâmara de segurança; 

b) Essa antecâmara deve possuir as seguintes características:  
 

I. Ser interposta entre a escada pressurizada e os seus acessos nos pavimentos (áreas 
técnicas, áreas comuns ou privativas da edificação), em todos os níveis de pavimento, 
considerando-se a partir do piso de descarga, nos sentidos ascendente e descendente 
(pavimentos superiores e inferiores ao nível da descarga) dentro do critério de altura fixado 
na Tabela B1 do Anexo B desta NT; 

 
II. Ser protegida por PCF P-60, tanto no acesso à antecâmara de segurança quanto no acesso 

à escada pressurizada.  
 
NOTA: Edificações acima de 150m de altura devem possuir PCF P-90 tanto no acesso à antecâmara de segurança quanto no 
acesso à escada pressurizada. 

 
c)  A antecâmara de segurança deve possuir dimensões mínimas de acordo com a NT 11;  
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d) Deve haver um diferencial de pressão (DDP) entre a antecâmara de segurança e o interior da escada 
pressurizada, garantindo-se dessa forma o gradiente de pressão no sentido do interior da escada 
pressurizada para a antecâmara de segurança; para realizar essa DDP, o Corpo de Bombeiros aceita:  

 
I. A previsão de insuflação somente na escada, deixando uma abertura na parede entre a escada 

e cada antecâmara, adotando o princípio de vasos comunicantes, controlados por venezianas 
unidirecionais, reguláveis e independentes em cada nível de pavimento, de forma a manter um 
gradiente de pressão no sentido do interior da escada pressurizada para a antecâmara de 
segurança (Figura – 3). Um único dispositivo de controle de pressão deverá ser localizado no 
interior do espaço pressurizado e o cálculo do suprimento de ar para o sistema de pressurização 
deve ser dimensionado considerando o escape de ar através dessas grelhas, frestas do elevador 
de emergência (se houver – Figura 5) além das portas (adotar as frestas e vãos reais efetivos); 
 

 
Figura 3 – Pressurização de Antecâmara com insuflação na Escada. 

 
II. Sistemas de pressurização independentes entre a escada e as antecâmaras, com dutos, 

ventiladores e controles exclusivos para cada sistema, tendo um nível de pressurização mais 
alto na escada (50Pa) e mais baixo nas antecâmaras (45Pa). Se aceita o controle de 
pressurização pela variação da rotação dos ventiladores utilizando inversores de frequência 
na alimentação elétrica de seus motores; 
 

 
Figura 4 – Pressurização de Antecâmara com insuflação Independente 
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5.1.6.8 Elevador de emergência 
 
O elevador de emergência, quando possuir a antecâmara pressurizada, deverá atender os critérios descritos 
na NT-11 além de possuir casa de máquinas independente e isolada em relação aos demais elevadores, com 
paredes com TRRF, mínimo de, 2 h e acessos por PCF P-90;  
 
5.1.6.8.1 Antecâmara de segurança do elevador de emergência 
 
Deverá adotar os critérios do item 5.1.6.7 e da Tabela A1 do Anexo A, desta NT, e apresentar as seguintes 
características: 
 

a) Quando contígua com a escada e não possuir duto exclusivo, deve ser pressurizada pelo mesmo 
sistema da escada, conforme previsto no item 5.1.6.7 alínea d; 

 
Figura 5 – Pressurização de Antecâmara do Elevador de Emergência contígua a Escada 

 
 

b) Quando o acesso for independente da escada e a pressurização estiver sendo feita por duto 
exclusivo, o cálculo para determinação da vazão de ar de pressurização deverá considerar as frestas 
das portas do elevador e das PCF de acesso às antecâmaras conforme a Tabela A2 do Anexo A. 
Considerando que esses parâmetros dimensionais poderão estar alterados na conclusão da obra, a 
vazão de ar introduzida em cada antecâmara deve ser regulada para que a pressão interna não 
ultrapasse a 60 Pa (controle na antecâmara – espaço pressurizado); 

 
Figura 6 – Pressurização de Antecâmara do Elevador de Emergência 

 
 

c) Alternativamente, pode ser adotada a pressurização das antecâmaras do elevador de emergência a 
partir do poço do elevador que funcionará como um duto de pressurização. Neste caso devem ser 
considerados o escape de ar através das aberturas no entorno da passagem de cabos de aço e outros 
no topo do poço do elevador; no piso da casa de máquinas; e em paralelo com o escape pelas frestas 
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das portas de acesso ao elevador nos diversos pavimentos. Para tanto, avaliar as condições para se 
manter as antecâmaras pressurizadas até o limite de 60 Pa, considerando-se as resistências das 
frestas no entorno das portas dos elevadores e PCF de acesso em cada pavimento, bem como as 
velocidades exigidas nesta norma. As paredes do poço do elevador devem seguir os critérios do item 
5.3.6, desta NT;  

 
Figura 7 – Pressurização de Antecâmara do Elevador de Emergência a partir do poço do elevador 

 
 

d) Também, alternativamente, pode-se fazer o acesso ao elevador de segurança diretamente por um 
patamar da escada pressurizada, a partir de um hall disposto fora da rota de circulação das pessoas 
na escada, formando um ambiente único com a caixa de escada. No ingresso a este conjunto, verificar 
a necessidade, ou não, da exigência da antecâmara de segurança conforme item 5.1.6.8 desta NT; 
o gradiente de pressão entre a escada e a antecâmara pode ser obtido por meio de grelha 
unidirecional, no sentido da escada para a antecâmara. A dimensão do acesso ao elevador 
emergência deve possuir espaço livre (largura) de, no mínimo, 1,50 m, não podendo esse espaço, 
em nenhuma hipótese, interferir no raio de escoamento da escada de segurança. 
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Figura 8 – Pressurização do acesso ao Elevador de Segurança no patamar da Escada Pressurizada 

 
 

5.1.6.8.2 Edificações com altura ascendente superior a 12m devem possuir elevador de emergência com 
antecâmara pressurizada. 
 
5.1.6.9 Efeito do Sistema 
 
5.1.6.9.1 Com a finalidade de eliminar o risco de redução de desempenho do ventilador, em termos de vazão, 
deve ser considerado o “efeito do sistema”, atendendo aos parâmetros definidos pelo fabricante. Normas de 
referência: Normas ASNI/ASHRAE 51; AMCA-210 e o Manual da AMCA “Fans and Systems” - publicação 
201-90 - “O fator do efeito do sistema” (System Effect Factor) e suas tabelas. 
 
5.1.6.10 Cálculo de pressão 

 
5.1.6.10.1 A apresentação da memória de cálculo da perda de pressão no circuito de transporte de ar do 
sistema não é obrigatória, porém pode ser exigida pelo Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico, a 
comprovação da metodologia de cálculo, para esclarecimentos do valor obtido. 
 
5.2 A edificação 
 
5.2.1 Aspectos gerais 

 
a) Cuidados especiais devem ser avaliados para dimensionamento do sistema de pressurização de 

escada de segurança para edificação com altura superior a 80 m, principalmente quanto à velocidade 
máxima nos dutos, vazão e perdas;  

b) A edificação deve ser planejada de forma a atender aos requisitos do sistema de pressurização, 
garantindo o seu funcionamento com relação às condições descritas nesta NT;  

c) Todos os componentes do sistema de pressurização (dutos, grupo motoventilador, grupo 
motogerador automatizado) devem ser protegidos contra o fogo por no mínimo 2 h (exceção feita às 
portas corta-fogo que devem ser do tipo P-90, nas casas de máquinas), a fim de garantir o abandono 
dos ocupantes da edificação, bem como, o acesso ao Corpo de Bombeiros; 

d) Pisos escorregadios nas proximidades das PCF de acesso aos espaços pressurizados devem ser 
evitados;  

e) Portas corta-fogo devem ser do tipo P-90, quando não houver antecâmara, e estar de acordo com a 
norma NBR 11742, sendo instaladas de forma a atender às premissas básicas do projeto de 
pressurização de escadas. Caso contrário, a pressurização perde sua função e deve ser reavaliada, 
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ou dispositivos complementares, junto a esta PCF, devem dar as garantias do projetado na 
pressurização. Tais dispositivos não podem alterar as características de resistência ao fogo das PCF;  

f) Quando a pressurização da escada dificulta o fechamento das PCF (como exemplo, PCF posicionada 
no pavimento de descarga), dispositivos de fechamento devem ser dimensionados de forma a vencer 
esta força. Tais dispositivos devem ser capazes de mantê-las fechadas contra a pressão do sistema 
de pressurização; 

g) Deve ser prevista sinalização nas PCF, na face externa à escada, com os seguintes dizeres: 
“ESCADA PRESSURIZADA”, seguindo critérios da NT 20; 

h) Visando à selagem como forma de não prejudicar o estabelecido no item 5.1.6.4 desta NT, deve ser 
considerado o controle da porosidade das paredes que envolvem as escadas, bem como, dos dutos 
de sucção e pressurização, construídos em alvenaria;  

i) Deve ser previsto sistema de detecção de fumaça e iluminação de emergência nos seguintes locais: 
casa de máquinas de pressurização; sala do grupo motogerador automatizado; no ambiente onde se 
localizar os acionadores manuais alternativos dos motoventiladores; em qualquer outro local que 
possua contato direto com a escada pressurizada;  

j) Caso exista algum compartimento ou equipamento que, direta ou indiretamente, possa gerar dúvida 
quanto à sua real interferência no sistema de pressurização, como por exemplo, sistema de controle 
de fumaça, o projeto pode ser submetido à análise de Comissão Técnica. 

 
5.2.2 Edifícios com múltiplas escadas 

 
a) Em edifícios com múltiplas escadas pressurizadas, devem ser instalados sistemas independentes de 

pressurização para cada escada. A exigência de sistemas independentes se aplica aos equipamentos 
a serem instalados, devendo estes serem independentes para cada escada (conjunto motoventilador, 
dutos de insuflamento, registros e grelhas), e quanto ao ambiente onde serão instalados os 
motoventiladores (proteção passiva dos sistemas) pode-se aceitar uma casa de máquinas única, 
desde que seja dimensionada conforme item 5.2.5 desta NT, em especial as alíneas “e’”, “j”, “n” e “o”. 
Esse conceito se aplica igualmente para os sistemas de detecção automática de incêndio e para o 
grupo motogerador, que pode ser único para alimentação dos sistemas de pressurização de uma 
edificação;  

b) Não devem ser aceitas escadas de segurança com aberturas entre si (uma escada se comunicando 
com a outra, através de dutos, janelas etc.); 

c) No caso de uma escada em que for utilizado o recurso arquitetônico de aproveitamento de área da 
caixa de escada, mantendo-se as larguras e unidades de passagens, com duas entradas distintas 
para a mesma caixa de escada em um mesmo nível, é permitida a pressurização por um único duto, 
devendo-se levar em conta o número de portas abertas, frestas e perdas em duplicata;  

d) Somente é possível existir em uma mesma edificação escadas de emergência pressurizadas e não 
pressurizadas que atendam aos mesmos espaços, quando for comprovada a não interferência de uma 
sobre a outra, no que tange o arraste de fumaça para dentro das escadas não pressurizadas, sendo 
admitidas apenas escadas do tipo enclausurada; 
 
Nota: a comprovação de que trata a alínea d) deste inciso é feita mediante cumprimento de uma das seguintes condições:  
 

I - Separação entre as escadas de segurança pressurizadas e não pressurizadas por um espaço amplo, onde haja 
aberturas para o exterior com área mínima equivalente a duas vezes a área da porta de acesso à escada não pressurizada; 
ou  
 
II - Apresentação de laudo detalhado demonstrando que a operação do sistema de pressurização não acarretará em fluxos 
de fumaça para dentro das escadas não pressurizadas. 

 
5.2.3 Relação entre a pressurização e o sistema de ar-condicionado 

 
a) A circulação de ar promovida pelo sistema de condicionamento de ar ou de exaustão mecânica deve 

ser projetada de modo a manter a trajetória do fluxo de ar no sentido contrário ao estabelecido para 
o abandono da população da edificação, a fim de diminuir o risco das rotas de fuga serem atingidas 
pela fumaça oriunda do incêndio. Caso isso não seja atendido, devem ser previstos dispositivos de 
fechamento automático, que garantam o bloqueio da passagem de fumaça em caso de incêndio. 
Portanto, esses dispositivos devem ser utilizados quando existir o risco desses dutos e/ou sistemas 
contribuírem para o alastramento do incêndio, ou não atenderem aos critérios de compartimentação 
horizontal e/ou vertical; 

b) Na situação de emergência (em funcionamento do sistema de pressurização), todo o sistema de 
circulação de ar existente na edificação deve ser projetado para imediata interrupção do seu 
funcionamento; 
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c) Sistemas de exaustão podem ser mantidos ligados desde que promovam um fluxo favorável ao 
sentido do escape de ar do sistema de pressurização de escada, sendo que tais casos podem ser 
analisados em Comissão Técnica; 

d) O sistema de alarme e detecção de incêndio também deve ser o responsável pelo comando das 
alterações necessárias no sistema de ventilação e ar condicionado. O sinal, que deve dar início a 
todas estas alterações na operação desses sistemas, deve vir da mesma fonte que aciona a 
pressurização na situação de emergência;  

e) Detector de fumaça dentro dos dutos de retorno do ar condicionado pode ser utilizado como sistema 
auxiliar de acionamento do sistema de pressurização, devendo o mesmo ser adequadamente 
instalado e ter sua eficiência comprovada por meio de ensaio, de acordo com NBR 17240. 

 
5.2.4 Estruturas de proteção e garantias de funcionamento do sistema de pressurização: 

 
a) A edificação deve proporcionar a proteção adequada contra incêndio para todos os componentes que 

garantam o funcionamento do sistema de pressurização;  
b) Os dutos de sucção e/ou pressurização, seus ancoramentos ou seus revestimentos contra incêndio, 

em seu caminhamento interno ou externamente à edificação, não devem passar por ambientes que 
possam prejudicar (com danos mecânicos, químicos ou do próprio incêndio) a eficiência do sistema 
de pressurização;  

c) Os dutos de sucção e/ou pressurização, no seu caminhamento devem, de preferência, estar 
posicionados o mais próximo possível ao teto (laje) dos ambientes, sendo que quaisquer outras 
instalações devem estar posicionadas logo abaixo, desde que atendam aos requisitos do item 5.2.5, 
letras (f, g e h) desta NT;  

d) Os ancoramentos dos dutos e outros acessórios, necessários ao sistema de pressurização, não 
podem servir funcionalmente a outros tipos de instalações; 

e) Cabos elétricos e dutos de sucção e/ou pressurização devem estar devidamente protegidos contra a 
ação do fogo em caso de incêndio, garantindo o acionamento e o funcionamento do sistema de 
pressurização para no mínimo 2 h;  

f) Os dutos de sucção e/ou pressurização, para que não seja exigido o revestimento contra incêndio, 
devem estar afastados de sistemas de vasos sob pressão, baterias de GLP ou sistemas alimentados 
por gás natural, de nafta ou similares e depósitos ou tanques de combustível, de acordo com o 
estabelecido no Anexo D desta NT;  

g) Para os riscos citados no item 5.2.4 letra (f), em que não consiga os afastamentos estabelecidos no 
Anexo D (todos desta NT), além da proteção que garanta resistência ao fogo por 2 h nos dutos de 
sucção e/ou pressurização, deve ser prevista distância mínima, medida no plano horizontal, de 2 m 
desses riscos;  

h) Caso o afastamento de 2 m entre as tubulações que conduzem gás GLP, gases naturais, de nafta ou 
similares e os dutos de sucção e/ou pressurização não seja cumprido, essas tubulações de gás 
devem ser envolvidas por tubo-luva de proteção, de ferro galvanizado ou aço carbono, devidamente 
identificada na cor vermelha e suportado de forma independente, com diâmetro nominal mínimo 1,5 
vezes maior que a tubulação a ser envolvida. O afastamento, medido no plano horizontal, entre a 
entrada e saída do tubo-luva de proteção e os dutos de sucção e/ou pressurização, deve ser de no 
mínimo 1 m, de acordo com o estabelecido no Anexo D desta NT;  

i) O grupo motoventilador, seus acessórios, componentes elétricos e de controle, devem ser alojados 
em compartimento resistente ao fogo por, no mínimo, 2 h. As PCF de acesso a esse compartimento 
devem ser do tipo PCF P-90;  

j) Caso o compartimento da casa de máquinas do grupo motoventilador esteja posicionado em 
pavimento subsolo, ou outro pavimento que possa causar risco de captação da fumaça de um 
incêndio, deve ser previsto uma antecâmara de segurança entre esse compartimento e o pavimento. 
Também deve ser previsto sistema de detecção no acesso a esse conjunto compartimento casa de 
máquinas. Essa antecâmara de segurança pode possuir dimensões reduzidas, com relação ao 
estabelecido na NT-11. O acesso à antecâmara de segurança deve ser protegido por uma PCF P-90, 
bem como, o acesso à casa de máquinas do grupo motoventilador ser protegido por uma porta 
estanque, de forma a evitar a captação de fumaça que porventura passe pelas frestas desta PCF. 
Essa solução pode ser substituída por outra que garanta a diminuição de risco de captação da fumaça 
de um incêndio pelo compartimento casa de máquinas do grupo motoventilador; 

k) Quando o sistema de interligação do grupo motoventilador for realizado por correias, deve ser 
providenciada proteção contra eventuais acidentes pessoais, por meio de grade ou outro dispositivo 
que possua mesma finalidade e eficiência; 
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l) Cuidados especiais devem ser tomados para evitar a entrada de água ou produtos agressivos, nos 
compartimentos casa de máquinas do grupo motoventilador e do grupo motogerador automatizado, 
por intempéries ou mesmo quando da manutenção geral da edificação;  

m) O grupo motoventilador deve estar posicionado em compartimento diferente do que abriga o grupo 
motogerador automatizado;  

n) Prever fechamento adequado para as instalações hidráulicas de água, esgoto e águas pluviais no 
interior das casas do grupo motoventilador e grupo motogerador, com TRRF conforme a NT 08 - 
Resistência ao fogo dos elementos de construção. 

 
5.3 Instalação e equipamentos 

 
5.3.1 Grupo Motogerador 

 
a) O grupo motogerador automatizado e seus acessórios (componentes elétricos e de controle) devem 

ser alojados em compartimento resistente ao fogo por, no mínimo, 2 h. As PCF de acesso a esse 
compartimento devem ser do tipo PCF P-90; 

b) Tais compartimentos devem ser projetados com vistas a garantir a manutenção de sua estabilidade, 
integridade e estanqueidade, tendo em vista a vibração originária do funcionamento do grupo 
motogerador; 

c) O circuito formado pela tomada de ar frio e saída do ar aquecido (do compartimento casa de máquinas 
do grupo motogerador), bem como, o escape dos gases da combustão, para o perfeito funcionamento 
do grupo motogerador automatizado e seus acessórios, devem ser adequadamente alimentação 
elétrica dos sistemas de segurança e sistema de pressurização das edificações. Preferencialmente, 
o grupo motogerador e seus acessórios devem estar posicionados no pavimento térreo. Caso não 
exista condição técnica para o cumprimento dessa exigência, no mínimo, deve ser garantida que a 
tomada de ar frio seja realizada próximo ao pavimento térreo, através de dutos, sem o risco de se 
captar a fumaça oriunda de um incêndio ou de outras fontes. Os dutos de tomada de ar frio se 
passarem por áreas de risco, devem possuir proteção que garanta resistência ao fogo por no mínimo 
2 h. Cuidados especiais, quanto ao isolamento térmico e/ou de resistência ao fogo, devem ser 
tomados para os dutos de saída do ar aquecido e dutos de escape de gases da combustão; 
 

5.3.2 Grupo Motoventilador 
 

a) O conjunto motoventilador deve atender a todos os requisitos desta NT, para proporcionar a 
pressurização requerida; 

b) Em todos os edifícios devem ser previstos sistemas motoventiladores em duplicata, com as mesmas 
características, para atuarem na situação de emergência, de acordo com os critérios estabelecidos 
no Anexo B desta NT;  

c) Para se atingir a vazão total de projeto, podem ser utilizados 2 grupos motoventiladores, sendo que 
cada grupo deve, no mínimo, garantir 50% da vazão total do sistema e 100% da pressão total 
requerida, para atuarem especificamente no estágio de emergência e em conjunto. 

 
5.3.3 Tomada de ar: 

 
a) É essencial que o suprimento de ar usado para pressurização nunca esteja em risco de contaminação 

pela fumaça e/ou outros gases tóxicos ou asfixiantes. Medidas para minimizar a influência da ação 
dos ventos sobre o sistema de pressurização (como a tomada e a saída de ar) também devem ser 
adotadas;  

b) As seguintes distâncias mínimas devem ser adotadas, em relação às aberturas próximas à tomada de 
ar da pressurização:  

 
I. 2,5 m das aberturas nas laterais, medidos horizontalmente. Quando a tomada de ar for feita 

abaixo do nível do piso de descarga da edificação, a distância deverá então ser de 5m;  
II. 2 m das aberturas acima da tomada de ar;  
III. Abaixo da veneziana de tomada de ar não serão permitidas aberturas na mesma fachada, 

inclusive de extração de fumaça de subsolos; 
IV. Não é permitida a instalação da tomada de ar em local interno à linha de projeção do 

pavimento superior, devendo estar situada em local seguro e livre de emissão de fumaça e/ou 
gases tóxicos ou asfixiantes;  
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V. A tomada de ar não pode ser instalada na divisa com propriedades edificáveis. Quando 
instalada em fachada paralela a estas divisas devem distar, no mínimo, 5m medidos 
horizontalmente (vide Anexo E desta NT). 
 

 
 

Figura 9 – Distâncias mínimas de aberturas à tomada de ar. 

 
c) A tomada de ar deve possuir filtro de partículas, conforme NBR 16401-3, sendo do tipo metálico 

lavável; 
d) Caso necessário, a tomada de ar deve ser realizada através de duto de captação de um local sem 

risco de fumaça de incêndio até o compartimento que abriga o conjunto motoventilador;  
e) Não é permitido conjugar a captação de ar do sistema de pressurização com a saída da extração de 

fumaça dos subsolos;  
 
5.3.4 Casa de Máquinas do Grupo Motoventilador 
 
5.3.4.1 A instalação do grupo motoventilador e seus acessórios, para o sistema de pressurização, devem 
atender às seguintes características: 

 
a) O compartimento que abriga o conjunto motoventilador deve permitir facilidades de acesso para 

manutenção, mesmo quando estiver posicionado em nível subterrâneo. 
b) A tomada de ar deve localizar-se no nível do terreno, atendendo os critérios do item 5.3.3; 

 
5.3.5 Edificações existentes 
 

a) Nas edificações existentes, conforme previsto na NT-41 e, quando não houver condições técnicas de 
se cumprir o estabelecido no item 5.3.2 e 5.3.3 desta NT, devidamente comprovada a inviabilidade, 
quanto à instalação do conjunto motoventilador e a tomada de ar, pode ser permitida sua instalação 
no pavimento cobertura; 

b) Caso seja aceita a tomada de ar ao nível da cobertura da edificação, requisitos mínimos devem ser 
providenciados de modo a diminuir o risco de captação da fumaça que sobe pelas fachadas do 
edifício, a saber: 

I. Construção de uma parede alta, posicionada em todo o perímetro da cobertura da edificação, 
e afastada da tomada de ar 5 m, medida no plano horizontal, tal parede deve ser 1 m, mais 
alta que o nível da tomada de ar; 

II. Construção de uma parede alta, 2 m acima da tomada de ar, posicionada em todo o perímetro 
da cobertura da edificação, quando não se conseguir o afastamento de 5 m, medidos no plano 
horizontal. 

c) Da mesma forma, o ponto de descarga de qualquer duto vertical que possa eventualmente 
descarregar fumaça de um incêndio, deve também estar afastado 2 m, no mínimo, medida no plano 
vertical, em relação ao nível da tomada de ar. Esse duto deve atender aos requisitos estabelecidos 
no item 5.2.4, letra b, desta NT, e preferencialmente o seu ponto de descarga deve ficar posicionado 
o mais próximo possível, medido no plano horizontal, da tomada de ar do sistema de pressurização. 
 

OBS.: Ver Anexo C desta NT. 
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5.3.6 Sistema de distribuição de ar 
 

a) Nos edifícios com vários pavimentos, a disposição preferida para um sistema de distribuição de ar 
para pressurização consiste em um duto vertical que corre adjacente aos espaços pressurizados, 
sendo que, para edificações existentes, havendo impossibilidade técnica justificada de execução 
desse duto, pode ser aceita a distribuição de ar através de duto plenum. Neste caso o projeto deve 
ser analisado em Comissão Técnica. Devem-se verificar os efeitos da “resistência fluído-dinâmica” 
associada ao escoamento vertical do ar pela escada, que se manifesta em série, de um andar a outro. 
O problema fica, portanto, na dependência da geometria da escada, que deve ser objeto de análise 
específica de cada caso;  

b) Os dutos devem, de preferência, ser construídos em metal laminado, com costuras longitudinais 
lacradas à máquina, com material de vedação adequado. Os aspectos construtivos devem obedecer 
às recomendações da SMACNA, por meio das literaturas HVAC Duct Construction - Metal and 
Flexible e HVAC System Duct Design. A utilização de dutos confeccionados em outros materiais, além 
de atender as condições de exigência relativas aos dutos metálicos, deve ser submetida à avaliação 
da Comissão Técnica, no Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

c) Cuidados especiais devem ser tomados na ancoragem dos dutos do sistema de pressurização, 
quando for necessário o uso de revestimento resistente ao fogo para sua proteção, tendo em vista o 
aumento de peso causado por esses revestimentos;  

d) Dutos de alvenaria podem ser utilizados, desde que sejam somente para a distribuição do ar de 
pressurização, e que a sua superfície interna, preferencialmente, possua revestimento com 
argamassa, com objetivo de se obter uma superfície lisa e estanque, ou revestida com chapas 
metálicas ou outro material incombustível. Dutos para pressurização, com áreas internas inferiores a 
0,5 m², triangulares e muito estreitos (com largura menor que 40 cm), devem, à medida do possível, 
ser evitados; 

e) Recomenda-se que o nível de ruído transmitido pelo sistema de pressurização no interior da escada 
não deve ultrapassar a 85 db(a), na condição desocupada;  

f) Caso necessário, um teste de vazamento nos dutos pode ser aplicado de forma a se verificar a 
exatidão dos parâmetros adotados. O método de teste deve ser o recomendado pela SMACNA, por 
meio da literatura HVAC Air Duct Leakage Test Manual;  

g) Registros corta-fogo não devem ser usados na rede de dutos de tomada ou distribuição do ar de 
pressurização, de modo que o seu acionamento não prejudique o suprimento de ar;  

h) Os dutos metálicos, tanto na tomada de ar quanto na sua distribuição, que ficarem posicionados de 
forma aparente, devem possuir tratamento de revestimento contra o fogo, que garanta resistência ao 
fogo por 2 h, mesmo que esses dutos estejam posicionados em pavimentos subsolos ou na face 
externa do edifício. Exceção, quando do caminhamento do duto externo à edificação com os 
afastamentos citados no Anexo D desta NT; 

i) Os revestimentos resistentes ao fogo aplicados diretamente sobre os dutos metálicos de ventilação, 
quando submetidos às condições de trabalho esperadas, principalmente às condições de um 
incêndio, devem demonstrar resistência ao fogo por um período mínimo de 2 h, atendendo aos 
seguintes critérios abaixo: 
 

I. Integridade à passagem de chamas, fumaça e gases quentes;  
II. Estabilidade ao colapso do duto, que evitaria o cumprimento normal de suas funções; 
III.  Isolamento térmico, para evitar que a elevação da temperatura na superfície interna do duto 

não alcance 140ºC (temperatura média) e 180ºC (temperatura máxima pontual), acima da 
temperatura ambiente; 

IV. Incombustibilidade do revestimento.  
 

OBSERVAÇÃO: 
Os critérios acima devem ser definidos em testes normalizados de resistência ao fogo de dutos de ventilação, utilizando a norma 
brasileira, e na sua ausência a norma ISO 6944 – Fire Resistance Tests – Ventilation Ducts ou similar. 
 

j) Caso se adote parede sem função estrutural para proteger dutos metálicos verticalizados, pode ser 
adotada a Tabela de Resistência ao Fogo Para Alvenarias, conforme Anexo B da NT-08. 

 
5.3.7 Grelhas de insuflamento de ar 

 
a) Para a pressurização de uma escada, através de duto, devem ser previstas várias grelhas de 

insuflamento, localizadas a intervalos regulares por toda a altura da escada, e posicionadas de modo 
a haver uma distância máxima de dois pavimentos entre grelhas adjacentes. Os pontos de saída 
devem ser balanceados para permitir a saída de quantidades iguais de ar em cada grelha, devendo 
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obrigatoriamente haver uma grelha no piso de descarga (pavimento térreo) e uma no último 
pavimento;  

b) Os dispositivos de ajuste e balanceamento das grelhas de insuflamento não podem permitir 
alterações, mesmo que acidentais, após montagens e testes, a não ser por pessoal técnico 
capacitado.  
 

5.3.8 Sistema elétrico 
 

a) Deve ser assegurado o fornecimento de energia elétrica para o sistema de pressurização e de 
segurança existente na edificação durante o incêndio, de modo a garantir o funcionamento e permitir 
o abandono seguro dos ocupantes da edificação.  

b) O edifício deve possuir um sistema de fornecimento de energia de emergência por meio de um grupo 
motogerador automatizado, com autonomia de funcionamento de acordo com os critérios do Anexo 
B desta NT e acionado automaticamente quando houver interrupção no fornecimento de energia 
normal para o sistema de pressurização; 

c) Os demais sistemas de emergência (tais como iluminação de emergência, registros corta-fogo, 
bombas de pressurização hidráulicas de incêndio, elevadores de segurança etc.), podem ser 
alimentados pelo mesmo grupo motogerador automatizado;  

d) O comando elétrico, de início de funcionamento do grupo motoventilador, na situação de emergência, 
deve se dar a partir de um sistema automático de detecção de fumaça, cuja instalação é exigida nos 
locais citados no item 5.2.1 letra (j) e 5.3.7, Anexo B desta NT e NT-19;  

e) As instalações elétricas devem estar de acordo com a NBR 5410;  
f) Os circuitos elétricos do sistema de pressurização devem ser acondicionados de forma a garantir a 

operação do sistema conforme tempo preconizado nesta NT. Se os circuitos elétricos do sistema de 
pressurização passar por áreas de risco, aparentes ou embutidas em forros sem resistência contra 
incêndio, devem ser protegidos contra a ação do calor do incêndio, pelo tempo de utilização do grupo 
motogerador automatizado;  

g) Quando a edificação for isenta de grupo motogerador, deverá ser prevista uma alimentação 
independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuízo 
do funcionamento do sistema de pressurização da escada.  

 
5.3.9 Sistemas de controle 

 
a) Considerando-se a diversidade de condições a que o sistema é submetido, para manter um diferencial 

de pressão adequado, quando todas as PCF estiverem fechadas e a velocidade mínima necessária, 
referida à condição padrão do ar, por meio das PCF consideradas na condição abertas, deve ser 
previsto registro de sobre pressão, ou damper motorizado acionado por sensor diferencial de pressão, 
a fim de impedir que a pressão se eleve acima de 60 Pa, quando todas as PCF estiverem fechadas; 

b) Esse registro é colocado entre um espaço pressurizado e um espaço interno ou externo, desde que 
haja garantias de funcionamento, considerando-se a influência da ação dos ventos. Esse registro 
deve ser posicionado fora das áreas de risco e afastados de acordo com o Anexo E desta NT; 

c) Alternativamente ao registro de sobre pressão, podem ser adotados sistemas que modulem a 
capacidade dos ventiladores de pressurização (variador de frequência do motor), sob comando de 
um controlador de pressão com sensor instalado no interior da escada pressurizada;  

d) Para sistemas de pressurização que se utilizam 2 conjuntos motoventiladores, um funcionando como 
reserva do outro, deve ser instalado no sistema de dutos, um dispositivo automático que identifique a 
parada de um grupo motoventilador e possibilitar o imediato acionamento do outro; 

e) Orienta-se que, quando se utilizar registros (dampers) nas descargas dos ventiladores, suas lâminas 
sejam posicionadas de forma perpendicular ao eixo do ventilador, como forma de diminuir o chamado 
“efeito do sistema”; 

f) Sistemas de controle também devem ser aplicados nos trechos de escadas situados em subsolos, 
quando existir a descontinuidade no piso de descarga (térreo), todavia, deve-se ter a precaução de 
que aberturas não sejam utilizadas para os pavimentos enterrados, devendo-se dar preferência para 
instalação de registros de sobre pressão localizados no nível térreo ou, então, de variador de 
frequência ou similar. 
 

5.3.10 Sistema de acionamento e alarme 

 
a) O sistema principal para acionamento do sistema de pressurização, na situação de emergência, deve 

ser o de detecção automática de fumaça, pontual ou linear. Em todos os edifícios, deve haver tal 
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sistema, no mínimo, no hall interno de acesso à escada pressurizada e nos seus corredores principais 
de acesso, dimensionados conforme NT-19 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio; 

 
OBSERVAÇÃO: 

1) Todos os ambientes ou halls que possuem acesso direto à escada pressurizada devem possuir sistema de detecção de 
fumaça. Se o pavimento não possuir hall ou corredor isolado para acesso a escada deve ser prevista detecção em todo 
pavimento. 

2) A escolha do tipo de detector (fumaça, temperatura, etc.) nos ambientes não previstos no Anexo B poderá ser feita de acordo 
com modelo apropriado para cada ambiente a ser protegido, levando-se em consideração a sensibilidade do detector e o 
tempo de resposta do sistema.  

 

b) Os edifícios em que os detectores de fumaça foram instalados apenas para acionar a situação de 
emergência do sistema de pressurização, esse detector deve ser posicionado no lado de menor 
pressão de todas as PCF de comunicação entre a escada pressurizada e o espaço adjacente, nos 
locais indicados no Anexo B desta NT; 

c) A instalação do detector de fumaça dentro do espaço pressurizado não é aceitável; 
d) O uso do sistema de detecção, como forma principal de acionamento do sistema de pressurização, 

não isenta o uso do sistema de alarme manual, sistema de chuveiros automáticos ou outro sistema 
de prevenção ou combate a incêndios. 
 

OBSERVAÇÃO: 
1) O treinamento da brigada de combate a incêndios e a elaboração de plano de abandono e emergências, para a plena utilização 

do sistema de detecção e alarme, devem ser elaborados e constantemente avaliados. 
 

e) O acionamento do sistema de alarme da edificação, de forma complementar e nunca substitutiva, 
através de acionadores manuais, sistema de sprinklers ou outro sistema de segurança, devem 
sempre acionar o sistema de pressurização em situação de emergência; 

f) Procedimentos devem ser adotados no sentido de se testar o sistema de alarme de incêndio, sem 
necessariamente operar o sistema de pressurização de escadas; 

g) A instalação dos detectores automáticos ou acionadores manuais de alarme devem seguir as 
orientações da NT-19; 

h) O painel da central de comando de alarme/detecção deve sinalizar o setor atingido, não sendo 
permitido que um laço de alarme/detecção supervisione mais de um pavimento; todas as indicações 
da central de alarme/detecção devem ser informadas na língua portuguesa; 

i) Os sistemas que utilizem a abertura automatizada de grelhas para o escape de ar deverão indicar na 
no painel da Central de comando a condição “aberta” ou “fechada” de cada grelha utilizada no 
sistema;  

j) Qualquer sinal de alarme ou defeito deve ser interpretado pela central de alarme/detecção como 
alarme e deve acionar o sistema de pressurização, sendo que não é permitido, por meio da central 
de alarme, realizar o desligamento do sistema de pressurização, respeitadas as considerações dos 
itens seguintes;  

k) Sistema de pressurização deve ser acionado imediatamente quando a central de alarme e detecção 
de incêndio receber sinal de ativação do detector de fumaça/calor e/ou acionador manual de alarme 
de incêndio instalados na edificação. O funcionamento de motoventiladores não pode depender da 
ativação dos dispositivos sonoros, cujo retardo pode causar a contaminação da escada pela fumaça 
oriunda do incêndio; dessa forma, o sistema de alarme e detecção de incêndio deve ativar o sistema 
de pressurização antes mesmo do reconhecimento do sinal de alarme pela pessoa responsável pela 
vigilância;  

l) O detector de fumaça instalado na sala dos motoventiladores deve possuir laço exclusivo e 
independente (ou similar) dos demais e funcionar de forma diferenciada, ou seja, ao ser acionado, 
deve inibir o acionamento do sistema de pressurização; 

m) Somente é aceito, para garantia do sistema de pressurização, sistemas com acionadores manuais 
que sejam supervisionados pela central de alarme e detecção, de acordo com critérios estabelecidos 
na NT-19;  

n) A lógica do sistema deve contemplar a necessidade de se evitar que o sistema de pressurização da 
escada entre em funcionamento automaticamente em caso da existência real de fumaça no interior 
do compartimento que abriga o conjunto motoventilador, proveniente de um incêndio em suas 
adjacências. Dessa forma, devem ser adotados mecanismos adequados que impeçam que o falso 
alarme desative o funcionamento do conjunto motoventilador. O monitoramento através do sistema 
de detecção de fumaça desse compartimento deve ser realizado através de um laço exclusivo e 
independente (ou similar) em relação aos demais detectores de fumaça e acionadores manuais de 
alarme da edificação; 

o) O sistema de detecção deve ser submetido aos testes de acordo com a NT-19, e também com as 
interferências da pressurização, quando o sistema for de 2 estágios. Deve-se apresentar o laudo de 
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teste do sistema de detecção, quando da solicitação da vistoria junto ao Corpo de Bombeiros; 
comprovando que foram realizados os testes de acordo com a referida norma, bem como, o devido 
recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);  

p) É permitido o uso de destravadores eletromagnéticos para PCF de acesso à escada pressurizada, 
sendo que o seu circuito deve ser ligado à central de comando do sistema de detecção e alarme. O 
sistema deve permitir ainda o destravamento manual por meio da central de comando do sistema de 
alarme, ou manualmente na própria PCF. Esse sistema tem a função de destravar a PCF 
automaticamente na falta de energia elétrica ou quando acionado o sistema de pressurização de 
escadas; 

q) O tempo máximo de fechamento das PCF de acesso à escada pressurizada, onde houver 
destravadores eletromagnéticos, deve ser de 30 s; 

r) Um acionador remoto manual, do sistema de pressurização, deve sempre ser instalado em cada local 
abaixo descrito:  
 

I. Na sala de controle central de serviços do edifício (desde que possua fácil comunicação com 
todo o edifício) ou na portaria ou guarita de entrada do edifício com vigilância permanente;  

II. No compartimento do grupo motoventilador e seus acessórios, se este for distante da sala de 
controle central. 
 

s) A parada do sistema de pressurização, em situação de emergência, somente pode ser realizada de 
modo manual no painel de controle dos motoventiladores. 

 
5.3.11 Métodos de escape do ar para o exterior, a partir dos pavimentos 
 
5.3.11.1 Aspectos Gerais 
 
É importante assegurar que todo ar de pressurização saia do edifício em locais e condições compatíveis com 
os critérios adotados no projeto do sistema de pressurização.  
No dimensionamento do sistema de pressurização devem ser previstas áreas de escape de ar para o exterior 
da edificação, de preferência, utilizando-se de aberturas nos pavimentos. Tais aberturas devem proporcionar, 
no total, um mínimo de vazão correspondente a 15% da vazão volumétrica média que escapa de uma PCF 
aberta (com velocidade de 1 m/s) por pavimento.  
 
Para tanto, o projetista deve adotar uma das alternativas a seguir: 
 

I. Método do escape de ar por grelhas ou aberturas permanentes 
 

Em edificações até 150m de altura será aceito o escape de ar dos ambientes adjacentes ao espaço 
pressurizado através de grelhas ou aberturas permanentes diretamente para o exterior da edificação 
atendendo os seguintes requisitos:  
 

a) Deverão atender o item 5.3.11.5 sendo instaladas em, no mínimo, duas fachadas distintas; 
b) Ter aberturas na parede, junto ao teto ou no máximo a 15 cm deste, em todos os pavimentos, com 

área efetiva mínima de 0,246m² por pavimento (somatória de todas as grelhas ou aberturas 
consideradas); 
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Figura 10 – Escape de ar nos pavimentos 

 

II. Método do escape de ar através de aberturas especiais no perímetro do edifício  
 

Quando se tratar de um edifício vedado ou por opção do projetista, poderão ser instaladas aberturas de 
escape especiais que permaneçam normalmente fechadas, na condição normal de uso da edificação, e 
funcionem no caso de ativação do sistema de pressurização. Para tais aberturas devem ser observados 
os requisitos do item 5.3.11.5 e proporcionar a velocidade de escape máxima do ar de 2,5m/s.  

 
III. Método do escape de ar através de dutos verticais 

 

O escape de ar através de dutos verticais poderá ser utilizado desde que não comprometa a 
compartimentação vertical exigida para a edificação. As aberturas devem ser protegidas nos moldes do 
especificado na NT-09 - Compartimentação horizontal e compartimentação vertical. 

 
IV. Método do escape de ar através de extração mecânica 

 

O Escape de ar nos pavimentos poderá ser feito através de extração mecânica com um sistema projetado 
independente para cada andar, de forma a manter a compartimentação vertical. No caso de um sistema 
central coletivo, as grelhas do duto em cada andar devem permanecer normalmente fechados por um 
registro resistente ao fogo. Quando o sistema de pressurização entrar em operação, este registro deve 
abrir apenas nos andares em que houver fogo.  

 
V. Outros 
 

Outro método de escape de ar para o exterior da edificação, a critério do projetista, poderá ser aceito 
desde que seja possível comprovar o desempenho e não haja prejuízo às demais medidas de segurança 
exigidas para a edificação, como por exemplo, compartimentação vertical, entre outras. 
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5.3.11.2 Se mais de um destes métodos forem utilizados em um edifício, as exigências relativas a um método 
isoladamente podem ser proporcionalmente reduzidas em função da área de escape prevista em cada 
método. 

 
5.3.11.3 Nos edifícios onde haja necessidade de sistema de escape do ar de pressurização, baseado na 
operação automática para abertura das grelhas no pavimento sinistrado (aberturas especiais, duto vertical ou 
extração mecânica), o sinal que opera tais dispositivos deve ser, exclusivamente, do sistema de detecção de 
fumaça;  

 
5.3.11.3.1 Devem ser previstos, em cada pavimento, acionadores manuais (comandos de abrir e fechar) para 
as grelhas daquele pavimento, os quais devem ser instalados de maneira que não possam ser acionados 
acidentalmente; 
 
5.3.11.3.2 O acionamento manual do sistema de alarme em um pavimento, ou outro sistema de incêndio, não 
deve provocar a abertura automática das grelhas naquele pavimento; 
 
5.3.11.4 Todo equipamento acionado automaticamente para proporcionar o escape do ar de pressurização 
do edifício, caso exista, deve ser incluído nos procedimentos de manutenção. Se as aberturas de escape não 
forem uniformemente distribuídas. 
 
5.3.11.5 Condições de vento adversas 
 
Nos métodos descritos nos itens 5.3.11.1 I e II, uma das fachadas do edifício em contato com a área de 
escape deve ser descontada na avaliação da área efetiva de ventilação necessária em cada andar, de forma 
a se prevenir contra a influência dos ventos. Se as aberturas de escape não forem uniformemente distribuídas 
à volta da parede externa, o lado que tiver a maior área de escape deve ser descontado para fins de cálculo. 

 
5.3.12 Procedimentos de manutenção 

 
a) Todo equipamento de pressurização deve ser submetido a um processo regular de manutenção, que 

inclui: o sistema de detectores de fumaça ou qualquer outro tipo de sistema de alarme de incêndio 
utilizado, o mecanismo de comutação, o grupo motoventilador, suas correias de interligação, dutos 
(sucção e/ou pressurização) e suas ancoragens e proteções contra incêndio, os sistemas para o 
fornecimento de energia em emergência, portas corta-fogo e o equipamento do sistema de escape 
do ar acionado automaticamente. Os cuidados com esses equipamentos devem ser incluídos no 
programa de manutenção anual do edifício e devem ser apresentados quando da solicitação de 
vistoria. Esses cuidados são de inteira responsabilidade do proprietário da edificação e/ou seu 
representante legal (como exemplo o síndico); 

b) Todos os sistemas de emergência devem ser colocados em operação semanalmente, a fim de 
garantir que cada um dos grupos motoventiladores de pressurização esteja funcionando; 

c) Sistemas que se utilizam de duplicidade de motores, condições devem ser dadas para o teste 
individualizado;  

d) Os diferenciais de pressão devem ser verificados anualmente, podendo ser prevista a instalação 
permanente de equipamentos para esta finalidade. Uma lista de verificações dos procedimentos de 
manutenção deve ser fornecida aos proprietários do edifício ao final das obras, pelos responsáveis 
da instalação do sistema, com manuais em português.  
 

5.4 Integração com outras medidas ativas de proteção contra incêndio 
 

5.4.1 Acionamento do sistema de pressurização 
 
O acionamento do sistema de pressurização deve estar em conformidade com o item 5.3.10 desta NT, 
podendo haver a interligação com outros sistemas automáticos de combate, permitindo de forma secundária, 
o acionamento do sistema.  
 
5.4.2 Dutos conjugados com sistema de controle de fumaça 
 
Serão aceitos projetos com dutos conjugados de pressurização de escadas e controle de fumaça (para 
entrada de ar), desde que atendam as respectivas demandas concomitantemente. 
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5.5 Testes de aprovação 
 

5.5.1 Aspectos gerais 
 

a) Um teste de fumaça não é satisfatório para se determinar o correto funcionamento de uma instalação 
de pressurização, visto que não se pode garantir que todas as condições climáticas adversas possam 
estar presentes no momento da execução do teste. Entretanto, esse teste pode, às vezes, revelar 
trajetórias indesejáveis de fluxo da fumaça provocadas por defeitos na construção.  

b) O teste de aprovação da pressurização deve consistir de:  
 

I. Medição do diferencial de pressão entre a escada e os espaços não pressurizados adjacentes 
com todas as PCF fechadas;  

II. Medição da velocidade do ar que sai de um conjunto representativo (de acordo com estipulado 
no cálculo) de PCF abertas que, quando fechadas, separam o espaço pressurizado dos 
recintos ocupados do edifício.  
 

c) O teste deve ser feito quando o edifício estiver concluído, com os sistemas de condicionamento de ar 
e de pressurização balanceados e todo o sistema pronto e funcionando, com cada componente 
operando satisfatoriamente e sendo controlado pelo sistema de acionamento no seu modo correto de 
operação em emergência. As medições efetuadas em campo devem seguir as recomendações da 
AMCA 203, pela literatura Field Performance Measurement of Fan System.  

d) Nos sistemas com 2 estágios são exigidas medições apenas com o segundo estágio operando 
(estágio de emergência); 

e) O sistema de detecção deve ser submetido aos testes, de acordo com a NT-19, e também 
considerando as interferências da pressurização, quando o sistema for de 2 estágios.  
 

5.5.2 Medição dos diferenciais de pressão 
 

a) A medição dos diferenciais de pressão, entre os espaços pressurizados e os espaços não 
pressurizados adjacentes, deve ser feita com o auxílio de um manômetro de líquido ajustável ou outro 
instrumento sensível e adequadamente calibrado; 

b) Um local conveniente para medir o diferencial de pressão é por meio de uma PCF fechada. Pequenas 
sondas são colocadas de cada lado da PCF, sendo que uma das sondas passa através de uma fresta 
da PCF, ou por baixo dela. As duas sondas, a seguir, são ligadas ao manômetro por meio de tubos 
flexíveis. É importante que o tubo que passa através da fresta da PCF, efetivamente, atravesse-a e 
penetre suficientemente no espaço, para que a extremidade livre fique em uma região de ar parado. 
Sugere-se que essa sonda tenha uma dobra em L (de pelo menos 50 mm de comprimento), para que 
depois da inserção através da fresta, a sonda possa ser girada em ângulo reto em relação à fresta. 
Este processo introduz a extremidade livre em uma região de ar parado;  

c) É importante que a inserção da sonda não modifique as características de escape da PCF, por 
exemplo, afastando a superfície da PCF do rebaixo no batente. A posição da sonda de medição deve 
ser escolhida de acordo com esses critérios.  

 
5.5.3 Correção de divergências no nível de pressurização obtido 
 

a) Se houver qualquer divergência séria, entre os valores medidos e os níveis de pressurização 
especificados, os motivos dessa divergência devem ser detectados e corrigidos. Há 3 razões 
principais que explicam a não obtenção do nível de pressurização projetado:  

 
I. Vazão de ar insuficiente;  
II. Áreas de vazamento para fora do espaço pressurizado, excessivas;  
III. Áreas de escape do ar para fora do edifício, insuficientes.  

 
 

b) Deve ser medida a vazão de ar dos ventiladores e a vazão de ar através de todas as grelhas de 
insuflamento, a fim de se detectar os níveis de escape e o suprimento total de ar que chega à escada. 
Para a avaliação do teste de escape podem ser utilizados os procedimentos previstos no MANUAL 
SMACNA, HVAC AIR DUCT LEAKAGE TEST MANUAL ou da Recomendação Técnica DW/143 da 
Heating and Ventilation Contractors’ Association (HVAC). Essas medições devem ser efetuadas com 
as PCF da escada fechadas, utilizando o próprio ventilador da instalação;  
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c) Caso a vazão de ar que entra na escada esteja de acordo com a prevista em projeto, devem ser 
verificadas as frestas em redor das PCF, dando-se atenção especial à folga na sua parte inferior. Se 
qualquer PCF tiver folgas inaceitavelmente grandes, estas devem ser reduzidas. Devem ser 
localizadas, também, áreas de vazamentos adicionais não previstas, que devem ser vedadas; 

d) Caso a vazão de ar não atinja o nível previsto, o escape de ar a partir dos espaços não pressurizados 
deve ser examinado para se ter certeza que está em conformidade com o projeto e as necessidades 
desta NT. Se for inadequado, o escape deve ser aumentado para os valores recomendados. Como 
alternativa, pode ser aumentada a vazão de entrada de ar até o nível desejado de pressurização a 
ser atingido, mesmo diante de escapes adicionais ou de condições insuficientes. O nível de 
pressurização medido não deve ser menor que 90% do valor projetado, nem exceder a 60 Pa.  
 

5.5.4 Medição da velocidade média do ar através de uma PCF aberta 
 

a) Essa medida deve ser tomada com um anemômetro de fio quente ou outro instrumento com resolução 
e exatidão adequados e devidamente calibrado; 

b) Velocidade média através da PCF aberta deve ser obtida por meio da média aritmética de pelo menos 
12 medições em pontos uniformemente distribuídos no vão da PCF, sendo necessárias condições 
estáveis de vento e com o edifício vazio;  

c) O número de PCF abertas durante a realização das medições deve seguir o estabelecido no Anexo 
B desta NT. 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 Além das exigências previstas nessa norma deverão ser verificados ainda os procedimentos exigidos para 
saídas de emergências constantes na Norma Técnica 11. 
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ANEXO A  

Níveis de pressurização e Áreas de Escape 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela A1 – Níveis de pressurização. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1) Pa = Pascal, sendo que 10 Pa equivalem a 1,0 mmH2O; 

 
 
 
 
 
 

TIPO DE PCF 
TAMANHO 

(m) 

ÁREA DE ESCAPE 

PCF ABERTA 

(m2) 

ÁREA DE ESCAPE 

PCF FECHADA 

(m2) 

PCF simples, batente rebaixado dando ACESSO 
ao espaço pressurizado 

2,10 X 0,89 1,64 0,03 

PCF simples, batente rebaixado permitindo a 
SAÍDA do espaço pressurizado 

2,10 X 0,89 1,64 0,04 

PCF dupla com ou sem rebaixo central dando 
ACESSO ao espaço pressurizado 

2,10 X 0,89 (cada) 3,28 0,045 

PCF dupla com ou sem rebaixo central 
permitindo SAÍDA do espaço pressurizado 

2,10 X 0,89 (cada) 3,28 0,06 

Porta do Elevador de Segurança 2,10 x 0,80 - 0,06 

 
Tabela A2 – Áreas típicas de escape para quatro tipos de PCF e Elevador de Segurança. 

 
OBSERVAÇÃO: 
Nos demais tipos de PCF, PCF duplas, portas de elevadores, suas dimensões devem ser verificadas junto aos fabricantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORES DE DIFERENCIAL DE PRESSÃO (Pa) 

SISTEMA DE 1 ESTÁGIO SISTEMA DE 2 ESTÁGIO 

50 

1º ESTÁGIO 2º ESTÁGIO 

15 50 
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ANEXO B 
 

Resumo de exigências para os diversos tipos de edificações com sistemas de pressurização 
 

G
R

U
P

O
 

Ocupação/Uso 

 

CRITÉRIO 

DE ALTURA 

(6) (7) 

NÚMERO DE PCF 
CONSIDERADAS 

ABERTAS 

(8) (9) 

PREVER GRUPO 
MOTOGERADOR 
AUTOMATIZADO 

(Autonomia de 4h) 

PREVER 
DUPLICATA DO 

GRUPO 
MOTOVENTILADOR 

LOCAIS A SEREM 
SUPERVISIONADOS 
PELO SISTEMA DE 

DETECÇÃO 
AUTOMÁTICA DE 

FUMAÇA (1) 

A 
Residencial 

(3) 

Até  80 m 1 SIM SIM 

a) No hall comum ou 
privativo de acesso à 
saída de emergência 
pressurizada; 
 
b) Em todos os 
corredores de 
circulação, em áreas 
comuns, utilizados 
como rota de fuga 
para acesso à saída 
de emergência 
pressurizada; 

 
c) Em todos os 
corredores de 
circulação privativos, 
quando o acesso à 
saída de emergência 
pressurizada atender 
diretamente as áreas 
privativas; 
 
d) Em todos os 
ambientes com 
acesso direto à saída 
de emergência 
pressurizada; 
 
e) No compartimento 
destinado ao conjunto 
motoventilador (laço 
exclusivo e 
independente ou 
similar); 
 
f) No compartimento 
destinado ao grupo 
motogerador, quando 
este atender ao 
sistema de 
pressurização de 
escadas; 
 
g) Nos acessos à 
antecâmara de 
segurança do 
compartimento 
destinado ao conjunto 
motoventilador, 
quando este estiver 
localizado em 
pavimento subsolo. 
 

Acima de  
80 m 

2 SIM SIM 

B 
Serviços de 

Hospedagem 

Até  30 m 2 SIM SIM 

Acima de  
30 m 

2 SIM SIM 

C Comercial 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

D 
Serviço 

Profissional 

Até  21 m 1 SIM SIM 

Acima de  
21 m 

2 SIM SIM 

E 
Educacional e 
cultural física 

Até  30 m 2 SIM SIM 

Acima de  
30 m 

2 SIM SIM 

F 
Local de 

Reunião de 
Público 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

G 
Serviço 

Automotivo 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

H 
Serviço de 
Saúde e 

Institucional 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

I Indústria 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

J Depósito 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

L Explosivos 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

M Especiais 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

Tabela B1 – Resumo de exigências para os diversos tipos de edificações com sistemas de pressurização. 
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NOTAS ESPECÍFICAS 
 

1) A exigência de sistema de detecção de fumaça para o sistema de pressurização não isenta a 

edificação das demais exigências previstas na Lei Estadual 15.802/06. 

 

2) Somente é exigido “antecâmara de segurança” nos acessos à escada pressurizada, de acordo com 

item 5.1.6.7 desta NT, para edificações residenciais com altura igual ou superior a 120 m e demais 

ocupações com altura igual ou superior a 90 m. 

 

3) Quando a edificação for dotada de elevador de emergência, seus acessos devem ser protegidos por 

antecâmara de segurança, conforme descrito no item 5.1.6.8.1. desta NT, em todos os pavimentos 

atendidos. Essa antecâmara pode ser dispensada apenas no nível térreo (piso de descarga) quando 

este não estiver em local de risco de incêndio, ou seja, esse pavimento seja destinado única e 

exclusivamente a hall de recepção com acesso diretamente a via pública ou, caso possua, 

estacionamento, loja ou dependências com carga incêndio, estas devem possuir compartimentação 

em relação a esse hall. 

 

4) Caso o edifício possua local de reunião de público, adotar o item 5.1.6.4. letra (f) desta NT. 

 

5)  Foi considerado que o acesso do pavimento para a escada se dá apenas por uma PCF; se o 

pavimento tiver acesso por duas ou mais PCF’s (considerando o pavimento mais desfavorável – com 

mais acessos), o cálculo será pelo nº total de PCF’s de acesso multiplicado pelo nº de pavimentos do 

cálculo. 

 
6) A previsão de detecção automática de fumaça nos locais descritos no item I acima não isenta a 

edificação da instalação desse mesmo sistema em outros locais que porventura sejam exigidos pelo 

Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de Goiás. 

 

7) Toda edificação com altura superior a 150 m deve obrigatoriamente ser analisada por meio de 

Comissão Técnica. 
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ANEXO C 
 

Condições para instalação de casa de máquinas de pressurização no pavimento de cobertura 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura C.1 - Desenho apenas ilustrativo. 
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ANEXO D 
 

Condições para não se revestir os dutos metálicos de sucção e/ou pressurização 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura D.1 - Desenho apenas ilustrativo. 

 
 



 

29 
NORMA TÉCNICA 13/2022 – Pressurização de Escada de Segurança 
 

 

 

29 

ANEXO E 
 

Esquema geral do sistema de pressurização (com duto no interior da escada) 
 
 

 
Figura E.1 - Desenho apenas ilustrativo. 
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ANEXO F 
 

Modelo de cálculo de vazão do sistema de pressurização de escada 
 

I – Parâmetros para os cálculos de vazão de ar 

 

1) Quantidade de pavimentos com comunicação com a escada pressurizada: 18 

2) Quantidade total de portas corta-fogo (PCF) de ingresso à escada de segurança: NPI = 17 portas simples 

3) Quantidade total de PCF de saída da escada de segurança: NPS = 01 porta simples 

4) Quantidade de PCF abertas a serem consideradas no cálculo para a situação de emergência (incêndio): 

NPA = 02 (conforme Anexo B - Edifício de serviços profissionais) 

5) Área de vazamento por meio de frestas das portas corta-fogo (PCF) que comunicam a escada pressurizada 

com os diversos pavimentos adotando PCF simples e batentes rebaixados. Conforme Tabela A2 do Anexo 

A: 

a. 0.03 m2 – porta de acesso ao espaço pressurizado 

b. 0.04 m2 – porta de saída do espaço pressurizado 

6) Área de passagem de ar por meio do vão de luz de uma porta corta-fogo aberta, em caso de situação de 

incêndio – adotar PCF simples: 1,64 m2 (conforme Tabela A2 do Anexo A) 

7) Fator de segurança adotados: 

a. 15% para vazamentos em dutos metálicos; 

b. 25% para vazamentos não identificados. 

8) Velocidade mínima de ar pressurizado escapando através de uma porta aberta: V = 1 m/s 

 

II - Cálculo do suprimento de ar necessário para se obter o diferencial de pressão entre a escada e 

os ambientes contíguos 

 

1) Condições consideradas: 

a. situação de emergência (incêndio); 
b. todas as PCF da escada pressurizada fechadas; 
c. diferencial de pressão entre o espaço pressurizado e os ambientes contíguos igual a 50 Pa. 

 

2) Cálculo das áreas de restrição - escape de ar através de frestas das portas - (A): 

a. dados: 

NPI = 17; área de fresta de 0,03 m2 para PCF de ingresso 
NPS = 01; área de frestas de 0,04 m2 para PCF de saída 

b. cálculo da área de escape de ar por meio das frestas das PCF de ingresso ao espaço pressurizado 

(API): 

API = 17 x 0,03 m2 
API = 0,51 m2 

c. cálculo da área de escape de ar por meio das frestas das PCF de saída do espaço pressurizado 

(APS): 

APS = 01 x 0,04 m2 
APS = 0,04 m2 

d. cálculo da área total de restrição (A): 

A = API + APS = 0,51 m2 + 0,04 m2 
A = 0,55 m2 

 
 

3) Cálculo do fluxo de ar necessário para o sistema de pressurização considerando as PCF fechadas - (QFT) 
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Cálculo de QFT: 

QFT = 0,827 x A x (P)(1/N) (Equação 1) 
sendo: 
A = área de restrição = 0,55 m2 
P = diferencial de pressão = 50 (Pa) (conforme Anexo A desta NT) 
N = índice numérico = 2 
Portanto, QFT = 0,827 x 0,55 x (50)1/2 
QFT = 3,22 m3/s 

 

III - Cálculo do suprimento de ar necessário para a condição de portas abertas 

 

1) Condições consideradas: 

a. área de passagem de ar por meio do vão de luz de uma porta corta-fogo aberta: 

AVL = 1,64 m2; 

b. quantidade de PCF abertas a serem consideradas no cálculo para a situação de emergência 

(incêndio): 

NPA = 02 (sendo 1 de ingresso e 1 de saída) 

c. área de passagem de ar por meio das frestas de uma porta corta-fogo fechada: 

APF = 0,03 m2 (portas de ingresso); 

d. quantidade de PCF fechadas a serem consideradas no cálculo: 

NPF = 16 

e. Vazão de ar de pressurização para portas fechadas:  

QFT = 3,22 m3/s 

f. velocidade mínima de ar pressurizado escapando através de uma porta aberta: 

VPA (min) = 1 m/s 

 

2) Cálculo da área aberta considerando as portas abertas mais as frestas das PCF consideradas fechadas: 

APA = AVL x NPA + APF x NPF 
APA = 1,64 m2 x 02 + 0,03 x 16 
APA = 3,76 m2 

 

3) Cálculo da velocidade de ar através do vão de luz das PCF consideradas abertas mais frestas das PCF 

consideradas fechadas (VPA): 
VPA = QFT / APA  
VPA = 3,22 m3/s / 3,76 m2 

VPA = 0,86 m/s 
 

Como a velocidade encontrada é menor do que 1,0 m/s, a vazão de ar QFT deve se aumentada até que se 
obtenha a referida velocidade mínima de passagem do ar estipulada. 
 

 

4) Cálculo da vazão corrigida para se obter a velocidade mínima através do vão de luz das PCF 
consideradas abertas mais frestas das PCF consideradas fechadas (QAT): 

QAT = APA x VPA (min) 

QAT = 3,76 m2 x 1,0 m/s 

QAT = 3,76 m3/s 
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IV - Cálculo de vazão de ar considerando o incremento dos valores referenciais de vazamentos em 

dutos e vazamentos não identificados 

 

1) Condições: 

a. fator de segurança quanto ao tipo de duto: dutos metálicos: 15% 

b. fator de segurança para vazamentos não identificados: 25% 

2) aplicação das condições previstas na Equação 4: 

QFT < QAT, então QT = QAT 

QT = 3,76 m3/s 

3) Cálculo da vazão de ar para pressurização com acréscimo dos fatores de segurança: 

QTS = QT x 1,4 [Equação 5 -  item 5.1.6.6] 
QTS = 3,76 x 1,4 
QTS = 5,26 m3/s 
 

V - Cálculo da vazão de ar em excesso e dimensionamento do damper de alívio (Registro de sobre 

pressão ou damper motorizado acionado por sensor diferencial de pressão): 

 

1) Condições: 

a. situação de emergência (incêndio); 

b. todas as PCF da escada pressurizada consideradas fechadas;  

c. diferencial de pressão entre o espaço pressurizado e os ambientes contíguos não deve 

ser superior a 60 Pa; 

d. Todas as portas de acesso a escada pressurizada na condição fechada e escape de ar apenas 

pelas frestas e damper de alívio. 

 

2) Cálculo do fluxo de ar necessário para o sistema de pressurização considerando as PCF fechadas para 

dimensionamento do damper - (QFTD) 

Cálculo de QFTD: 

QFT = 0,827 x A x (P)(1/N) (Equação 1) 
sendo: 
A = área de restrição = 0,55 m2 
P = diferencial de pressão = 60 (Pa) (conforme item 5.1.5.1 desta NT) 
N = índice numérico = 2 
Portanto, QFTD = 0,827 x 0,55 x (60)1/2 
QFTD = 3,52 m3/s  
QFTD = 3,52 m3/s x 1,4 (fator de segurança)  
QFTD = 4,92 m3/s  
 

 

3) Cálculo da vazão de ar em excesso para dimensionamento do damper de alívio (QD): 

 
QD = QTS - QFTD 

QD = 5,26 m3/s – 4,92 m3/s 
QD = 0,34 m3/s 
 

Portanto o damper de alívio deve ser capaz de manter a pressão no interior do espaço pressurizado abaixo 
de 60 Pa, para uma vazão em excesso de 0,34 m³/s. 
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ANEXO G 
 

Modelos de escape de ar a partir da Escada Pressurizada e Elevador de Emergência  
 

1) Condições: 

a. PCF1: Área de Escape da PCF1 fechada; 

b. PCF2: Área de Escape da PCF2 fechada; 

c. GR: Área de secção livre da grelha (se houver); 

d. EE: Área de Escape da porta do Elevador de Emergência fechada; 

 
I – Pressurização de Antecâmara com insuflação na Escada. 

 

 

 

 

Atotal Escada com antecâmara neste 

pavimento: 

 

𝟏

(𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)𝟐
=  

𝟏

(𝑮𝑹 + 𝑷𝑪𝑭𝟏)𝟐
+

𝟏

(𝑷𝑪𝑭𝟐)𝟐
 

 

 

 

 

II – Pressurização da Antecâmara com insuflação Independente 

 

 

 

Atotal Escada neste pavimento = PCF1 

 

Atotal Antecâmara neste pavimento = PCF2* 

 

*No cálculo da vazão na antecâmara deverá ser 

considerada a vazão na fresta da PCF1. 
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III – Pressurização da Antecâmara do Elevador de Emergência contígua a Escada 

 

 

 

Atotal Escada com antecâmara e Elevador 

de Emergência neste pavimento: 

 

𝟏

(𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)𝟐
=  

𝟏

(𝑮𝑹 + 𝑷𝑪𝑭𝟏)𝟐
+

𝟏

(𝑬𝑬 + 𝑷𝑪𝑭𝟐)𝟐
 

 

 

 

 

IV – Pressurização da Antecâmara do Elevador independente 

  

 

 

 

Atotal da antecâmara da Elevador de 

Emergência neste pavimento: 

 

𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝑬𝑬 + 𝑷𝑪𝑭 
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V – Escada e Elevador de Emergência independentes (Elevador sendo pressurizado pelo poço) 

 

Atotal Escada neste pavimento = PCF1 

 

 

 

Atotal Elevador Emergência neste pavimento: 

𝟏

(𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)𝟐
=  

𝟏

(𝑬𝑬)𝟐
+

𝟏

(𝑷𝑪𝑭𝟐)𝟐
 

 
 
*Para a área total de escape do elevador de emergência e 
dimensionamento da vazão do motoventilador, deverão ser 
consideradas ainda o escape de ar através das aberturas no 
entorno da passagem de cabos de aço e outros no topo do 
poço do elevador; no piso da casa de máquinas, em paralelo 
com a Área de escape de todos pavimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

VI – Pressurização da Antecâmara com insuflação Independente 

 

                                                              

 

 

 

Atotal Escada neste pavimento: 

𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝑬𝑬 + 𝑷𝑪𝑭 
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ANEXO H 
 

Modelo de cálculo de escape de ar para o exterior a partir dos pavimentos utilizando grelhas: 
 

1)  Condições: 

a. Velocidade de Escape: 1m/s; 

b. Duas grelhas em fachadas opostas: Área de secção livre: 0,247m2 (1200x400); 

 

2) Vazão requerida de escape por pavimento (conforme 5.3.11.1); 

Qesc = 15% * A * V 

 

Sendo: 

 

A = Área de passagem de ar por meio do vão de luz de uma porta corta-fogo aberta, em caso de 

situação de incêndio – adotar PCF simples: 1,64 m2 (conforme Tabela A2 do Anexo A) 

V = Velocidade de 1m/s  

Portanto, Qesc = 15% * 1,64 * 1 

Qesc = 15% * 1,64 * 1 

Qesc = 0,246 m³/s 

 

As aberturas permanentes, devem ser capazes de extrair uma vazão total de 0,246 m³/s por 

pavimento, considerando as condições adversas descritas no item 5.3.11.5 e a velocidade de 1 m/s. 

 
Figura H.1 - Desenho apenas ilustrativo. 

 

3) Vazão nas Grelhas: 

Desconsiderando uma das grelhas, teremos:  

QGR = 1 (m/s) x 0,247 (m2) = 0,247 m3/s. 

 

Obs.: Caso a circulação comum possua acesso a mais de duas fachadas a área efetiva mínima 

das grelhas poderá ser distribuída entre as fachadas consideradas para o escape de ar.  
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1. OBJETIVO 
 
1.1 Esta Norma Técnica estabelece as condições a serem atendidas pelos materiais de acabamento e 
revestimento empregados nas edificações capazes de restringirem a propagação de fogo e o 
desenvolvimento de fumaça, atendendo ao previsto no Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico (Lei n. 15802, de 11 de setembro de 2006). 
 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 Esta Norma Técnica se aplica a todas as edificações em que são exigidos Controles de Materiais de 
Acabamento e Revestimento - CMAR, conforme as Tabelas da Norma Técnica 01 – Procedimentos 
Administrativos. 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
Instrução Técnica n. 10/2019 – CBPMESP. 
NBR 8660 - Revestimento de piso - determinação da densidade crítica de fluxo de energia térmica – método 
de ensaio. 
NBR 9442 - Materiais de construção - determinação do índice de propagação superficial de chama pelo 
método do painel radiante - método de ensaio. 
ASTM E 662 – “Standard test method for specific optical density of smoke generated by solid materials”. 
ISO 1182 – “Buildings materials – non – combustibility test”. 
BS EN 13823:2002 – Reaction to fire tests for building products – Building products excluding floorings 
exposed to the thermal attack by a single burning item. 
BS EN ISO 11925-2 – Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to direct impingement 
of flame – Part 2: Single-flame source test. 
Uniform Building Code Standard 26-3 (UBC 26-3) – “Room fire test standard for interior of foam plastic 
systems”. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Além das definições constantes da Norma Técnica (NT) 03 – Terminologia de segurança contra incêndio 
aplicam-se as definições específicas abaixo: 
 
4.1.1 Materiais de revestimento: todo material ou conjunto de materiais empregados nas superfícies dos 
elementos construtivos das edificações, tanto nos ambientes internos como nos externos, com finalidades 
de atribuir características estéticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de 
revestimento, os pisos, forros e as proteções térmicas dos elementos estruturais. 

 
4.1.2 Materiais de acabamento: todo material ou conjunto de materiais utilizados como arremates entre 
elementos construtivos (rodapés, mata-juntas, golas etc.). 

 
4.1.3 Materiais termo acústicos: todo material ou conjunto de materiais utilizados para isolação térmica 
e/ou acústica. 
 
4.1.4 Materiais Incombustíveis: são os materiais pertencentes a classe I, conforme Tabela do Anexo A, a 
exemplo: vidro, concreto, gesso, produtos cerâmicos, pedra natural, alvenaria, metais e ligas metálicas, 
dentre outros. 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 O Controle de materiais de acabamento e de revestimento (CMAR) empregado nas edificações destina-
se a estabelecer padrões para o não surgimento de condições propícias do crescimento e da propagação 
de incêndios, bem como da geração de fumaça. 
 
5.2 Deve ser exigido o CMAR, em razão da ocupação da edificação, e em função da posição dos materiais 
de acabamento, materiais de revestimento e materiais termoacústicos, visando: 
 

a) Piso; 
b) Paredes/divisórias; 
c) Teto/forro; 
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d) Cobertura. 
 
5.3 As exigências quanto à utilização dos materiais serão requeridas conforme a classificação da Tabela 
B.1, incluindo as disposições estabelecidas nas respectivas Notas genéricas. 

 
5.4 Cabe ao fabricante de materiais de acabamento e revestimento a realização dos ensaios por meio de 
laboratórios acreditados pelo INMETRO, para classificar os materiais com relação ao seu comportamento 
frente ao fogo (reação ao fogo). 

 
5.5 A classificação desses materiais deve ser divulgada pelos fabricantes nos respectivos catálogos e/ou 
outros meios técnicos. Os laudos ou relatórios dos ensaios comprobatórios devem ser postos à disposição 
para serem integrados à documentação relativa à segurança contra incêndio da edificação. 

 
5.6 Os métodos de ensaio seguirão os padrões indicados nas Tabelas A.1, A.2, A.3. 
 

6. APRESENTAÇÕES EM PROJETO TÉCNICO E SOLICITAÇÃO DE VISTORIAS 
 
6.1 Quando da apresentação do Projeto Técnico, devem ser indicadas em planta baixa e respectivos cortes, 
correspondentes a cada ambiente, ou em notas específicas, as classes dos materiais de piso, parede, teto e 
forro (Anexo C). 
 
6.2 A responsabilidade do controle de materiais de acabamento e de revestimento nas áreas comuns e 
locais de reunião de público deve ser do responsável técnico, sendo a manutenção destes materiais de 
responsabilidade do proprietário ou responsável pelo uso da edificação. 
 
6.2.1 No ato da inspeção do Corpo de Bombeiros deve ser apresentado o Documento de Responsabilidade 
Técnica (ART/RRT) do Controle de Materiais de Acabamento e de Revestimento - CMAR. 
 
6.2.1.1 No campo de observações do Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do Controle de 
Materiais de Acabamento e de Revestimento - CMAR deve constar expressamente: as classes de materiais 
que foram aplicadas no piso, parede, teto e/ou forro, bem como a informação se foi aplicado algum material 
retardante de chamas ou inibidores de fumaça e, neste caso, informar a validade desta aplicação. 
 
6.2.2 O mesmo procedimento se aplica aos materiais que por ocasião da inspeção de renovação do 
CERCON não existiam na inspeção anterior. 
 

7. EXIGÊNCIAS APLICADAS AOS SUBSTRATOS 
 
7.1 Os ensaios para classificação dos materiais devem considerar a maneira como são aplicados na 
edificação, e o relatório conclusivo deve reproduzir os resultados obtidos. Caso o material seja aplicado 
sobre substrato combustível, este deve ser incluído no ensaio. Caso o material seja aplicado a um substrato 
incombustível, o ensaio pode ser realizado utilizando-se substrato de placas de fibrocimento com 6 mm de 
espessura.  
 

8. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MÉTODO DA NBR 9442 
 
8.1 O método de ensaio de reação ao fogo utilizado como base da classificação dos materiais é a NBR 
9442 – Materiais de construção – determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método 
do painel radiante – método de ensaio, entretanto para as situações mencionadas a seguir este método não 
é apropriado: 
 
8.1.1 Quando ocorre derretimento ou o material sofre retração abrupta afastando-se da chama-piloto. 
 
8.1.2 Quando o material é composto por miolo combustível protegido por barreira incombustível ou que 
pode se desagregar. 
 
8.1.3 Materiais compostos por diversas camadas de materiais combustíveis apresentando espessura total 
superior a 25 mm. 
 
8.1.4 Materiais que na instalação formam juntas, através das quais, especialmente, o fogo pode propagar 
ou penetrar. 
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8.2 Para os casos enquadrados nas situações acima, a classificação dos materiais deve ser feita de acordo 
com o padrão indicado na Tabela A.3. 
 
8.3 Na impossibilidade de classificação conforme NBR 9442 ou Tabela A.3 pode ser realizado ensaio por 
meio do método UBC 26.3, sendo as exigências estabelecidas em termos do Índice de Propagação 
Superficial de Chamas, substituídas pela exigência de aprovação por meio do UBC 26.3 
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ANEXO A 
 

Tabelas de classificação dos materiais 
 

Método de 
ensaio 

 
ISO 1182 NBR 8660 

EM ISO 11925-2 
(exposição = 15 s) 

ASTM E 662 

I 

Incombustível 
∆T ≤ 30ºC; 
∆m ≤ 50%; 

tf ≤ 10 s 

- - - 

II 
A Combustível Fluxo Crítico ≥ 8,0 kW/m² FS ≤ 150 mm em 20 s Dm ≤ 450 

B Combustível Fluxo Crítico ≥ 8,0 kW/m² FS ≤ 150 mm em 20 s Dm > 450 

III 
A Combustível Fluxo Crítico ≥ 4,5 kW/m² FS ≤ 150 mm em 20 s Dm ≤ 450 

B Combustível Fluxo Crítico ≥ 4,5 kW/m² FS ≤ 150 mm em 20 s Dm > 450 

IV 
A Combustível Fluxo Crítico ≥ 3,0 kW/m² FS ≤ 150 mm em 20 s Dm ≤ 450 

B Combustível Fluxo Crítico ≥ 3,0 kW/m² FS ≤ 150 mm em 20 s Dm > 450 

V 
A Combustível Fluxo Crítico ≥ 3,0 kW/m² FS ≤ 150 mm em 20 s Dm ≤ 450 

B Combustível Fluxo Crítico ≥ 3,0 kW/m² FS ≤ 150 mm em 20 s Dm > 450 
 

Tabela A.1 – Classificação dos materiais de revestimento de piso.
 
NOTAS TABELA A.1: 
Fluxo crítico – Fluxo de energia radiante necessário à manutenção da frente de chama no corpo de prova. 
FS – Tempo em que a frente da chama leva para atingir a marca de 150 mm indicada na face do material ensaiado. 
Dm – Densidade ótica específica máxima corrigida. 

t – Variação da temperatura no interior do forno. 

m – Variação da massa do corpo de prova. 
tf – Tempo de flamejamento do corpo de prova. 

 
 

Método de 
ensaio 

 
ISO 1182 NBR 9442 ASTM E 662 

I 

Incombustível 
∆T ≤ 30ºC; 
∆m ≤ 50%; 

tf ≤ 10 s 

- - 

II 
A Combustível Ip ≤ 25 Dm ≤ 450 

B Combustível Ip ≤ 25 Dm > 450 

III 
A Combustível 25 < Ip ≤ 75 Dm ≤ 450 

B Combustível 25 < Ip ≤ 75 Dm > 450 

IV 
A Combustível 75 < Ip ≤ 150 Dm ≤ 450 

B Combustível 75 < Ip ≤ 150 Dm > 450 

V 
A Combustível 150 < Ip ≤ 400 Dm ≤ 450 

B Combustível 150 < Ip ≤ 400 Dm > 450 

VI Combustível lp > 400 - 
 

Tabela A.2 – Classificação dos materiais exceto revestimentos de piso. 
 
NOTAS TABELA A.2: 
Ip – Índice de propagação superficial de chama. 
Dm – Densidade específica ótica máxima. 
t – Variação da temperatura no interior do forno. 

m – Variação da massa do corpo de prova. 
tf – Tempo de flamejamento do corpo de prova. 

 

Classe 

Classe 



6 
NORMA TÉCNICA 10/2022 - Controle de materiais de acabamento e revestimento - CMAR 

 

 

ANEXO A 
 

Tabelas de classificação dos materiais 
 

Método de 
ensaio 

 
ISO 1182 EN 13823 (SBI) 

EN ISO 11925-2 
(exp. = 30 s) 

I 

Incombustível 
∆T ≤ 30ºC; 
∆m ≤ 50%; 

tf ≤ 10 s 

- - 

II 

A Combustível 

FIGRA ≤ 120 W/s 
LSF < canto do corpo-de-prova 

THR600s ≤ 7,5 MJ 
SMOGRA ≤ 180 m²/s² e TSP600s ≤ 200 m² 

FS ≤ 150 mm em 60 s 

B Combustível 

FIGRA ≤ 120 W/s 
LSF < canto do corpo-de-prova 

THR600s ≤ 7,5 MJ 
SMOGRA > 180 m²/s² ou TSP600s > 200 m² 

FS ≤ 150 mm em 60 s 

III 

A Combustível 

FIGRA ≤ 250 W/s 
LSF < canto do corpo-de-prova 

THR600s ≤ 15 MJ 
SMOGRA ≤ 180 m²/s² e TSP600s ≤ 200 m² 

FS ≤ 150 mm em 60 s 

B Combustível 

FIGRA ≤ 250 W/s 
LSF < canto do corpo-de-prova 

THR600s ≤ 15 MJ 
SMOGRA > 180 m²/s² ou TSP600s > 200 m² 

FS ≤ 150 mm em 60 s 

IV 

A Combustível 
FIGRA ≤ 750 W/s 

SMOGRA ≤ 180 m²/s² e TSP600s ≤ 200 m² 
FS ≤ 150 mm em 60 s 

B Combustível 
FIGRA ≤ 750 W/s 

SMOGRA > 180 m²/s² ou TSP600s > 200 m² 
FS ≤ 150 mm em 60 s 

V 
A Combustível 

FIGRA > 750 W/s 
SMOGRA ≤ 180 m²/s² e TSP600s ≤ 200 m² 

FS ≤ 150 mm em 20 s 

B Combustível 
FIGRA > 750 W/s 

SMOGRA > 180 m²/s² ou TSP600s > 200 m² 
FS ≤ 150 mm em 20 s 

V - - FS > 150 mm em 20 s 

 
TABELA A.3 – Classificação dos materiais especiais que não podem ser caracterizados através da NBR 9442 exceto revestimentos de 

piso. 
 
NOTAS TABELA A.3: 

FIGRA – Índice da taxa de desenvolvimento de calor. 

LFS – Propagação lateral da chama. 

THR600s – Liberação total de calor do corpo de prova nos primeiros 600 s de exposição às chamas. 

TSP600s – Produção total de fumaça do corpo de prova nos primeiros 600 s de exposição às chamas. 

SMOGRA – Taxa de desenvolvimento de fumaça, correspondendo ao máximo do quociente de produção de fumaça do corpo de prova 
e o tempo de sua ocorrência. 

FS – Tempo em que a frente da chama leva para atingir a marca de 150 mm indicada na face do material ensaiado. 

t – Variação da temperatura no interior do forno. 

m – Variação da massa do corpo de prova. 

tf – Tempo de flamejamento do corpo de prova. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 



7 
NORMA TÉCNICA 10/2022 - Controle de materiais de acabamento e revestimento - CMAR 

 

 

ANEXO B 
 

Tabela de utilização dos materiais conforme classificação das ocupações 
 

 

FINALIDADE DO MATERIAL 

Piso 
(Acabamento¹/Revestimento) 

Parede e divisória 
(Acabamento² / 
Revestimento) 

Teto e forro 
(Acabamento / 
Revestimento) 

GRUPO / 
DIVISÃO 

A-26 e A-36  
Classe I, II-A, III-A, IV-A ou V-

A8 
Classe I, II-A, III-A ou 

IV-A9 
Classe I, II-A ou 

III-A7 

B, D, E, G, H, I-1, 

 J-14 e J-2 
Classe I, II-A, III-A ou IV-A 

Classe I, II-A ou III-
A10 

Classe I ou II-A 

C, F5, I-2, I-3, J-3, J-
4, L-1, M-23, M-3, M-5 

e M-10 
Classe I, II-A, III-A ou IV-A Classe I ou II-A Classe I ou II-A 

 
Tabela B.1 – Classe dos materiais a serem utilizados considerando o grupo/divisão da ocupação/uso em função da finalidade do 

material. 
 
NOTAS ESPECÍFICAS: 

1) Incluem-se aqui cordões, rodapés e arremates; 
2) Excluem-se aqui portas, janelas, cordões e outros acabamentos decorativos com área inferior a 20% da parede onde estão 

aplicados; 
3) Somente para líquidos e gases combustíveis e inflamáveis acondicionados; 
4) Exceto edificação térrea; 
5) Obrigatório para todo o grupo F, sendo que a divisão F-7, no que se refere a edificações com altura superior a 6 metros, será 

submetida à Comissão Técnica para definição das medidas de segurança contra incêndio; 
6) Somente para edificações com altura superior a 12 metros; 
7) Exceto para cozinhas que serão Classe I ou II-A; 
8) Exceto para revestimentos que serão Classe I, II-A, III-A ou IV-A; 
9) Exceto para revestimentos que serão Classe I, II-A ou III-A; 
10) Exceto para revestimentos que serão Classe I ou II-A. 

 
NOTAS GENÉRICAS: 

a) Os materiais de acabamento e de revestimento das fachadas das edificações devem enquadrar-se entre as Classes I a II-B; 
b) Os materiais de acabamento e de revestimento das coberturas de edificações devem enquadrar-se entre as Classes I a III-

B, exceto para os grupos/divisões C, F5, I-2, I-3, J-3, J-4, L-1, M-2, M-3, M-5 e M-10 que devem enquadrar-se entre as 
Classes I a II-B; 

c) Os materiais isolantes termo acústicos não aparentes, que podem contribuir para o desenvolvimento do incêndio, como por 
exemplo: espumas plásticas protegidas por materiais incombustíveis, lajes mistas com enchimento de espumas plásticas 
protegidas por forro ou revestimentos aplicados diretamente, forros em grelha com isolamento termo-acústico envoltos em 
filmes plásticos e assemelhados; devem enquadrar-se entre as Classes I a II-A quando aplicados junto ao teto/forro ou 
paredes, exceto para os grupos/divisões A2, A3 e Condomínios residenciais que será Classe I, II-A ou III-A quando aplicados 
nas paredes; 

d) Os materiais isolantes termo acústicos aplicados nas instalações de serviço, em redes de dutos de ventilação e ar-
condicionado, e em cabines ou salas de equipamentos, aparentes ou não, devem enquadrar-se entre as Classes I a II–A; 

e) Componentes construtivos onde não são aplicados revestimentos e/ou acabamentos em razão de já se constituírem em 
produtos acabados, incluindo-se divisórias, telhas, forros, painéis em geral, face inferior de coberturas, entre outros, também 
estão submetidos aos critérios da Tabela B.1; 

f) Determinados componentes construtivos que podem expor-se ao incêndio em faces não voltadas para o ambiente ocupado, 
como é o caso de pisos elevados, forros, revestimentos destacados do substrato devem atender aos critérios da Tabela B.1 
para ambas as faces; 

g) Materiais de proteção de elementos estruturais, juntamente com seus revestimentos e acabamentos devem atender aos 
critérios dos elementos construtivos onde estão inseridos, ou seja, de tetos para as vigas e de paredes para pilares; 

h) Materiais empregados em subcoberturas com finalidades de estanqueidade e de conforto termo – acústico devem atender os 
critérios da Tabela B.1 aplicados a tetos e a superfície inferior da cobertura, mesmo que escondidas por forro; 

i) Coberturas de passarelas e toldos, instalados no pavimento térreo, estarão dispensados do CMAR, desde que não 
apresentem área superficial superior a 50,00 m2 e que a área de cobertura não possua materiais incombustíveis; 

j) As circulações (corredores) que dão acesso às saídas de emergência enclausuradas devem possuir CMAR Classe I ou 
Classe II – A (Tabelas do Anexo A) e as Saídas de emergência (escadas, rampas etc), Classe I ou Classe II – A, com Dm ≤ 
100 (Tabelas do Anexo A); 

k) Os materiais utilizados como revestimento, acabamento e isolamento térmico-acústico no interior dos poços de elevadores, 
monta-cargas e shafts, devem ser enquadrados na Classe I ou Classe II – A, com Dm ≤ 100 (Tabelas do Anexo A); 

l) Materiais enquadrados na categoria II, por meio da NBR 9442, ou que não sofrem a ignição no ensaio executado de acordo 
com a UBC 26-3, podem ser incluídos na Classe II-A, dispensando a avaliação por meio da ASTM E662, desde que sejam 
submetidos especialmente ao ensaio de acordo com a UBC 26-3 e, nos primeiros 5 minutos deste ensaio, ocorra o 
desprendimento de todo o material do substrato ou se solte da estrutura que o sustenta e que, mesmo nesta condição, o 
material não sofra a ignição. 
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ANEXO C 
 

Exemplos de aplicações  
 

Modelo – 1 
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ANEXO C 
 

Modelo – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Modelo – 3 
 
 



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 379, de 03 de agosto de 2022

 

Aprova atualização da Norma Técnica que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS ,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica nº
08/2022 - Resistência ao Fogo dos Elementos de Construção, conforme O�cio nº 36.476/2022 - CBM
(000031360403), de lavra do Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica nº 08/2022 - Resistência ao Fogo dos
Elementos de Construção, nos termos do anexo SEI nº 000032364553.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 



Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 11/08/2022, às 16:30, 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
000032363988 e o código CRC AB409909.

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 202200011016142 SEI 000032363988

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032363988&crc=AB409909
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1. OBJETIVO 
 
1.1 Estabelecer as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que 
integram as edificações, quanto aos Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), para que, em 
situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saída segura 
das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros, atendendo ao previsto no Código 
Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico (Lei n. 15802, de 11 de setembro de 2006). 
 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 Esta Norma Técnica se aplica a todas as edificações e áreas de risco em que for exigida a segurança 
estrutural contra incêndio, conforme exigências das tabelas da Norma Técnica 01 – Procedimentos 
Administrativos. 
 
2.2 Na ausência de norma nacional sobre dimensionamento das estruturas em situação de incêndio, adota-
se o Eurocode em sua última edição, ou norma similar reconhecida internacionalmente. No momento da 
publicação de norma nacional sobre o assunto, esta passará a ser adotada nos termos desta Norma 
Técnica. 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 

Instrução Técnica n. 08/2011 – CBPMESP. 
Para mais esclarecimentos, consultar as seguintes normas técnicas: 
NBR 5628 - Componentes construtivos estruturais - Determinação da resistência ao fogo; 
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 
NBR 6120 - Cargas para cálculo de estruturas de edifícios – Procedimento; 
NBR 6479 - Portas e vedadores – Determinação da resistência ao fogo – Método de ensaio; 
NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 
NBR 8800 - Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios – Procedimento; 
NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado – Procedimento; 
NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios – Procedimento; 
NBR 10636 - Paredes divisórias sem função estrutural - Determinação da resistência ao fogo – Método de 
ensaio; 
NBR 11711 - Porta e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para isolamento de riscos em ambientes 
comerciais e industriais – Especificação; 
NBR 11742 - Porta corta-fogo para saída de emergência – Especificação; 
NBR 14323 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação 
de incêndio – Procedimento; 
NBR 14432 - Exigência de resistência ao fogo de elementos de construção de edificações – Procedimento; 
NBR 14715-1 - Chapas de gesso para drywall – Parte 1 – Requisitos; 
NBR 14715-2 - Chapas de gesso para drywall – Parte 2 – Métodos de ensaio; 
NBR 14762 - Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio – Procedimento; 
NBR 15200 - Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio – Procedimento; 
NBR 15217 – Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Requisitos e 
métodos de ensaio; 
NBR 15758-1 – Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos 
executivos para montagem - Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes; 
NBR 15758-2 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos executivos 
para montagem - Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros; 
NBR 15758-3 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos executivos 
para montagem - Parte 3: Requisitos para sistemas usados como revestimentos; 
EUROCODE. European Committee for Standardization. Regulamentação de MARGARET LAW and 
TURLOGH O’BRIEN - Fire Safety of Bare External Structure Steel; 
SILVA, Valdir Pignatta. Estruturas de aço em situação de incêndio. Editora Zigurate. São Paulo: 2004. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Além das definições constantes da Norma Técnica (NT) 03 – Terminologia de segurança contra incêndio 
aplicam-se as definições específicas abaixo: 
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4.2 Elemento estrutural: todo e qualquer elemento de construção do qual dependa a resistência e a 
estabilidade total ou parcial da edificação. 
 
4.3 Tempo equivalente de resistência ao fogo: tempo, determinado a partir do incêndio-padrão, 
necessário para que um elemento estrutural atinja a máxima temperatura calculada por meio do incêndio 
natural considerado.  
 
4.4 Tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF): tempo mínimo de resistência ao fogo de um 
elemento construtivo quando sujeito ao incêndio-padrão. 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 Os tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF) são aplicados aos elementos estruturais e de 
compartimentação, conforme os critérios estabelecidos nesta NT e em seu Anexo A (Tabela). 
 
5.2 Para comprovar os TRRF constantes desta NT, são aceitas as seguintes metodologias: 
 

a) Execução de ensaios específicos de resistência ao fogo em laboratórios; 
b) Atendimento a tabelas elaboradas a partir de resultados obtidos em ensaios de resistência ao fogo; 
c) Modelos matemáticos (analíticos) devidamente normatizados ou internacionalmente reconhecidos. 

 
5.2.1 Para os elementos de compartimentação, admitem-se as metodologias “a” e “b”. Para os elementos 
estruturais, as 3 metodologias podem ser aceitas. 
 
NOTA GENÉRICA: As lajes, os painéis pré-moldados que apresentem função estrutural e os painéis alveolares utilizados para 
compartimentação são considerados como elementos estruturais. 

 
5.3 Método de tempo equivalente para redução do TRRF 
 
5.3.1 Admite-se o uso do método de tempo equivalente para redução dos TRRF (vide Anexo D), excetuando-
se as edificações do grupo L (explosivos) e das divisões M1 (túneis); M2 (parques de tanques) e M3 (centrais 
de comunicação e energia), contudo, fica limitada a redução de 30 min dos valores dos TRRF constantes da 
Tabela A, Anexo A, desta NT. 
 
NOTA GENÉRICA: Para classificar as ocupações quanto ao Grupo e Divisão, consultar a Norma Técnica 01. 

 
5.3.2 Na utilização do método de tempo equivalente, os TRRF resultantes dos cálculos não podem ter valores 
inferiores a: 
 
5.3.2.1 Quinze minutos (15 min), para edificações com altura menor ou igual a 6 metros dos Grupos A; D; E; G 
e Divisões I-1; I-2, J-1 e J-2; 
 
5.3.2.2 Trinta minutos (30 min), para as demais edificações. 
 
5.4 Ensaios 
 
5.4.1 Os ensaios devem ser realizados em laboratórios reconhecidos, de acordo com as normas técnicas 
nacionais ou, na ausência destas, de acordo com normas ou especificações estrangeiras internacionalmente 
reconhecidas. 
 
5.5 Dimensionamento de elementos estruturais em situação de incêndio 
 
5.5.1 Aço 
 
5.5.1.1 Adota-se a NBR 14323 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 
edifícios em situação de incêndio. Recomenda-se que a temperatura crítica do aço seja tomada como um 
valor máximo de 550ºC para os aços convencionais utilizados em perfis cujo estado limite último à temperatura 
ambiente não seja o de instabilidade local elástica ou calculada para cada elemento estrutural de acordo com 
a norma supracitada. Se aceita também o dimensionamento através de ensaios de resistência ao fogo de 
acordo com a NBR 5628. 
 
5.5.2 Concreto 
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5.5.2.1 Adota-se a NBR 15200 - Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Se aceita também 
o dimensionamento através de ensaios de resistência ao fogo de acordo com a NBR 5628. 
 
5.5.3 Outros materiais estruturais 
 
5.5.3.1 Na ausência de normas nacionais, adota-se o Eurocode em sua última edição, ou norma similar 
reconhecida internacionalmente. No momento da publicação de norma nacional sobre o assunto, esta passará 
a ser adotada nos termos desta NT. Aceita-se também o dimensionamento através de ensaios de resistência 
ao fogo de acordo com a NBR 5628. 
 
5.6 Cobertura 
 
5.6.1 As estruturas das coberturas que não atendam aos requisitos de isenção do Anexo A desta NT, devem 
ter, no mínimo, o mesmo TRRF das estruturas principais da edificação. 
 
5.7 Elementos de compartimentação e paredes divisórias de unidades autônomas 
 
5.7.1 Para as escadas e elevadores de segurança, os elementos de compartimentação, constituídos pelo 
sistema estrutural das compartimentações e vedações das caixas, dutos e antecâmaras, devem atender, no 
mínimo, ao TRRF igual ao estabelecido no Anexo A desta NT, porém, não podendo ser inferior a 120 min. 
 
5.7.2 Os elementos de compartimentação (externa e internamente à edificação, incluindo as lajes, as 
fachadas, paredes externas e as selagens dos shafts e dutos de instalações) e os elementos estruturais 
essenciais à estabilidade desta compartimentação, devem ter, no mínimo, o mesmo TRRF da estrutura 
principal da edificação, não podendo ser inferior a 60 min, inclusive para as selagens dos shafts e dutos de 
instalações. 
 
5.7.3 As vedações usadas como isolamento de riscos (vide NT-07) e os elementos estruturais essenciais à 
estabilidade destas vedações devem ter, no mínimo, TRRF de 120 min. 
 
5.7.4 As paredes divisórias entre unidades autônomas e entre unidades e as áreas comuns, para as 
ocupações dos Grupos A (A2 e A3), B, E e H (H2; H3; H5 e H6), devem possuir TRRF mínimo de 60 min, 
independente do TRRF da edificação e das possíveis isenções. Para as edificações com chuveiros 
automáticos, isenta-se desta exigência. 
 
NOTA GENÉRICA: São consideradas unidades autônomas os apartamentos residenciais, os apartamentos de hotéis, motéis e “flats”, 
as salas de aula, as enfermarias e quartos de hospitais, as celas dos presídios e assemelhados. 

 
5.7.4.1 As portas das unidades autônomas que dão acesso aos corredores e/ou hall de entrada das divisões 
B-1, B-2, H-2, H-3 e H-5, excetuando-se edificações térreas, devem ser do tipo resistente ao fogo (30 min). 
Para as edificações com sistema de chuveiros automáticos, dispensa-se desta exigência. 
 
5.8 Mezaninos 
 
5.8.1 Os mezaninos que não atendam aos requisitos de isenção do Anexo A, devem ter os TRRF conforme 
estabelecido nesta NT, de acordo com a respectiva ocupação. 
 
5.9 Materiais de revestimento contra fogo 
 
5.9.1 A escolha, o dimensionamento e a aplicação de materiais de revestimento contra fogo são de 
responsabilidade do(s) responsável(eis) técnico(s). 
 
5.9.2 As propriedades térmicas e o desempenho dos materiais de revestimento contra fogo quanto à 
aderência, combustibilidade, fissuras, toxidade, erosão, corrosão, deflexão, impacto, compressão, densidade e 
outras propriedades necessárias para garantir o desempenho e durabilidade dos materiais, devem ser 
determinados por ensaios realizados em laboratório nacional ou estrangeiro reconhecido internacionalmente, 
de acordo com norma técnica nacional ou, na ausência desta, de acordo com norma estrangeira reconhecida 
internacionalmente. 
 
5.10 Subsolo 
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5.10.1 Os subsolos das edificações devem ter o TRRF estabelecido em função do TRRF da ocupação a que 
pertencer, conforme Anexo A. Os TRRF dos elementos estruturais do subsolo, cujo dano possa causar 
colapso progressivo das estruturas dos pavimentos acima do solo, a critério do profissional habilitado, 
responsável pelo projeto, não poderão ser inferiores ao TRRF dos pavimentos situados acima do solo. 
 
5.11 Isenção de TRRF 
 
5.11.1 As edificações isentas de TRRF, conforme Anexo A, devem ser projetadas (considerando medidas 
ativas e passivas) visando atender aos objetivos do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico das 
edificações e áreas de risco no Estado de Goiás. Caso contrário, as isenções não são admitidas. 
 
5.12 Estruturas externas 
 
5.12.1 O elemento estrutural situado no exterior da edificação pode ser considerado livre da ação do incêndio, 
quando o seu afastamento das aberturas existentes na fachada for suficiente para garantir que a sua elevação 
de temperatura não superará a temperatura crítica considerada. Tal situação deve ser tecnicamente 
comprovada pelo responsável técnico pelo projeto estrutural. 
 
5.12.2 Para estruturas de aço, o procedimento para a verificação da possibilidade de aceitação do item 
anterior deve ser analítico, envolvendo os seguintes passos: 
 

a) Definição das dimensões do setor que pode ser afetado pelo incêndio; 
b) Determinação da carga de incêndio específica; 
c) Determinação da temperatura atingida pelo incêndio; 
d) Determinação da altura, profundidade e largura das chamas emitidas para o exterior à edificação; 
e) Determinação da temperatura das chamas nas proximidades dos elementos estruturais; 
f) Cálculo da transferência de calor para os elementos estruturais; 
g) Determinação da temperatura do aço no ponto mais crítico. 
 

5.12.2.1 Para atender aos itens 5.12.1 e 5.12.2, usar a regulamentação de MARGARET LAW and TURLOGH 
O’BRIEN - “Fire Safety of Bare External Structure Steel” ou regulamento similar. 
 
5.12.2.2 Caso a temperatura determinada de acordo com o item 5.12.2 seja superior à temperatura crítica das 
estruturas calculadas, essas devem ter o TRRF conforme o estabelecido nesta NT. 
 
5.12.3 Para outros materiais estruturais, se aceita método analítico internacionalmente reconhecido. 
 
5.13 Estruturas encapsuladas ou protegidas por forro resistente ao fogo 
 
5.13.1 O elemento estrutural encapsulado pode ser considerado livre da ação do incêndio, quando o 
encapsulamento tiver o TRRF no mínimo igual ao exigido para a estrutura considerada. 
 
5.13.2 Considera-se forro resistente ao fogo o conjunto envolvendo as placas, perfis, suportes e selagens das 
aberturas, devidamente ensaiado (conjunto), atendendo ao TRRF mínimo igual ao que seria exigido para o 
elemento protegido considerado. O ensaio de resistência ao fogo deve mencionar as soluções adotadas para 
as selagens das aberturas (penetrações) no forro (tais como: iluminação, ar-condicionado e outras). 
 
5.14 Edificação aberta lateralmente 
 
5.14.1 Será considerada aberta lateralmente a edificação ou parte de edificação que, em cada pavimento: 
 

a) Tenha ventilação permanente em duas ou mais fachadas externas, providas por aberturas que 
possam ser consideradas uniformemente distribuídas e que tenham comprimentos em planta que, 
somados, atinjam pelo menos 40% do perímetro da edificação e áreas que, somadas, 
correspondam a, pelo menos 20% da superfície total das fachadas externas; 

b) Tenha ventilação permanente em duas ou mais fachadas externas, provida por aberturas cujas 
áreas somadas correspondam a, pelo menos 1/3 da superfície total das fachadas externas e pelo 
menos 50% destas áreas abertas situadas em duas fachadas opostas. 

 
5.14.2 Em qualquer caso, as áreas das aberturas nas laterais externas somadas devem possuir ventilação 
direta para o meio externo e devem corresponder a, pelo menos 5% da área do piso no pavimento; as 
obstruções internas eventualmente existentes devem ter pelo menos 20% de suas áreas abertas, com 



6 
NORMA TÉCNICA 08/2022 - Resistência ao fogo dos elementos de construção 
 

 

aberturas dispostas de forma que possam ser consideradas uniformemente distribuídas, para permitir a 
ventilação. 
 
5.15 Ocupações mistas 
 
5.15.1 Nas ocupações mistas, para determinação dos TRRF necessários, devem ser avaliados os respectivos 
usos, as áreas e as alturas, podendo-se proteger os elementos de construção em função de cada ocupação. 
 
5.16 Vigas e estruturas principais 
 
5.16.1 Vigas principais: considerar, para efeito desta NT, como sendo todas as vigas que estão diretamente 
ligadas aos pilares ou a outros elementos estruturais que sejam essenciais à estabilidade da edificação como 
um todo. 
 
5.16.2 Estruturas principais: considerar, para efeito desta NT, como sendo todas as estruturas que sejam 
essenciais à estabilidade da edificação como um todo. 
 
5.17 Vigas e estruturas secundárias 
 
5.17.1 São as vigas e estruturas não enquadradas no conceito do item 5.16. 
 
5.17.2 A classificação das vigas e estruturas como secundárias ou principais é de total responsabilidade do 
técnico responsável pelo projeto estrutural. 
 
5.18 Controle de qualidade 
 
5.18.1 Para as edificações com área superior a 10.000 m², será exigido controle de qualidade, realizado por 
empresa ou profissional qualificado, durante a execução e aplicação dos materiais de revestimento contra fogo 
às estruturas. 
 
5.19 Memorial de segurança contra incêndio dos elementos de construção 
 
5.19.1 Quando houver aplicação de materiais de revestimento contra fogo nos elementos de construção, deve 
ser anexado, na solicitação da Inspeção junto ao Corpo de Bombeiros, um memorial com os seguintes dados: 
 

a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma 
empregada; 

b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas, 
compartimentações, mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento 
de estruturas etc; 

c) Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF; 
d) Tipo e espessuras de materiais de revestimento contra fogo utilizados nos elementos construtivos e 

respectivas cartas de cobertura adotadas. 
 

5.19.2 Este memorial pode ser assinado por mais de um responsável técnico, discriminando na ART as 
respectivas atribuições. 
 
5.20 As edificações com área superior a 750 m², com elementos de construção em madeira, 
independentemente da resistência da estrutura e das possíveis isenções ou reduções de TRRF, devem 
possuir tratamento retardante ao fogo. 
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A.1 Os tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF) devem ser determinados conforme a Tabela A deste 
anexo, obedecendo-se às recomendações contidas nesta NT e nas considerações abaixo: 

A.2 Condições de isenção de verificação e redução dos TRRF 

A.2.1 As edificações desta seção para obterem o benefício de isenção de verificação ou redução dos TRRF 
devem atender aos objetivos do Código de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do 
Estado de Goiás e possuírem as saídas de emergência, as rotas de fuga e as condições de ventilação 
dimensionadas conforme regulamentações vigentes. 

A.2.2 As isenções e reduções abaixo não se aplicam: 
 

a) Aos subsolos com mais de um piso de profundidade ou área de pavimento superior a 500 m²; 
b) À estrutura e paredes de vedação das escadas e elevadores de segurança, de isolamento de riscos 

e de compartimentação descritos no item 5.7 e respectivos subitens; 
c) Às edificações do Grupo L (explosivos) e às divisões M1 (túneis), M² (parques de tanques) e M3 

(centrais de comunicação e energia). 

 

A.2.3 Edificações enquadradas nos subitens abaixo estão ISENTAS de TRRF, nas condições dos itens A.2.1 
e A.2.2, sendo que as áreas indicadas referem-se à área total construída da edificação: 

A.2.3.1 Edificações de classes P1 e P2 (Tabela A) com área inferior a 750 m²; 

A.2.3.2 Edificações de classes P1 e P2 (Tabela A) com área inferior a 1.500 m², com carga de incêndio (qfi) 
menor ou igual a 500 MJ/m², excluindo-se dessa isenção as edificações pertencentes às divisões C2, C3, E6, 
F1, F5, F6, H2, H3 e H5; 

A.2.3.3 Edificações pertencentes às divisões F3, F4 (exclusivo para as áreas de transbordo e circulação de 
pessoas) e F7, de classes P1 e P2 (Tabela A), exceto nas áreas destinadas a outras ocupações, que 
caracterizem ou não ocupação mista (nessas regiões devem ser respeitados os TRRF constantes da Tabela 
A, conforme a ocupação específica); 

A.2.3.4 Edificações pertencentes à divisão J1 de classes P1 e P2 (Tabela A); 

A.2.3.5 Edificações pertencentes às divisões G1 e G2 (garagens), de classes P1 a P4 (Tabela A), quando 
abertos lateralmente conforme item 5.14 desta NT e com as estruturas dimensionadas conforme Anexo D da 
NBR 14432; 

A.2.3.6 As coberturas das edificações que atendam aos requisitos abaixo: 

a) Não tiverem função de piso; 
b) Não forem usadas como rota de fuga; 
c) O seu colapso estrutural não comprometa a estabilidade das paredes externas e da estrutura 

principal da edificação. 

A.2.3.7 Os mezaninos que apresentem área inferior a 750 m², cuja estrutura não dependa da estrutura 
principal do edifício, bem como os mezaninos com área superior a 750 m² das edificações isentas de 
verificação do TRRF; 

A.2.3.8 As escadas abertas (não enclausuradas), desde que não possuam materiais combustíveis 
incorporados em suas estruturas, acabamentos ou revestimentos; 

A.2.3.9 Edificações destinadas a academias de ginástica e similares (divisão E-3), de classes P1 e P2 (tabela 
A), nas áreas destinadas a piscinas, vestiários, salas de ginástica, musculação e similares, desde que 
possuam nestas áreas materiais de acabamento e revestimento incombustíveis ou, de classe II-A, conforme 
NT-10 – Controle de materiais de acabamento e de revestimento; 

A.2.3.10 Edificações térreas, quando atenderem um ou mais requisitos abaixo: 

a) Forem providas de chuveiros automáticos com bicos do tipo resposta rápida, dimensionados 
conforme normas específicas; 

b) Possuírem carga de incêndio específica menor ou igual a 500 MJ/m²; 
c) Forem do grupo I (industrial), com carga de incêndio específica menor ou igual a 1.200 MJ/m²; 

Anexo A 

Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF) 
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d) Forem do grupo J (depósito), com carga de incêndio específica menor ou igual a 2.000 MJ/m². 

A.2.3.10.1 A isenção deste item não se aplica: 

a) Quando a cobertura da edificação tiver função de piso ou for usada como rota de fuga; 
b) Quando os elementos estruturais considerados forem essenciais à estabilidade de um elemento de 

compartimentação ou de isolamento de risco. Esses elementos estruturais devem ser 
dimensionados de forma a não entrar em colapso caso ocorra a ruína da cobertura do edifício. 
 

A.2.4 As edificações térreas podem ter os TRRF constantes da Tabela A reduzidos em 30 minutos, caso 
atendam a um dos requisitos abaixo: 
 

a) Forem providas de chuveiros automáticos; ou, 
b) Possuírem área total menor ou igual a 5.000 m², com pelo menos duas fachadas para acesso e 

estacionamento operacional de viaturas, conforme consta na NT 06, que perfaçam no mínimo 50% 
do perímetro da edificação; ou, 

c) Forem consideradas lateralmente abertas, conforme item 5.14 desta NT. 
 
A.2.5 O TRRF das vigas secundárias, conforme item 5.17 desta NT, das edificações com até 80 m de altura, 
não necessita ser maior que: 
 

a) 60 minutos para as edificações de classes P1 a P4 (Tabela A); 
b) 90 minutos para as edificações de classe P5 (Tabela A). 
 

A.2.6 A opção de escolha para a determinação do TRRF conforme item 5.3 (tempo equivalente) fica a critério 
do responsável técnico, não podendo haver em qualquer hipótese sobreposições de isenções, em função do 
item A.2. e subitens ou em função de aços não convencionais. 
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TABELA A 
Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), em minutos.  

Para classificação detalhada das ocupações (Grupo e Divisão), consultar a Tabela 1 - Classificação das Edificações Quanto a Ocupação ou uso na Norma Técnica 01 
G

ru
p

o
 

Ocupação / Uso Divisão 

Profundidade do 
Subsolo hs 

Altura da Edificação 

Classe 
S2 

Hs > 
10m 

Classe 
S1 

Hs ≤ 
10m 

Classe 
P1 

H ≤ 6m 

Classe 
P2 

6m < h ≤ 
12m 

Classe 
P3 

12m < h 
≤ 23m 

Classe 
P4 

23m < h 
≤ 30m 

Classe 
P5 

30m < h 
≤ 80m 

Classe 
P6 

80m < h 
≤ 120m 

Classe 
 P7 

120m < h 
≤ 150m 

Classe 
 P8 

150m < h 
≤ 250m 

A Residencial A-1 a A-3 90 60 30 30 60 90 120 120 150 180 

B 
Serviços de 

Hospedagem 
B-1 a B-2 90 60 30 60 60 90 120 150 180 180 

C Comercial Varejista 
C-1 90 60 60 60 60 90 120 150 150 180 

C-2 e C-3 90 60 60 60 60 90 120 150 150 180 

D 
Serviços Profissionais, 

pessoais e técnicas 
D-1 a D-4 90 60 30 60 60 90 120 120 150 180 

E 
Educacional e cultura 

física 
E-1 a E-6 90 60 30 30 60 90 120 120 150 180 

F 
Locais de reunião de 

público 

F-1, F-2, F-5, F-6, F-8, F-10 e 
F-11 

90 60 60 60 60 90 120 150 180 - 

F-3, F-4 e F-7 90 60 Ver item A.2.3.3 30 60 60 90 120 - 

F-9 90 60 30 60 60 90 120 - - - 

G Serviços Automotivos 

G-1 e G-2 não abertos 
lateralmente e G-3 a G-6 

90 60 30 60 60 90 120 120 150 180 

G-1 e G-2 abertos 
lateralmente 

90 60 30 30 30 30 60 120 120 150 

H 
Serviços de saúde e 

institucionais 
H-1 a H-6 90 60 30 60 60 90 120 150 180 180 

I Industrial 

I-1 90 60 30 30 30 60 120 - - - 

I-2 120 90 30 30 60 90 120 - - - 

I-3 120 90 60 60 90 120 120 - - - 

J Depósitos 

J-1 60 30 Ver item A.2.3.4 30 30 60 - - - 

J-2 90 60 30 30 30 30 60 - - - 

J-3 90 60 30 60 60 120 120 - - - 

J-4 120 90 60 60 90 120 120 - - - 

L Explosivos L-1, L-2 e L-3 120 120 120 - - - 

M Especial 

M-1 150 150 150 - - - 

M-2 120 90 60 60 90 120 - - - - 

M-3 e M-8 120 90 90 90 120 120 120 150 - - 

M-5 e M-10 120 90 60 60 90 120 120 - - - 

NOTAS GENÉRICAS: 
1) Casos não enquadrados serão definidos pelo Conselho Técnico deliberativo do CBMGO; 
2) O TRRF dos subsolos não pode ser inferior ao TRRF dos pavimentos situados acima do solo (ver item 5.10); 
3) Para edificações de madeira verificar item 5.20; 
4) Para indústria ou depósito com inflamáveis considerar I-3 e J-4, respectivamente. 
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Anexo B 
Tabela de resistência ao fogo para Alvenaria. (INFORMATIVO) 

 

Paredes ensaiadas (*) 

Características das paredes Resultados dos ensaios 

Traço em volume da 
argamassa do 
assentamento 

Espessura 
média da 

argamassa de 
assentamento 

(cm) 

Traço em volume de argamassa de 
revestimento 

Espessura 
de 

argamassa 
de 

revestimento 
(cada face) 

(cm) 

Espessura 
total das 
paredes 

(cm) 

Duração 
do ensaio 

(min) 

Tempo de atendimento aos critérios de 
avaliação (horas) Resistência 

ao fogo 
(horas) 

Chapisco Emboço 

Cimento Cal Areia Cimento Areia Cimento Cal Areia Integridade Estanqueidade 
Isolação 
Térmica 

Paredes de 
tijolos de barro 

cozido 
(dimensões 

nominais dos 
tijolos) 

 
5 cm x 10 cm x 
20 cm: Massa 

1,5 Kg 

Meio tijolo 

sem 
revestimento 

- 1 5 1 - - - - - - 10 120 ≥ 2 ≥ 2 1 ½ 1 ½ 

Um tijolo 
sem 

revestimento 

- 1 5 1 - - - - - - 20 395 (**) ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 

Meio tijolo 
com 

revestimento 

- 1 5 1 1 3 1 2 9 2,5 15 300 ≥ 4 ≥ 4 4 4 

Um tijolo 
com 

revestimento 

- 1 5 1 1 3 1 2 9 2,5 25 300 (**) ≥ 6 ≥ 6 ≥ 5 > 6 

Paredes de 
blocos vazados 

de concreto 

(2 furos) 

Blocos com 
dimensões 
nominais: 

14 cm x 19 cm x 
39 cm e 19 cm x 
19 cm x 39 cm; 
e massa de 13 

Kg e 17 Kg 
respectivamente 

Bloco de 14 
cm sem 

revestimento 

1 1 5 1 - - - - - - 14 100 ≥ 1 ½  ≥ 1 ½  1 ½ 1 ½ 

Bloco de 19 
cm sem 

revestimento 

1 1 8 1 - - - - - - 19 120 ≥ 2 ≥ 2 1 ½ 1 ½ 

Bloco de 14 
cm com 

revestimento 

1 1 8 1 1 3 1 2 9 1,5 17 150 ≥ 2 ≥ 2 2 2 

Bloco de 19 
cm com 

revestimento 

1 1 8 1 1 3 1 2 9 1,5 22 185 ≥ 3 ≥ 3 3 3 

Paredes de 
tijolos 

cerâmicos de 8 
furos 

(dimensões 
nominais dos 
tijolos 10 cm x 
20 cm x 20 cm) 

(massa 2,9 Kg) 

Meio tijolo 
com 

revestimento 
- 1 4 1 1 3 1 2 9 1,5 13 150 ≥ 2 ≥ 2 2 2 

Um tijolo 
com 

revestimento 
- 1 4 1 1 3 1 2 9 1,5 23 300 (**)  ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 > 4 

Paredes de 
concreto 
armado 

monolítico sem 
revestimento 

Traço do concreto em volume, 1 cimento: 2,5 areia média: 3,5 agregado graúdo (granizo pedra nº 3): armadura simples 

posicionada à meia espessura das paredes, possuindo malha de lados 15 cm, de aço CA – 50A diâmetro ¼ polegada 

11,5 150 2 2 1 1 ½  

16 210 3 3 3 3 

 
* Paredes sem função estrutural ensaiadas totalmente vinculadas dentro da estrutura de concreto armado, com dimensões 2,8 m X 2,8 m totalmente expostas ao fogo (em uma face); 
** Ensaio encerrado sem ocorrência de falência em nenhum dos 3 critérios de avaliação. 



11 
NORMA TÉCNICA 08/2022 - Resistência ao fogo dos elementos de construção 
 

 

ANEXO C (informativo) 
Tabela de resistência ao fogo de paredes em chapas de gesso para drywall 

 

Itens 
Paredes ensaiadas conforme 

normas ABNT (ver Item 3) 

Características das paredes Resultado dos ensaios 

Espessura total 
da parede (mm) 

Largura da 
estrutura de 

aço (mm) 

Espaçamento 
da estrutura de 

aço (mm) 

Quantidade, tipo 
e espessura 

(mm) da chapa 
de gesso de cada 
lado da estrutura 

Tempo de atendimento aos critérios de 
avaliação Resistência ao 

fogo  
CF (corta-fogo) Integridade Estanqueidade 

Isolação 
Térmica 

1 73/48/600/ 1 ST 12,5 – 1 ST 12,5 73 48 600 1 ST 12,5 30 30 30 CF 30 

2 95/70/600/ 1 ST 12,5 – 1 ST 12,5 95 70 600 1 ST 12,5 30 30 30 CF 30 

3 100/75/600/ 1 ST 12,5 – 1 ST 12,5 100 75 600 1 ST 12,5 30 30 30 CF 30 

4 115/90/600/ 1 ST 12,5 – 1 ST 12,5 115 90 600 1 ST 12,5 30 30 30 CF 30 

5 98/48/600/ 2 ST 12,5 – 2 ST 12,5 98 48 600 2 ST 12,5 60 60 60 CF 60 

6 120/70/600/ 2 ST 12,5 – 2 ST 12,5 120 70 600 2 ST 12,5 60 60 60 CF 60 

7 140/90/600/ 2 ST 12,5 – 2 ST 12,5 140 90 600 2 RF 12,5 60 60 60 CF 60 

8 98/48/600/ 2 RF 12,5 – 2 RF 12,5 98 48 600 2 RF 12,5 90 90 90 CF 90 

9 120/70/600/ 2 RF 12,5 – 2 RF 12,5 120 70 600 2 RF 12,5 90 90 90 CF 90 

10 140/90/600/ 2 RF 12,5 – 2 RF 12,5 140 90 600 2 RF 12,5 90 90 90 CF 90 

11 108/48/600/ 2 RF 15 – 2 RF 15 108 48 600 2 RF 15 120 120 120 CF 120 

12 130/70/600/ 2 RF 15 – 2 RF 15 130 70 600 2 RF 15 120 120 120 CF 120 

13 135/75/600/ 2 RF 15 – 2 RF 15 135 75 600 2 RF 15 120 120 120 CF 120 

14 150/90/600/ 2 RF 15 – 2 RF 15 150 90 600 2 RF 15 120 120 120 CF 120 
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O tempo equivalente a ser determinado de acordo com a formulação abaixo não poderá ter valores menores de TRRF 

conforme o especificado no item 5.3 (e subitens) desta NT. A redução de TRRF desse está limitada a 30 min dos valores 

dos TRRF constantes da Tabela A, Anexo A (ver item 5.3). 
 

 
 
 
 
 

Onde: 

teq – tempo equivalente (minutos). 

qfi – é o valor da carga de incêndio específica do compartimento analisado em MJ/m² e determinada conforme a NT-14. 

γn  – é o produto γ
n1  

x γ
n2  

x γ
n3 

que são fatores adimensionais que levam em conta a presença de medidas de proteção 

ativa da edificação e determinados conforme a Tabela D1. 

γs  
– é o produto γ

s1  
x γ

s2  
que são fatores adimensionais que dependem do risco de incêndio e determinados, 

respectivamente, pela equação D2 e Tabela D2. 
 

W – é um fator adimensional associado à ventilação do ambiente e à altura do compartimento analisado, determinado 

conforme equação D3.  
 

Tabela D1 – Fatores das medidas de segurança contra incêndio 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nota: Na ausência de algum meio de proteção indicado na tabela acima, adotar o respectivo γn igual a 1. 
 

 

Característica da edificação (γs1) 
 

 

 
 
 

Onde: 

1 ≤ γs1 ≤ 3 

Af – área de piso do compartimento analisado (m2) 
h – altura do piso habitável mais alto do edifício (m) 

 
Tabela D2 – Risco de ativação (γs2) 

 

Valores de γn1 γn2 γn3 

Existência de chuveiros automáticos 
(γn1) 

Brigada contra incêndio 
(γn2) 

Existência de detecção automática 
(γn3) 

0,60 0,90 0,90 

teq = 0,07 qfi γn γs W (Eq. D1) 

(Eq. D2) 

 
 

ANEXO D 
 

Método de tempo equivalente para redução do TRRF 

Valores de γs2 Risco de ativação do incêndio Exemplos de ocupação 

0,85 Pequena Escola, galeria de arte, parque aquático, igreja, museu 

1,0 Normal 

Biblioteca, cinema, correio, consultório médico, escritório, 
farmácia, frigorífico, hotel, livraria, hospital, laboratório 
fotográfico, indústria de papel, oficina elétrica ou mecânica, 
residência, restaurante, teatro, depósitos de: produtos 
farmacêuticos, bebidas alcoólicas, supermercado, venda 
de acessórios de automóveis, depósitos em geral 

1,2 Média Montagem de automóveis, hangar, indústria mecânica 

1,5 Alta Laboratório químico, oficina de pintura de automóveis 

 

Nota: as ocupações não relacionadas poderão ser enquadradas por similaridade. 
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NOTA: limites de aplicação da Eq. D3: 0,025 ≤  ≤ 0,25 

 
 
Onde: 
H – altura do compartimento (m); 
Av – área de ventilação vertical (janelas, portas e similares) (m2); 
Ah – área de ventilação horizontal – piso (m2); 
Af – área de piso do compartimento analisado (m2).  

 

 

 
 
 

(Eq. D3) 



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 380, de 03 de agosto de 2022

 

Aprova atualização da Norma Técnica que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS ,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica nº
09/2022 - Compar�mentação Horizontal e Compar�mentação Ver�cal, conforme O�cio nº 30.621/2022 -
CBM (000030508725), de lavra do Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica nº 09/2022 - Compar�mentação
Horizontal e Compar�mentação Ver�cal, nos termos do anexo SEI nº 000032364612.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 



Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 11/08/2022, às 16:30, 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
000032364043 e o código CRC 887F46AF.

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 202200011016184 SEI 000032364043

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032364043&crc=887F46AF
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1.  OBJETIVO 
 
1.1 Estabelecer os parâmetros da compartimentação horizontal e compartimentação vertical do Código 
Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico (Lei estadual n. 15802, de 11 de setembro de 2006). 
 
1.2 A compartimentação horizontal se destina a impedir a propagação de incêndio no pavimento de origem 
para outros ambientes no plano horizontal. 
 
1.3 A compartimentação vertical se destina a impedir a propagação de incêndio no sentido vertical, ou seja, 
entre pavimentos elevados consecutivos. 
 

2.  APLICAÇÃO 
 
2.1. Esta Norma Técnica (NT) aplica-se a todas as edificações onde são exigidas a compartimentação horizontal 
e/ou compartimentação vertical, conforme previsto nas Tabelas da Norma Técnica 01 – Procedimentos 
Administrativos, estabelecendo detalhamentos técnicos relativos à área de compartimentação. 
 

3.  REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
Instrução Técnica n.09/2019 – CBPMESP. 
Instrução Normativa 14/2020 – CBMSC 
Para mais esclarecimentos, consultar as seguintes normas técnicas: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). 
NBR 5628 – Componentes construtivos estruturais – determinação da resistência ao fogo. 
NBR 6118 – Projeto e execução de obras em concreto armado. 
NBR 6479 – Portas e vedadores – determinação da resistência ao fogo. 
NBR 7199 – Projeção, execução e aplicações de vidros na construção civil. 
NBR 10636 – Paredes divisórias sem função estrutural – Determinação da resistência ao fogo. 
NBR 11711 – Portas e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para isolamento de riscos em ambientes 
comerciais e industriais. 
NBR 11742 – Porta corta-fogo para saídas de emergência. 
NBR 13768 – Acessórios destinados à porta corta-fogo para saída de emergência – requisitos. 
NBR 14323 – Dimensionamento de estrutura de aço de edifício em situação de incêndio – Procedimento. 
NBR 14432 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento. 
NBR 14925 – Unidades envidraçadas resistentes ao fogo para uso em edificações. 
NBR 17240 – Sistema de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e 
manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos. 
NBR 15281: Porta corta-fogo para entrada de unidades autônomas e de compartimentos específicos de 
edificações. 
ISO 1182 – Reaction to fire tests for products –Non combustible test. 
 

4.  DEFINIÇÕES 
 
4.1 Além das definições constantes da NT-03 - Terminologia de segurança contra incêndio, aplicam-se as 
definições específicas abaixo: 
 
4.2 Balcão ou sacada: parte de pavimento da edificação em balanço em relação à parede externa dos outros 
ambientes da fachada, tendo, pelo menos, uma face aberta para o espaço livre exterior. 
 
4.3 Capacidade Portante (R): capacidade do elemento construtivo de suportar a exposição ao fogo, em uma 
ou mais faces, por um determinado período de tempo, preservando sua estabilidade estrutural. 
 
4.4 Compartimentação de áreas (vertical e horizontal): medidas de proteção passiva, constituídas de 
elementos de construção corta-fogo, destinadas a evitar ou minimizar a propagação do fogo, calor e gases, 
interna ou externamente ao edifício, no mesmo pavimento ou para pavimentos elevados consecutivos, dentro 
de uma área máxima de compartimentação pré-estabelecida. 
 
4.5 Dispositivo automatizado de enrolar corta-fogo: dispositivo projetado para fechar automaticamente 
uma abertura dentro de uma edificação de tal forma que impeça a passagem de fumaça e gases quentes 
gerados pelo fogo, e proporcionar isolamento térmico, por um período determinado de tempo. 
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4.6 Elemento corta-fogo (EI): é aquele que apresenta, por um período determinado de tempo, as seguintes 
propriedades: integridade mecânica a impactos (resistência); impede a passagem das chamas e da fumaça 
(estanqueidade); e impede a passagem de caloria (isolamento térmico). 
 
4.7 Elemento envidraçado completo: Incorpora o vidro e todos os componentes associados, destinados a 
sua fixação, integridade, estanqueidade e estabilidade do elemento 
 
4.8 Elemento para-chamas (E): é aquele que apresenta, por um período determinado de tempo, as seguintes 
propriedades: integridade mecânica a impactos (resistência); e impede a passagem das chamas e da fumaça 
(estanqueidade), não proporcionando isolamento térmico. 
 
4.9 Elemento redutor de radiação (EW): é aquele que apresenta, por um período determinado de tempo, as 
seguintes propriedades: integridade (E) e resistência mecânica a impactos; e impede a passagem das chamas 
e da fumaça (estanqueidade); e reduz a passagem de caloria a um limite máximo de radiação térmica de 15 
kW/m2 a uma distância de 1 m do elemento no lado protegido (W). 
 
4.10 Integridade (E): Capacidade do elemento construtivo de compartimentação de suportar a exposição ao 
fogo em um lado apenas, por um determinado período de tempo, sem que haja a transmissão do fogo para o 
outro lado, avaliada por meio da ocorrência de trincas ou aberturas que excedam determinadas dimensões e 
pela passagem de quantidade significativa de gases quentes ou chamas, ou pela falha dos mecanismos de 
travamento no caso de elementos móveis como portas e vedadores. 
 
4.11 Isolamento térmico (I): Capacidade do elemento construtivo de compartimentação de suportar a 
exposição ao fogo em um lado apenas, por um determinado período de tempo, contendo a transmissão do 
fogo para o outro, causada pela condução de calor em quantidade suficiente para ignizar materiais em contato 
com a sua superfície protegida, e a capacidade de prover uma barreira ao calor que proteja as pessoas 
próximas à superfície protegida durante o período de classificação de resistência ao fogo. 
 
4.12 Parede corta-fogo (EI): parede que resiste à ação do fogo por um determinado período de tempo, 
utilizada para impedir a propagação do fogo entre ambientes contíguos, vedando-os do piso ao teto, mantendo 
a sua estabilidade estrutural (quando a parede tem função estrutural) ou integridade (quando a parede não 
tem função estrutural), o isolamento térmico e a estanqueidade à passagem de fumaça e chamas; conforme 
determinado nos métodos de ensaio da NBR 10636 (para elementos sem função estrutural) ou NBR 5628 
(para elementos com função estrutural). 
 
4.13 Parede de compartimentação: é uma parede corta-fogo (EI), que pode possuir aberturas, desde que 
protegidas por porta ou outros elementos corta-fogo. 
 
4.14 Parede de isolamento de risco: é uma parede corta-fogo (EI) que não pode possuir aberturas. 
 
4.15 Redução de radiação (W): capacidade do elemento construtivo de compartimentação de suportar a 
exposição ao fogo em um lado apenas, por um determinado período de tempo, enquanto a medição de calor 
irradiado no lado protegido permanece abaixo de um nível especificado. 
 
4.16 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 
 

5.  ÁREA MÁXIMA DE COMPARTIMENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO 
 
5.1 A área máxima permitida sem compartimentação entre ambientes é definida em função do tipo de 
ocupação e altura do imóvel, de acordo com o Anexo A - Tabela de área máxima de compartimentação. 
 
5.2 Para o atendimento da área máxima de compartimentação deve-se levar em consideração todos os 
ambientes (pavimentos, mezaninos, etc) interligados (sem compartimentação horizontal ou vertical) com o 
pavimento considerado. 

 
6. COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL 
 
6.1 A compartimentação horizontal é constituída dos seguintes elementos construtivos ou medidas de 
proteção: 
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A Paredes corta-fogo (EI); 
B Portas corta-fogo (EI); 
C Vedadores corta-fogo (EI); 
D Selos corta-fogo (EI); 
E Registros corta-fogo (dampers) (EI); 
F Dispositivos automatizados de enrolar corta-fogo (EI); 
G Afastamento horizontal entre aberturas (EI). 
 

6.1.1 Podem ser empregados quaisquer materiais para a composição dos elementos construtivos, tais como 
alvenaria, gesso acartonado, vidro e outros, desde que a medida de proteção seja testada e aprovada em seu 
conjunto, atendendo às características de resistência ao fogo constantes na NT-08 - Resistência ao fogo dos 
elementos de construção. 
 
6.1.2 A compartimentação horizontal deve ser compatibilizada com o atendimento da NT 11 – Saídas de 
emergência, quanto às distâncias máximas a serem percorridas. 
 
6.2 Paredes de Compartimentação 
 
6.2.1 Características de construção 
 
6.2.1.1 No interior da edificação, as áreas compartimentadas devem ser separadas por paredes de 
compartimentação, devendo atender aos tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF), conforme NT-08 - 
Resistência ao fogo dos elementos de construção.   
 

6.2.1.2 As paredes de compartimentação devem ser dimensionadas estruturalmente de forma a não entrarem 
em colapso caso ocorra a ruína da cobertura do edifício do lado afetado pelo incêndio. 
 

6.2.1.3 A resistência ao fogo das paredes de compartimentação sem função estrutural deve ser comprovada 
por meio do teste previsto na NBR 10636. 
 

6.2.1.4 Admite-se para comprovação laudo/ensaio realizado pelo fabricante que informe, além dos dados do 
corpo de prova, a categoria e o grau de resistência ao fogo do elemento testado. 

 

6.2.1.5 Para compartimentação com paredes de alvenaria, caso não seja apresentado laudo ou ensaio 
específico, o Corpo de Bombeiros Militar adotará os parâmetros do Anexo B da NT-08. 

 

6.2.1.6 Para compartimentação com parede de gesso acartonado (drywall), deve ser observado o constante 
no Anexo C da NT-08. 

 

6.2.1.6.1 Quando for utilizada parede de drywall, com altura acima de 6,5 metros, será também indispensável 
apresentação de: 
 

a) Atestado da empresa fabricante do drywall especificando a altura limite que pode ser executada a 
parede, a tipologia (características construtivas) e o tempo de resistência ao fogo correspondente; e 

b) Documento comprobatório de responsabilidade técnica do responsável pela instalação. 
 

 
6.2.1.7 A parede de compartimentação deve ter propriedade corta-fogo (EI), sendo construída entre o piso e o 
teto devidamente vinculado à estrutura do edifício, com reforços estruturais adequados. 
 
6.2.1.8 No caso de edificações que possuam coberturas (telhados) combustíveis, a parede de 
compartimentação deve estender-se, no mínimo, 1m acima da linha destas. 
 
6.2.1.9 A existência de telhas combustíveis, translúcidas ou não distanciadas de pelo menos 2 m da parede de 
compartimentação elimina a necessidade de estender a parede 1 m acima do telhado; (Figura 1). 
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Figura 1 – Afastamento de telhas combustíveis 

 
6.2.1.10 Independente do atendimento da NT 10 – Controle de materiais de acabamento e revestimento, 
telhas translúcidas combustíveis não podem ser instaladas de modo contínuo, devendo: 
 

a) ser intercaladas a cada 10 metros lineares por, no mínimo, 02 metros lineares de telhas incombustíveis; 
e 

b) distar, no mínimo, 2 metros de outras telhas translúcidas combustíveis, na perpendicular. (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2 –Afastamento de telhas combustíveis translúcidas. 
 
6.2.2 Proteção das aberturas nas paredes de compartimentação 
 
6.2.2.1 As aberturas existentes nas paredes de compartimentação devem ser devidamente protegidas por 
elementos corta-fogo (EI), de acordo como o Anexo B - Elementos de Proteção das aberturas em paredes de 
compartimentação, de forma a não terem suas características de resistência ao fogo comprometidas, 
conforme as condições do item 6.2.2.2. 
 
6.2.2.1.1 Compete aos responsáveis pelo projeto e execução o atendimento às NBR’s aplicáveis a cada tipo 
de elemento corta-fogo. 
 
6.2.2.2 Os elementos de proteção das aberturas existentes nas paredes de compartimentação podem 
apresentar TRRF de 30 min menor que a resistência das paredes de compartimentação, porém nunca inferior 
a 60 min. 
 
6.2.2.3 Serão aceitas aberturas em paredes de compartimentação com a finalidade de instalação de visores 
fixos desde que a abertura seja protegida por elementos envidraçados de classificação redutor de radiação 
(EW) ou corta-fogo e possua uma área limitada de, no máximo, 1,5 m² podendo existir mais de uma abertura 
na mesma parede ou em posições perpendiculares desde que distanciadas entre elas seja, no mínimo, 2,00 m 
e que a soma total das aberturas protegidas para este fim não seja maior que 20% da área da parede na qual 
está instalado os visores.  
 

6.2.2.3.1 O elemento envidraçado completo, redutores de radiação (EW) ou corta-fogo, para fim de proteção 
dessas aberturas, deve atender o TRRF no mínimo igual a parede a qual será instalada e os requisitos da 
NBR 14925, ou normas internacionais equivalentes, e devem ser certificados por laboratório reconhecido, não 
sendo aplicado o item 6.2.2.2 para esse elemento. 
 

6.2.2.4 Quando dutos de ventilação, ar condicionado ou exaustão atravessarem paredes de 
compartimentação, além da adequada selagem corta-fogo da abertura em torno dos dutos, devem existir 
registros corta-fogo devidamente ancorados à parede de compartimentação, conforme disposto no item 6.6. 

Parede de Compartimentação 

Telha combustível 

Telha incombustível 

2 m        2m 
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6.2.2.4.1 Os dutos de ventilação, ar-condicionado e/ou exaustão, que não possam ser dotados de registros 
corta-fogo, devem ser dotados de proteção em toda a extensão (de ambos os lados das paredes), garantindo 
resistência ao fogo igual a das paredes. 
 

6.3 Portas corta-fogo (EI) 
 

6.3.1 As portas destinadas à vedação de aberturas em paredes de compartimentação devem ser do tipo corta-
fogo, sendo aplicáveis as seguintes condições: 
 

a) As portas corta-fogo devem atender ao disposto na NBR 11742 para saída de emergência e NBR 11711 
para compartimentação em ambientes comerciais, industriais e de depósitos; 

b) Na situação de compartimentação de áreas de edificações comerciais, industriais e de depósitos são 
aceitas também portas corta-fogo de acordo com a NBR 11742, desde que as dimensões máximas 
especificadas nesta norma sejam respeitadas; 

c) Para compartimentação de áreas de edificações comerciais, industriais e de depósitos, alternativamente, 
serão aceitas portas de aço automatizadas de enrolar corta-fogo, desde que possuam as dimensões 
máximas de acordo com a NBR 11711 e atendam às condições previstas no item 6.8; e 

d)  Quando houver necessidade de passagem (rota de saída) entre ambientes compartimentados providos 
de portas de acordo com a NBR 11711 ou de dispositivos automatizados de enrolar, devem ser 
instaladas adicionalmente portas de acordo com a NBR 11742 (Figura C1). 

 
6.4 Vedadores corta-fogo (EI) 
 

6.4.1 As aberturas nas paredes de compartimentação de passagem exclusivas de materiais devem ser 
protegidas por vedadores corta-fogo atendendo às seguintes condições: 
 

a) Os vedadores corta-fogo (EI) devem atender ao disposto na NBR 11711; 
b) Alternativamente serão aceitos vedadores de aço automatizados de enrolar corta-fogo, desde que 

possuam as dimensões máximas de acordo com a NBR 11711 e atendam às condições previstas no 
item 6.8; 

c) Caso a classe de ocupação não se refira a edifícios industriais ou depósitos, o fechamento automático 
dos vedadores deve ser comandado por sistema de detecção automática de fumaça que esteja de 
acordo com a NBR 17240; 

d) Quando o fechamento for comandado por sistema de detecção automática de incêndio, o status dos 
equipamentos deve ser indicado na central do sistema e deve ser prevista a possibilidade de 
fechamento dos dispositivos de forma manual na central do sistema; e 

e)  Na impossibilidade de serem utilizados vedadores corta-fogo (EI), pela existência de obstáculos na 
abertura, representados, por exemplo, por esteiras transportadoras, pode-se utilizar alternativamente a 
proteção por cortina d’água, desde que a área da abertura não ultrapasse 1,5 m², atendendo aos 
parâmetros da NT-23 – Sistemas de chuveiros automáticos e normas técnicas específicas. A cortina 
d´água pode ser interligada ao sistema de hidrantes, que deve possuir acionamento automático. 

 
6.5 Selos corta-fogo (EI) 
 

6.5.1 Quaisquer aberturas existentes nas paredes de compartimentação destinadas à passagem de 
instalações elétricas, hidrossanitárias, telefônicas e outros que permitam a comunicação direta entre áreas 
compartimentadas devem ser seladas de forma a promover a vedação total corta-fogo atendendo às seguintes 
condições: 
 

a) Devem ser ensaiadas para caracterização da resistência ao fogo seguindo os procedimentos da NBR 
6479; 

b) Os tubos plásticos de diâmetro interno superior a 40mm devem receber proteção especial representada 
por selagem capaz de fechar o buraco deixado pelo tubo ao ser consumido pelo fogo em ambos os 
lados da parede; e 

c)  A destruição da instalação do lado afetado pelo fogo não deve promover a destruição da selagem. 
 

6.6 Registros corta-fogo (EI) (Dampers) 
 
6.6.1 Quando houver necessidade de instalação de registros corta-fogo nos dutos de ventilação, ar 
condicionado ou exaustão, as seguintes condições devem ser atendidas: 
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a) Os registros corta-fogo devem ser ensaiados para caracterização da resistência ao fogo seguindo os 
procedimentos da NBR 6479; 

b) Os registros corta-fogo devem ser dotados de acionamentos automáticos comandados por meio de 
fusíveis térmicos ou por sistema de detecção automática de fumaça que esteja de acordo com a NBR 
17240; 

c) No caso da classe de ocupação não se referir aos edifícios industriais ou depósitos, o fechamento 
automático dos registros deve ser comandado por sistema de detecção automática de fumaça que 
esteja de acordo com a NBR 17240; e 

d) Quando o fechamento for comandado por sistema de detecção automática de incêndio, o status dos 
equipamentos deve ser indicado na central do sistema e o fechamento dos dispositivos deve poder ser 
efetuado por decisão humana na central do sistema. 

e)  A falha do dispositivo de acionamento do registro corta-fogo deve se dar na posição de segurança, ou 
seja, qualquer falha que possa ocorrer deve determinar automaticamente o fechamento do registro. 

 
6.7 Afastamento Horizontal entre aberturas 
 
6.7.1 As aberturas situadas na mesma fachada, em lados opostos da parede de compartimentação, devem 
ser afastadas no mínimo 2m entre si por trecho de parede com TRRF exigido para a edificação conforme 
parâmetros da NT 08 - Resistência ao Fogo (Figura C1). 
 
6.7.1.1 A distância em relação a uma abertura situada em área fria pode ser reduzida para 0,90 m. 
 
6.7.1.2 A distância mencionada neste item pode ser substituída por um prolongamento da parede de 
compartimentação, externo à edificação, com extensão mínima de 0,90 m (Figura C1). 
 
6.7.2 As aberturas situadas em fachadas ortogonais ou não coincidentes, pertencentes a áreas de 
compartimentação horizontal distintas do edifício ou edifício distintos no mesmo lote sem isolamento, devem 
estar distanciadas 4 m na projeção horizontal de forma a evitar a propagação do incêndio por radiação térmica 
(Figura 3 e 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Fachadas Ortogonais 
 
 
 

 
 

Figura 4 –Fachadas não coincidentes. 
 

Compartimentação 
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6.7.2.1 A distância deve ser aplicada entre as aberturas mais próximas na projeção horizontal, independente 
do pavimento.  
 

6.7.2.2 A distância entre aberturas situadas em banheiro, vestiários, saunas e piscinas pode ser de 2m. 
 
6.7.3 As aberturas situadas em fachadas paralelas, pertencentes a áreas de compartimentação horizontal 
distintas dos edifícios, devem estar distanciadas de forma a evitar a propagação do incêndio por radiação 
térmica, atendendo ao constante na Tabela 1 (Figura 5). 
 

 
 

Figura 5 –Fachadas Paralelas. 

 

PORCENTAGEM DE 
ABERTURA DE TODA A 

FACHADA (%) 

DISTÂNCIA DE 
COMPARTIMENTAÇÃO “D” 

(METROS) 

Até 20 4 

De 21 a 30 5 

De 31 a 40 6 

De 40 a 50 7 

De 51 a 60 8 

De 61 a 70 9 

Acima de 70 10 

 

Tabela 1 –  Afastamento entre fachadas paralelas 
 
NOTAS GENÉRICAS: 
 

1) A porcentagem de abertura é obtida dividindo-se a soma das áreas de aberturas pela área total de fachada, das duas 
edificações; 

2) As distâncias acima devem ser aplicadas entre as aberturas mais próximas na projeção horizontal, independente do 
pavimento; 

3) A distância entre aberturas situadas em banheiros, vestiários, saunas e piscinas pode ser de 4 m. 

 
6.7.4 As distâncias requeridas nos itens 6.7.2 e 6.7.3 podem ser reduzidas pela metade caso as aberturas 
sejam protegidas por elementos construtivos para-chama (E), de acordo com as condições prescritas no item 
6.2.2.2 desta NT. 
 
6.7.5 As distâncias requeridas nos itens 6.7.2 e 6.7.3 podem ser suprimidas caso as aberturas sejam 
protegidas por elementos construtivos corta-fogo, de acordo com as condições prescritas no item 6.2.2.2 desta 
NT. 
 
6.8 Dispositivos Automatizados de enrolar corta-fogo 
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6.8.1 Os dispositivos automatizados de enrolar corta-fogo (portas, cortinas e vedadores de aço ou de tecido 
automatizados, etc.) somente podem ser utilizados, para fins de compartimentação horizontal ou vertical, em 
edificações protegidas por chuveiros automáticos, nas seguintes situações: 
 

a)  Interligação de, no máximo, dois pavimentos consecutivos situados acima do piso de descarga, 
através de escadas ou rampas secundárias, e átrios; 

b) Entre o pavimento com uso exclusivo de estacionamento, situado acima ou abaixo do piso de 
descarga, e os demais pavimentos ocupados; ou 

c) Proteção de abertura situada no mesmo pavimento, entre uma edificação considerada existente e a 
parte ampliada. 

 
6.8.2 A utilização de dispositivos automatizados de enrolar corta-fogo tais como cortinas, portas e vedadores 
devem atender às seguintes condições: 
 

a) Resistência ao fogo igual ao da parede, comprovada por ensaio de acordo com a NBR 6479; 
b) Devem ser acionados automaticamente por sistema de detecção de incêndio, de acordo com a NBR 

17240, e por acionamento alternativo manual junto ao dispositivo automatizado de enrolar e à central de 
alarme de incêndio, que deve indicar a situação do dispositivo (aberto ou fechado); 

c) Por questões de segurança, a falha do dispositivo ou a falta de energia devem determinar 
automaticamente o fechamento do dispositivo; 

d) Os dispositivos automatizados de enrolar, quando instalados em circulações, estas não devem ser 
consideradas como rota de fuga da edificação; 

e)  A velocidade de fechamento deve ser constante e controlada de modo a não oferecer risco de 
acidentes; 

f)  A utilização de dispositivos automatizados de enrolar não exclui a necessidade de compartimentação 
das fachadas, selagens dos shafts e dutos de instalações; 

g) Não deve haver nenhum material combustível em ambas as faces; 
h) Os integrantes da Brigada de Incêndio, quando exigida na edificação, devem receber treinamento 

específico para a operacionalização deste sistema, sobretudo no que se refere à restrição para saída 
dos ocupantes; e 

i) O dispositivo em seu conjunto deve ser ensaiado por laboratório independente, de acordo normas 
nacionais ou internacionalmente reconhecidas. 

 
 
6.9 Condições especiais da compartimentação horizontal 
 
6.9.1 A compartimentação horizontal está dispensada nas áreas destinadas exclusivamente a estacionamento 
de veículos. 
 
6.9.2 As paredes divisórias entre unidades autônomas e entre unidades e as áreas comuns, para as 
ocupações dos grupos A (A2 e A3), B, E e H (H2, H3, e H6) devem possuir TRRF mínimo de 60 min, 
independente do TRRF da edificação e das possíveis isenções. 
 
6.9.3 As portas das unidades autônomas que dão acesso aos corredores e/ou hall de entrada das Divisões B-
1, B-2, H-2, H-3, excetuando-se edificações térreas, devem ser do tipo resistente ao fogo (30 min). 
 
6.9.4 Dispensam-se as exigências dos itens 6.9.2 e 6.9.3 para as edificações com sistema de chuveiros 
automáticos. 
 
6.9.5 São consideradas unidades autônomas, para efeito desta NT, os apartamentos residenciais, os quartos 
de hotéis, motéis e flats, as salas de aula, as enfermarias e quartos de hospital e assemelhados. 
 
6.9.6 Subsolos ocupados devem atender às exigências específicas da Tabela 7 do Anexo A da NT-01 e 
demais NT’s. 
 
6.9.7 Nos Centros Esportivos e de Exibição (Divisão F-3) e Estações de terminais de passageiro (F-4) acima 
de 750m2, as áreas internas da edificação (depósitos, escritórios, museus, lojas, sala de imprensa, 
bibliotecas, camarins, administração, estacionamentos, restaurantes, de concentração dos atletas ou 
artistas e outras similares) devem ser devidamente separadas das áreas de público e circulações de saída 
com elementos resistentes ao fogo, conforme previsto no item 6.2.1.1desta norma e as portas do tipo 
resistente ao fogo por, no mínimo, 30 min.Essa compartimentação pode ser substituída por sistemas de 
chuveiros automáticos e de detecção automática de incêndio nas áreas internas. 
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7.  COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL 
 
7.1 A inexistência ou a simples quebra da compartimentação vertical, por qualquer meio, implica na somatória 
das áreas dos pavimentos, para fins de cálculo da área máxima compartimentada, de acordo com o anexo “B” 
desta NT. 
 
7.2 A compartimentação vertical é constituída dos seguintes elementos construtivos ou de vedação: 
 

A)  Entrepisos corta-fogo (EI); 
B)  Selos corta-fogo (EI); 
C)  Registros corta-fogo (EI) (dampers); 
D)  Vedadores corta-fogo (EI); 
E)  Enclausuramento de escadas por meio de paredes e portas corta fogo (EI) de compartimentação; 
F)  Enclausuramento de poços de elevador e de monta carga por meio de parede de compartimentação; 
G) Dispositivos automatizados de enrolar corta-fogo (EI); 
H)  Elementos construtivos corta-fogo de separação vertical entre pavimentos consecutivos; 
I) Selagem perimetral corta-fogo (EI). 

 
7.2.1 Podem ser empregados quaisquer materiais para a composição dos elementos construtivos, tais como 
alvenaria, gesso acartonado, vidro e outros, desde que a medida de proteção seja testada e aprovada em seu 
conjunto, atendendo às características de resistência ao fogo constantes na NT-08 - Resistência ao fogo dos 
elementos de construção. 
 
7.2.2 As portas, cortinas e vedadores automatizados de enrolar, somente podem ser utilizados, para fins de 
compartimentação, nas condições expressas nessa NT. 
 
7.3 Características de construção 
 
7.3.1 Os entrepisos devem atender aos TRRF, conforme NT-08, não podendo ser inferior a 60 minutos. 
 
7.3.2 Os elementos de proteção das transposições nos entrepisos (selagens corta-fogo), os elementos de 
compartimentação vertical na envoltória do edifício, incluindo as fachadas sem aberturas (cegas), e a proteção 
dos átrios, devem atender aos TRRF conforme NT-08, não podendo ser inferior a 60 minutos.  
 
7.3.3 Portas e vedadores corta-fogo (EI) podem apresentar TRRF de 30 min menor que as paredes, porém 
nunca inferior a 60 min. 
 
7.3.4 As paredes de enclausuramento das escadas e elevadores de segurança, constituídas pelo sistema 
estrutural das compartimentações e vedações das caixas, dutos e antecâmaras, devem atender, no mínimo, 
ao TRRF igual ao estabelecido na NT-08, porém, não podendo ser inferior a 120 min. 
 
7.3.5 As selagens das prumadas das instalações de serviço e os registros protegendo aberturas de passagem 
de dutos de ventilação, ar-condicionado e exaustão e prumada de ventilação permanente devem apresentar, 
no mínimo, os tempos requeridos de resistência ao fogo conforme NT-08, porém nunca inferior a 60 min. 
 
7.3.6 As portas corta-fogo de ingresso nas escadas em cada pavimento devem apresentar resistência mínima 
ao fogo de 90 min quando forem únicas (escadas sem antecâmaras) e de 60 min quando a escada for dotada 
de antecâmara (porta da escada e da antecâmara). 
 
7.3.7 Os dutos de ventilação, ar condicionado ou exaustão, quando não podem ser dotados de registros corta-
fogo na transposição dos entrepisos, devem ser protegidos em toda a extensão de forma a garantir a 
resistência mínima ao fogo de 120 min, porém nunca inferior ao TRRF estabelecido na NT-08. 
 
7.3.8 As paredes e registros corta-fogo utilizados nas prumadas de ventilação permanente devem apresentar 
resistência mínima ao fogo de, respectivamente, 60 min e 30 min. 
 
7.3.9 Todos os elementos de selagem corta-fogo devem ser autoportantes ou sustentados por armação 
protegida contra a ação do fogo. 
 
7.4 Entrepisos corta-fogo 
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7.4.1 Os entrepisos nas edificações onde é exigida a compartimentação vertical devem atender as seguintes 
condições: 
 

a)  A resistência ao fogo dos entrepisos não deve ser comprometida pelas transposições que 
intercomunicam pavimentos; 

b) Os entrepisos podem ser compostos por lajes de concreto armado ou protendido ou por composição de 
outros materiais que garantam a separação física dos pavimentos; 

c) A resistência ao fogo dos entrepisos deve ser comprovada por meio de ensaio segundo a NBR 5628 ou 
dimensionada de acordo com norma brasileira pertinente; e 

d) As aberturas existentes nos entrepisos devem ser devidamente protegidas por elementos corta-fogo de 
forma a não serem comprometidas suas características de resistência ao fogo. 

 
7.4.2 Proteção das aberturas nos entrepisos  
 
7.4.2.1 Prumadas das instalações de serviço 
 
7.4.2.1.1 Quaisquer aberturas existentes nos entrepisos destinadas à passagem de instalação elétrica, 
hidrossanitárias, telefônicas e outras, que permitam a comunicação direta entre os pavimentos de um edifício, 
devem ser seladas de forma a promover a vedação total corta-fogo (Figura D1) atendendo às seguintes 
condições: 
 

a) Devem ser ensaiadas para a caracterização da resistência ao fogo seguindo-se os procedimentos da 
NBR 6479; 

b) Os tubos plásticos com diâmetro interno superior a 40 mm devem receber proteção especial 
representada por selagem capaz de fechar o buraco deixado pelo tubo ao ser consumido pelo fogo 
abaixo do entrepiso; 

c)  A destruição da instalação do lado afetado pelo fogo não deve promover a destruição da selagem; e 
d)  A selagem pode ser substituída por paredes de compartimentação cegas posicionadas entre piso e teto. 

 
7.4.2.2 Aberturas de passagem de dutos de ventilação, ar-condicionado e exaustão 
 
7.4.2.2.1 Quando dutos de ventilação, ar-condicionado ou exaustão atravessarem os entrepisos, além da 
adequada selagem corta-fogo da abertura em torno do duto, devem existir registros corta-fogo devidamente 
ancorados aos entrepisos e atendidas as condições estabelecidas no item 6.6.1. 

 
a) Caso os dutos de ventilação, ar-condicionado e exaustão não possam ser dotados de registros corta-

fogo na transposição dos entrepisos, devem ser dotados de proteção em toda a extensão, garantindo a 
adequada resistência ao fogo. Nesse caso, as derivações existentes nos pavimentos devem ser 
protegidas por registros corta-fogo cujo acionamento deve atender às condições estabelecidas no item 
6.6.1.; e 

b) Dispensa-se o registro corta-fogo nas derivações dos pavimentos citados na alínea anterior quando o 
duto de ventilação for utilizado para exaustão de banheiros e de churrasqueiras, dos edifícios 
residenciais 

 
7.4.2.2.2 São permitidas aberturas nas fachadas para ventilação ou exaustão exclusivas para utilização de 
aparelhos a gás combustível em edificações residenciais, nos termos das Normas específicas e obedecendo 
os afastamentos previstos nesta norma. 
 
7.4.2.3 Aberturas de passagem de materiais 
 
7.4.2.3.1 As aberturas nos entrepisos de passagem exclusiva de materiais devem ser protegidas por 
vedadores corta-fogo, atendendo às condições estabelecidas no item 6.4. 
 
7.4.2.4 Átrios 
 
7.4.2.4.1 Os átrios devem ser entendidos como espaços no interior de edifícios que interferem na 
compartimentação horizontal ou vertical, devendo atender às condições de segurança abaixo descritas, para 
dificultarem a propagação do incêndio e da fumaça: 
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a)  A falta de compartimentação vertical proveniente de átrios cobertos pode ser substituída por medidas 
de proteções alternativas (sistemas de chuveiros automáticos, detecção de fumaça e controle de 
fumaça), quando previsto nas Tabelas do Anexo A da Norma Técnica 01; e 

b)  O átrio coberto, quando permitido, em edificações com mais de 60 metros de altura, de acordo com a 
NT-01, deve ser protegido por elementos para-chamas (E) tais como vidros ou dispositivos 
automatizados de enrolar (cortinas, vedadores metálicos) ou outro elemento para-chama (E), atentando 
para: 

I. Os elementos de vedação do átrio devem ter o mesmo tempo de resistência ao fogo previsto para 
a edificação; 
II. A proteção do átrio deve ser feita em todos os pavimentos servidos em seu perímetro interno ou 
no perímetro da área de circulação que o rodeia em cada pavimento; e 
III. Os vidros para-chamas (E) devem atender aos requisitos da NBR 14925 e da NBR 6479, ou 
normas internacionais equivalentes, e devem ser certificados por laboratório independente; 
IV.  A utilização de dispositivos automatizados de enrolar nesse caso deve atender ao contido no 
item 6.8, exceto quanto à exigência de isolamento térmico. 

c)  Os átrios descobertos, ou seja, aqueles que não possuem nenhuma oclusão em sua parte superior, 
são permitidos desde que atendam às condições de segurança previstas no item 7.7 para evitar a 
quebra de compartimentação vertical e possuir dimensões mínimas de acordo com a Tabela 2; 

d)  No caso de proteção das aberturas dos átrios descobertos por elementos para-chamas, a dimensão 
constante na Tabela 2 pode ser desconsiderada. 

 

ALTURA DA EDIFICAÇÃO ATÉ 30 METROS 
ENTRE 30 E 60 

METROS 
ENTRE 60 E 90 

METROS 
ENTRE 90 E 120 

METROS 

Porcentagem de abertura das 
faces laterais do átrio (%) 

Diâmetro “d” 

(metros) 

Diâmetro “d” 

(metros) 

Diâmetro “d” 

(metros) 

Diâmetro “d” 

(metros) 

Até 20 6 7 8 9 

De 21 a 30 7 8 9 11 

De 31 a 40 8 9 10 13 

De 41 a 50 9 10 12 15 

De 51 a 60 10 11 14 18 

De 61 a 70 11 13 16 21 

Acima de 70 12 15 20 25 

 

Tabela 2: Dimensões mínimas para átrios descobertos. 

 
NOTAS GENÉRICAS: 
 

1)  A porcentagem de abertura é obtida dividindo-se a soma das áreas de aberturas das faces laterais do átrio, pela área total das 
faces laterais do átrio; 

2)  A dimensão “d” em metros é aquela que possibilita a inserção de um cilindro reto, cujo diâmetro se insere sobre toda a altura 
do átrio, dentro do espaço livre correspondente entre as aberturas de suas faces laterais; 

3) A dimensão entre aberturas situadas em banheiros, vestiários, saunas e piscinas pode ser de 4 m; 

 
7.4.2.5 Prumadas enclausuradas 
 
7.4.2.5.1 As prumadas totalmente enclausuradas por onde passam as instalações de serviço, como esgoto e 
águas pluviais, não necessitam ser seladas desde que as paredes sejam de compartimentação (Figura D2) e 
as derivações das instalações que as transpassam sejam devidamente seladas, (Figura D3) conforme 
condições definidas em outros tópicos desta NT. As paredes devem atender ao disposto nos itens 7.5.2. 
 

7.4.2.6 Prumadas de ventilação permanente 
 
7.4.2.6.1 Os dutos de ventilação/exaustão permanentes de banheiros, lareiras, churrasqueiras e similares 
devem atender às seguintes condições para que não comprometam a compartimentação vertical dos edifícios: 
 

a) Devem ser integralmente compostos por materiais incombustíveis, classificados como classe I de 
acordo com a NT-10 – Controle de material de acabamento e de revestimento; 

b) Cada prumada de ventilação deve fazer parte, exclusivamente, de uma única área de 
compartimentação horizontal, ou seja, as áreas distintas de compartimentação horizontal não se devem 
intercomunicar por dutos de ventilação permanente; 



12 
NORMA TÉCNICA 09/2022 - Compartimentação horizontal e vertical 
 

 12 

c)  A prumada de ventilação permanente deve ser compartimentada em relação às demais áreas da 
edificação não destinadas a banheiros ou similares por meio de paredes e portas corta-fogo (EI); e 

d) Alternativamente ao disposto na alínea anterior, cada derivação das prumadas deve ser protegida por 
registro corta-fogo (EI), cujo acionamento deve atender às condições estabelecidas no item 6.6.1. 

 
7.4.2.7 Rampas para circulação de veículos 
 
7.4.2.7.1 Em edificações Mistas onde houver exigência de compartimentação vertical, nos pavimentos 
interligados por rampas para circulação de veículos (G-1 e G-2), a compartimentação vertical entre esses 
pavimentos será considerada somente para as fachadas, selagens dos shafts e dutos de instalações; 
 
7.5 Enclausuramento de escadas por meio de parede de compartimentação 
 
7.5.1 As escadas devem ser enclausuradas por meio de paredes de compartimentação e portas corta-fogo, 
atendendo aos requisitos da NT 11 e às seguintes condições: 
 
7.5.2 A resistência ao fogo da parede de compartimentação sem função estrutural deve ser comprovada por 
meio do teste previsto na NBR 10636. 
 
7.5.3 As portas corta-fogo (EI) de ingresso nas escadas em cada pavimento devem apresentar resistência 
mínima ao fogo de 90 min quando forem únicas (escadas sem antecâmaras) e de 60 min quando a escada for 
dotada de antecâmara (porta da escada e da antecâmara). 
 
7.5.4 As portas corta-fogo (EI) utilizadas para enclausuramento das escadas devem ser construídas 
integralmente com materiais incombustíveis, caracterizados de acordo com o método ISO 1182, exceção feita 
à pintura de acabamento. 
 
7.5.5 Excepcionalmente, quando a escada de segurança for utilizada como via de circulação vertical em 
situação de uso normal dos edifícios, suas portas corta-fogo (EI) podem permanecer abertas desde que sejam 
utilizados dispositivos elétricos que permitam seu fechamento em caso de incêndio, comandados por sistema 
de detecção automática de fumaça e instalados nos halls de acesso às escadas, de acordo com a NBR 
17240. 
 
7.5.5.1 A falha dos dispositivos de acionamento das portas corta-fogo (EI) deve dar-se na posição de 
segurança, ou seja, qualquer falha que possa ocorrer deve determinar automaticamente o fechamento da 
porta. 
 
7.5.5.2 A situação das portas corta-fogo (EI) (aberto ou fechado) deve ser indicada na central do sistema de 
detecção e o fechamento das mesmas deve, alternativamente, ser efetuado por decisão humana na central. 
 
7.5.6 Nos pavimentos de descarga, os trechos das escadas que provém do subsolo ou dos pavimentos 
elevados devem ser enclausurados de maneira equivalente a todos os outros pavimentos. 
 
7.5.7 A exigência de resistência ao fogo das paredes de enclausuramento da escada também se aplica às 
antecâmaras quando estas existirem. 
 
7.6 Enclausuramento de poços de elevador e de monta carga por meio de parede de 
compartimentação 
 
7.6.1 Poços de Elevadores 
 
7.6.1.1 Os poços destinados a elevadores devem ser constituídos por paredes de compartimentação 
devidamente consolidadas aos entrepisos e devem atender às seguintes condições: 
 
7.6.1.2 As portas de andares dos elevadores devem ser classificadas como para-chamas (E), com resistência 
ao fogo de 30 minutos (E-30). 
 
7.6.1.3 Devem ser atendidas as condições estabelecidas nos itens 7.5.5.1 e 7.5.5.2. 
 
7.6.1.4 As portas de andares dos elevadores não devem permanecer abertas em razão da presença da cabine 
nem abrir em razão do dano provocado pelo calor aos contatos elétricos que comandam sua abertura. 
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7.6.1.5 As portas dos andares dos elevadores podem ser substituídas pelo enclausuramento dos halls de 
acesso aos elevadores, por meio de paredes e portas corta-fogo. 
 
7.6.1.6 Alternativamente às portas para-chamas (E) dos andares, pode-se enclausurar os halls dos 
elevadores, por meio de dispositivos automatizados de enrolar para-chamas. 
 
7.6.1.6.1 A utilização de dispositivos automatizados de enrolar nesse caso deve atender ao contido no item 
6.8, exceto quanto à exigência de isolamento térmico. 
 
7.6.1.7 O enclausuramento dos halls dos elevadores permitirá a disposição do elevador de emergência em 
seu interior. 

 
7.6.1.8 As portas dos andares nos elevadores e as portas de enclausuramento dos halls devem ser ensaiadas 
para a caracterização da resistência ao fogo seguindo-se os procedimentos da NBR 6479. 
 
7.6.2 Monta cargas 
 
7.6.2.1 Os poços destinados à monta-carga devem ser constituídos por paredes de compartimentação 
devidamente consolidadas aos entrepisos e devem atender às seguintes condições: 
 
7.6.2.2 As portas de andares devem ser classificadas como para-chamas (E), com resistência ao fogo de 30 
minutos (E-30). 
 
7.6.2.3 Devem ser atendidas as condições estabelecidas nos itens 7.5.5.1 e 7.5.5.2. 
 
7.6.2.4 As portas de andares do monta-carga não devem permanecer abertas em razão de presença da 
cabine nem abrir em razão do dano provocado pelo calor aos contatos elétricos que comandam sua abertura. 
 
7.6.2.5 As portas mencionadas devem ser ensaiadas seguindo-se os procedimentos da NBR 6479. 
 
7.6.2.6 Alternativamente às portas para-chamas (E) do monta-carga, pode-se enclausurar os halls dos monta-
cargas por meio de dispositivos automatizados de enrolar para-chamas (E). Mantidas permanentemente 
abertas e comandadas por sistema de detecção automática de incêndio, de acordo com a NBR 17240, 
fechando automaticamente em caso de incêndio e atendendo ainda ao disposto nos itens 7.5.5.1 e 7.5.5.2. 
 
7.6.2.6.1 Alternativamente às portas para-chamas (E) do monta carga, pode-se enclausurar os halls dos 
monta-cargas por meio de dispositivos automatizados de enrolar para-chamas (E). 
 
7.6.2.6.2 A utilização de dispositivos automatizados de enrolar nesse caso deve atender ao contido no item 
6.8, exceto quanto à exigência de isolamento térmico. 
 
7.7 Compartimentação vertical na envoltória do edifício (fachadas) 
 
7.7.1 As seguintes condições devem ser atendidas pelas fachadas, com intuito de dificultar a propagação 
vertical do incêndio pelo exterior dos edifícios: 

 
7.7.1.1 Prever elemento construtivo, com tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) 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. 
 
7.7.2.1 Quando a separação for provida por meio de anteparos, estes devem apresentar altura mínima de 1,2 
m separando aberturas de pavimentos consecutivos (Figura C2). 
 
7.7.2.2 Quando a separação for provida por meio de anteparos, as abas devem se projetar, no mínimo, 0,9 m 
além do alinhamento da fachada (Figura C3). 
 
7.7.2.3 Nas ocupações de baixo risco (até 300 MJ/m²), as dimensões dos anteparos verticais podem ser 
somadas com as dos anteparos horizontais, incluindo as dimensões das sacadas, varandas, balcões, lajes 
técnicas e terraços, para obtenção da compartimentação vertical da fachada de, no mínimo, 1,20 m, desde 
que atendidos os seguintes requisitos: 
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a) Os anteparos resistentes ao fogo devem estar expostos ao ambiente externo do edifício, ou seja, sem 
fechamento. (Figuras C4 e C5); e 

b)  As sacadas, varandas, balcões, lajes técnicas e terraços utilizados somatório da compartimentação 
devem: 

1)  Ser separados dos ambientes internos contíguos (Sala, quarto, cozinha, etc), por meio de 
portas, janelas, caixilho, vedações etc; 

2)  Ser expostas ao exterior do edifício (sem fechamento); e 
3)  Possuir materiais de acabamento e de revestimento incombustíveis (piso, parede e teto). 

 
7.7.2.3.1 Nas ocupações residenciais, as sacadas, varandas, balcões, lajes técnicas e terraços utilizadas no 
somatório da compartimentação vertical podem ter fechamento com vidro, desde que os anteparos resistentes 

ao fogo estejam expostos ao ambiente externo do edifício (Figuras C6 a C9).  

 
7.7.3 Os elementos corta-fogo (EI) de separação entre aberturas de pavimentos consecutivos e as fachadas 
cegas devem ser consolidadas de forma adequada aos entrepisos, a fim de não comprometer a resistência ao 
fogo destes elementos. 
 
7.7.4 As fachadas pré-moldadas devem ter seus elementos de fixação devidamente protegidos contra a ação 
do incêndio e as frestas com as vigas e/ou lajes devidamente seladas, de forma a garantir a resistência ao 
fogo do conjunto e a compartimentação vertical. 
 
7.7.5 Os caixilhos e os componentes transparentes ou translúcidos das janelas devem ser compostos por 
materiais incombustíveis, exceção feita aos vidros laminados. A incombustibilidade desses materiais deve ser 
determinada em ensaios utilizando-se o método ISO 1182. 
 
7.7.6 Todas as unidades envidraçadas devem atender aos critérios de segurança previstos na NBR 7199. 
 
7.7.7 O acabamento e o revestimento das fachadas das edificações devem atender ao contido na NT-10 – 
Controle de material de acabamento e de revestimento. 

 
7.7.8 Nas edificações com fachadas totalmente envidraçadas ou “fachadas-cortina” são exigidas as seguintes 
condições: (Figura C4) 

 
a) Se a própria fachada não for constituída de elementos envidraçados corta-fogo (EI) de acordo com as 

condições da NBR 14925 e que atendam ao disposto no item 7.3.2, devem ser previstos atrás destas 
fachadas, elementos corta-fogo (EI) de separação, ou seja, instalados parapeitos, vigas ou 
prolongamentos dos entrepisos, de acordo com o item 7.7.2.desta NT; 

b) As frestas ou as aberturas entre a “fachada-cortina” e os elementos de separação devem ser vedados 
com selos corta-fogo (EI em todo perímetro. Tais selos devem ser fixados aos elementos de separação 
de modo que sejam estruturalmente independentes dos caixilhos da fachada não sendo danificados em 
caso de movimentação dos elementos estruturais da edificação; e 

c) Devem ser atendidos os itens 7.7.5 e 7.7.6 
 
7.8 Condições especiais de compartimentação vertical 
 
7.8.1 Quando exigida a compartimentação vertical, será permitida a interligação, no máximo, de três 
pavimentos consecutivos (nos pisos acima do terreno). Tal interligação poderá ocorrer por intermédio de 
átrios, escadas, rampas de circulação ou escadas rolantes, desde que o somatório de áreas destes 
pavimentos não ultrapasse os valores estabelecidos para a compartimentação de áreas, conforme Anexo B. 
Esta exceção não se aplica para as compartimentações das fachadas, selagens dos shafts e dutos de 
instalações. 
 
7.8.2 Os dutos e shafts de instalações dos subsolos devem ser compartimentados integralmente em relação 
ao piso térreo, piso de descarga e demais pisos elevados, independente da área máxima compartimentada. 
 
7.8.3 As escadas e rampas destinadas à circulação de pessoas provenientes dos subsolos das edificações 
devem ser compartimentadas com PCF P-90 em relação aos demais pisos contíguos, independente da área 
máxima compartimentada. 
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ANEXO A 

Tabela de área máxima de compartimentação (m2) 

 

GRUPO TIPO DE EDIFICAÇÕES 

TIPO I II III IV V VI 

DENOMINAÇÃO 
Edificação 

Térrea 

Edificação 

Baixa 

Edificação de 

baixa-média 

altura 

Edificação 

de média 

altura 

Edificação 

mediamente 

alta 

Edificação 

Alta 

ALTURA 
Um 

Pavimento 
H ≤ 6,00m 6,00m < H ≤ 12,00m 

12,00m < H ≤ 

23,00m 

23,00m < H ≤ 

30,00m 

Acima de 

30,00m 

A-1 a A-3 - - - - - - 

B-1, B-2 - 5.000 4.000 3.000 2.000 1.500 

C-1, C-2 5.000 3.000 2.000 2.000 1.500 1.500 

C-3 5.000 2.500 1.500 1.000 2.000 2000 

D-1 a D-4 5.000 2.500 1.500 1.000 800 2000 

E-1 A E-6  - - - 2.000 1.500 2.000 

F-1, F-2, F-3, F-4, F-7 e 
F-9 

- - - - - - 

F-5 e F-11 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 1500 

F-8 - - - 2.000 1.000 1500 

F-10 e F-6 5.000 2.500 1.500 1.000 1.000  1000 

G-1, G-2, G-3 e G-5 - - - - - - 

G-4 10.000 5.000 3.000 2.000 2000 2000 

H-1, H2, H-4, H-5 - - - - - - 

H-3 - 5.000 3.000 2.000 1.500 1.500 

H-6 5.000 2.500 1.500 1.000 800 2.000 

I-1 - 10.000 5.000 3.000 1.500 2.000 

I-2 - 10.000 5.000 3.000 2.000 2.000 

I-3 7.500 5.000 3.000 2.000 1.500 1.500 

J-1 - - - - - - 

J-2 10.000 5.000 3.000 1.500 2.000 1.500 

J-3 J-4 4.000 3.000 2.000 2.500 1.500 1.000 

M-1, M-4, M-5, M-6, M-7, 
M-8 e M-9 

- - - - - - 

M-2(1) 1.000 500 500 300 300 200 

M-3 5.000 3.000 2.000 2.000 1.500 1.500 

M-10 VER NOTA GENÉRICA “C” 

N-1, N-2 - - - - - - 

 
NOTA ESPECÍFICA: 
 

1) A área máxima de compartimentação para edificações do Grupo M-2 pode ser dobrada quando a edificação for protegida por 
sistema de chuveiro automático de água ou de espuma, conforme NT-25 - Segurança contra Incêndio para Líquidos 
combustíveis e inflamáveis. 

 
NOTAS GENÉRICAS: 
 

a) Observar os casos permitidos de substituição da compartimentação de áreas, por sistema de chuveiros automáticos, 
acrescidos, em alguns casos, do sistema de detecção automática, conforme tabelas de exigências do Anexo A da NT-01; 

b) Os locais assinalados com o traço (-) estão dispensados de áreas máximas de compartimentação, mantendo a 
compartimentação vertical, de acordo com as tabelas de exigências do Anexo A da NT-01; 

c) Edificações classificadas como M-10 de risco baixo, médio e alto deverão adotar os mesmos critérios de compartimentação 
das edificações classificadas como J-2, J-3 e J-4 respectivamente; e 

d) Estão isentas de compartimentação horizontal as edificações abertas lateralmente, térrea, com carga de incêndio igual ou 
inferior a 300 MJ/m2 cujo percurso máximo para sair da projeção da edificação não seja superior à distância máxima a 
percorrer prevista pela NT-11. 
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ANEXO B 

Elementos de Proteção das aberturas em paredes de compartimentação 
 

Elemento de Proteção Finalidade Normas Aplicáveis Características Gerais 

Portas corta-fogo 1 
Passagem entre 

ambientes 

NBR 11742 
NBR 11711 
NBR 17240 
NBR 6479 

Permanentemente fechada 
ou fechamento automático 
por sistema de alarme e 

detecção (caso pertença a 
via de circulação em 
situação normal) 2 

Vedadores corta-fogo 3,4 
Compartimentar aberturas 
de passagens exclusivas 

de materiais 

NBR 11711 
NBR 17240 

Fechamento automático por 
sistema de detecção 

automática 5 

Selo corta-fogo 

Passagem de instalações 
(elétricas, 

hidrossanitárias, 
telefônicas, etc.) 

NBR 6479 

Tubos plásticos de diâmetro 
interno superior a 40 mm 
devem fechar o buraco 

deixado pelo tubo ao ser 
consumido pelo fogo 

Registro corta-fogo 6 
Dutos de ventilação, ar-

condicionado ou exaustão 
NBR 6479 

NBR 17240 

Fechamento automático por 
sistema de detecção 

automática 5 ou fusíveis 
térmicos 

 

NOTAS ESPECÍFICAS: 
 

1) Para compartimentação de áreas de edificações comerciais, industriais e de depósitos, alternativamente, serão aceitas 
portas de aço automatizadas de enrolar corta-fogo, desde que possuam as dimensões máximas de acordo com a NBR 
11711; 

2) Quando a porta for para compartimentação de ambientes comerciais, industriais e de depósitos conforme a NBR 11711, mas 
também se constituir em rota de fuga, devem ser instaladas adicionalmente portas de acordo com a NBR 11742; 

3) Na impossibilidade de serem utilizados vedadores corta-fogo, pela existência de obstáculos na abertura (esteiras 
transportadoras, por exemplo) pode-se utilizar alternativamente a proteção por cortina d’água, desde que a área da abertura 
não ultrapasse 1,5 m²; 

4) Serão aceitos vedadores de aço automatizados de enrolar corta-fogo, desde que possuam as dimensões máximas de acordo 
com a NBR 11711; 

5) Exceto para ocupações industriais e depósitos; e 

6) Alternativamente ao registro corta-fogo, os dutos devem possuir proteção em toda sua extensão que garanta a resistência ao 
fogo equivalente à das paredes de compartimentação. 
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ANEXO C 

Modelos de Compartimentação Horizontal e Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C1 – Modelo de Compartimentação Horizontal. 
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Figura C2 – Modelo de compartimentação com anteparo vertical. 

 

 

Figura C3 – Modelo de compartimentação com anteparo horizontal. 
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Figura C4 – Modelo de compartimentação com somatório de anteparos. 

 

 

Figura C5 – Modelo de compartimentação com somatório de anteparos. 
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Figura C6 – Modelo de fechamento com vidro. 

 

 

Figura C7 – Modelo de fechamento com vidro. 
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Figura C8 – Modelo de fechamento com vidro. 

 

 

Figura C9 – Modelo de fechamento com vidro. 
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Figura C10 – Modelo de fechamento com vidro. 
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ANEXO D 

Proteção das aberturas no Entrepiso 

 

Figura D1 – Prumadas de instalações de serviços. 

 

Figura D2 – Prumadas Enclausuradas. 
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Figura D3 – Selagem nas derivações das instalações. 



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 358, de 26 de julho de 2022

 
Atualiza as áreas de atuação dos Comandos Regionais/Unidades Operacionais da Corporação.

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado

pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de
6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a Portaria nº 035/2022 - CBM (000026781098), que dispõe sobre as áreas de atuação dos Comandos
Regionais/Unidades Operacionais da Corporação;

Considerando o Despacho nº 4494/2022 - CBM/SG (000031148346), referente ao relatório elaborado pela Comissão
de Estudo da divisão da área operacional do 7º CRBM, envolvendo as respectivas Unidades Operacionais;

Considerando ainda o atual Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo e Organogramas do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás - QODE, aprovado pela Portaria nº 238/2020 - CBM (000013322198), e tendo em vista as
diversas atualizações promovidas no QODE até o presente momento, resolve:

 
Art. 1º Atualizar as áreas de atuação dos Comandos Regionais Bombeiro Militar, conforme anexo a esta portaria.
Parágrafo único. A atualização mencionada no caput refere-se às seguintes mudanças:
I - o distrito de Domiciano Ribeiro deixa a área de atuação da 23ª Companhia Independente Bombeiro Militar -

Ipameri e passa a compor a área de atuação da 8ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Cristalina, conforme autorização contida
no Despacho nº 4494/2022 - CBM/SG (000031148346);

II - o Quartel do Comando Geral - Goiânia - Jardim América encontra-se subordinado administrativa e
operacionalmente ao 1º Comando Regional Bombeiro Militar - 1º CRBM, nos termos da Portaria nº 401, de 08 de agosto de 2022
(000032489442);

III - o 5º Pelotão Bombeiro Militar, ativado em Valparaíso de Goiás nos termos da Portaria nº 364/2020 - CBM
(000015577848), foi elevado a 26ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 26ª CIBM - Valparaíso de Goiás, conforme Portaria nº
401, de 08 de agosto de 2022 (000032489442);

IV - a Companhia Independente Bombeiro Militar de Mineiros encontra-se elevada a 16º Batalhão Bombeiro Militar -
16º BBM - Mineiros por força da Portaria nº 174, de 04 de maio de 2022 (000029771175);

V - a Companhia de Segurança Aeroportuária - Goiânia - Santa Genoveva foi desativada e excluída, nos termos da
Portaria nº 120, de 24 de março de 2022 (000028622298); e

VI - a 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Anápolis foi desativada e excluída, conforme Portaria nº 310,
de 05 de julho de 2022 (000031546812).

 
Art. 2º Determinar aos Comandos Regionais, ao Comando de Gestão e Finanças, à 5ª Seção do Estado-Maior Geral e

ao Centro Operacional de Bombeiros, que providenciem o que lhes competem.
 
Art. 3º Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças para fins de publicação em

Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº 035/2022 - CBM

(000026781098).
 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 11/08/2022, às 16:30,
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 000032103145 e o código CRC

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032103145&crc=FBE89352


FBE89352.

ANEXO
Área de Atuação dos Comandos Regionais e Unidades Subordinadas

 
1. ÁREA DO 1º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR DA CAPITAL - GOIÂNIA : 

 

Unidade Operacional n. Município Distância da sede (km)

Batalhão de Salvamento em Emergência - Goiânia - Setor Aeroporto 1 Goiânia 0

1º Batalhão Bombeiro Militar - Goiânia - Setor Central 1 Goiânia 0

2º Batalhão Bombeiro Militar - Goiânia - Setor Aeroviário 1 Goiânia 0

8º Batalhão Bombeiro Militar - Goiânia - Parque Amazônia 1 Goiânia 0

Quartel do Comando Geral - Goiânia - Jardim América 1 Goiânia 0

24ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Goiânia - Jardim Goiás 1 Goiânia 0
 

2. ÁREA DO 2º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - RIO VERDE:
 

Unidade Operacional n. Município Distância da sede (km)

4º Batalhão Bombeiro Militar – Rio Verde

1 Aparecida do Rio Doce 70
2 Cachoeira Alta 127
3 Caçu 106
4 Itajá 191
5 Itarumã 146
6 Lagoa Santa 216
7 Montividiu 49
8 Rio Verde 0
9 Santo Antônio da Barra 43

13º Batalhão Bombeiro Militar – Jataí

1 Aporé 156
2 Caiapônia 120
3 Doverlândia 183
4 Jataí 0
5 Perolândia 73
6 Serranópolis 56

16º Batalhão Bombeiro Militar - Mineiros

1 Chapadão do Céu 135
2 Mineiros 0
3 Portelândia 35
4 Santa Rita do Araguaia 90

3ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Santa Helena de Goiás

1 Acreúna 56
2 Castelândia 70
3 Maurilândia 58
4 Porteirão 54
5 Santa Helena de Goiás 0
6 Turvelândia 23

5ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Palmeiras de Goiás 1 Cezarina 33
2 Edeia 87
3 Indiara 64
4 Jandaia 60
5 Nazário 26
6 Palmeiras de Goiás 0
7 Palminópolis 33



Unidade Operacional n. Município Distância da sede (km)

8 Paraúna 67
9 Varjão 52

15ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Quirinópolis

1 Gouvelândia 37
2 Inaciolândia 53
3 Paranaiguara 67
4 Quirinópolis 0
5 São Simão 83

 

3. ÁREA DO 3º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR -  ANÁPOLIS:

 

Unidade Operacional n. Município Distância da sede (km)

3º Batalhão Bombeiro Militar – Anápolis

1 Abadiânia 41
2 Anápolis 0
3 Campo Limpo de Goiás 11
4 Goianápolis 28
5 Terezópolis de Goiás 28

17º Batalhão Bombeiro Militar - Pirenópolis

1 Alexânia 65
2 Cocalzinho de Goiás 38
3 Corumbá de Goiás 17
4 Pirenópolis 0

22º Batalhão Bombeiro Militar - Jaraguá

1 Itaguaru 35
2 Jaraguá 0
3 Jesúpolis 35
4 São Francisco de Goiás 25

18ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Ceres

1 Carmo do Rio Verde 16
2 Ceres 0
3 Guarinos 88
4 Ipiranga de Goiás 27
5 Itapaci 56
6 Morro Agudo de Goiás 61
7 Nova América 54
8 Nova Glória 22
9 Pilar de Goiás 70
10 Rialma 3
11 Rianápolis 20
12 Rubiataba 31
13 São Patrício 32
14 Uruana 33

2º Pelotão Bombeiro Militar - Silvânia

1 Gameleira de Goiás 19
2 Leopoldo de Bulhões 21
3 Silvânia 0
4 Vianópolis 19

 

4. ÁREA DO 4º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - LUZIÂNIA:

 

Unidade Operacional n. Município Distância da sede
(km)

5º Batalhão Bombeiro Militar - Luziânia 1 Cidade Ocidental 23
2 Luziânia 0



Unidade Operacional n. Município Distância da sede
(km)

3 Novo Gama 33

20º Batalhão Bombeiro Militar - Águas Lindas de Goiás
1 Águas Lindas de Goiás 0
2 Mimoso de Goiás 111
3 Padre Bernardo 100

8ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Cristalina

1 Campos Lindos
(Distrito de Cristalina) 100

2 Cristalina 0

3 Domiciano Ribeiro
(Distrito) 47

4 Agriter (Fazenda) 50

5 Marajó (Distrito de
Cristalina) 100 

6 Projeto Paineiras
(Assentamento) 75

7 São Bartolomeu
(Distrito de Cristalina) 35

26ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Valparaíso de Goiás 1 Valparaíso de Goiás 0

3º Pelotão Bombeiro Militar - Santo Antônio do Descoberto 1 Santo Antônio do
Descoberto 0

 

5. ÁREA DO 5º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - APARECIDA DE GOIÂNIA:

 

Unidade Operacional n. Município Distância da sede
(km)

7º Batalhão Bombeiro Militar – Aparecida de Goiânia

1 Aparecida de
Goiânia 0

2 Aragoiânia 34
3 Cromínia 70
4 Hidrolândia 19
5 Mairipotaba 85
6 Professor Jamil 52

14º Batalhão Bombeiro Militar - Senador Canedo
1 Bonfinópolis 46
2 Caldazinha 10
3 Senador Canedo 0

15º Batalhão Bombeiro Militar - Trindade

1 Abadia de Goiás 17
2 Anicuns 60
3 Avelinópolis 51
4 Campestre de Goiás 27

5 Claudinápolis
(Distrito de Nazário) 35

6 Guapó 30

7 Santa Bárbara de
Goiás 26

8 Trindade 0

7ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Inhumas

1 Araçu 33
2 Inhumas 0
3 Itauçu 22
4 Santa Rosa de Goiás 34

20ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Goianira
1 Brazabrantes 12
2 Caturaí 15
3 Goianira 0

21ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Nerópolis 1 Damolândia 25
2 Nerópolis 0
3 Nova Veneza 12



Unidade Operacional n. Município Distância da sede
(km)

4 Ouro Verde de Goiás 24
5 Petrolina de Goiás 39

6 Santo Antônio de
Goiás 26

25ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Bela Vista de Goiás

1 Bela Vista de Goiás 0
2 Cristianópolis 43
3 Piracanjuba 43

4 São Miguel do Passa
Quatro 35

 

6. ÁREA DO 6º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - CIDADE DE GOIÁS:
 

Unidade Operacional n. Município Distância da sede (km)

12º Batalhão Bombeiro Militar – Goiás

1 Goiás 0
2 Faina 67
3 Guaraíta 118
4 Itapirapuã 60
5 Jussara 90
6 Matrinchã 115
7 Mossâmedes 42

13ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Iporá

1 Amorinópolis 23
2 Aragarças 185
3 Arenópolis 60
4 Baliza 185
5 Bom Jardim de Goiás 138
6 Diorama 30
7 Fazenda Nova 60
8 Iporá 0
9 Israelândia 27
10 Jaupaci 45
11 Montes Claros de Goiás 65
12 Novo Brasil 95
13 Palestina de Goiás 70
14 Piranhas 90

17ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Itaberaí

1 Americano do Brasil 62
2 Heitoraí 57
3 Itaberaí 0
4 Itaguari 42
5 Itapuranga 84
6 Taquaral de Goiás 25

19ª Companhia Independente Bombeiro Militar - São Luís de
Montes Belos

1 Adelândia 34
2 Aurilândia 23
3 Buriti de Goiás 58
4 Cachoeira de Goiás 44
5 Córrego do Ouro 50
6 Firminópolis 10
7 Ivolândia 51
8 Moiporá 56
9 Sanclerlândia 38
10 São João da Paraúna 42
11 São Luís de Montes Belos 0
12 Turvânia 31



Unidade Operacional n. Município Distância da sede (km)

1º Pelotão Bombeiro Militar - Aruanã

1 Araguapaz 55
2 Aruanã 0
3 Britânia 59
4 Mozarlândia 102
5 Santa Fé de Goiás 115

 
 

7. ÁREA DO 7º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - CALDAS NOVAS:
 

Unidade Operacional n. Município Distância da sede (km)

6º Batalhão Bombeiro Militar – Itumbiara

1 Bom Jesus de Goiás 64
2 Buriti Alegre 41
3 Cachoeira Dourada 37
4 Itumbiara 0
5 Panamá 50

9º Batalhão Bombeiro Militar – Caldas Novas

1 Água Limpa 51
2 Caldas Novas 0
3 Corumbaíba 52
4 Marzagão 38
5 Rio Quente 34

10º Batalhão Bombeiro Militar – 10º BBM –
Catalão

1 Anhanguera 44
2 Catalão 0
3 Cumari 34
4 Davinópolis 53
5 Goiandira 16
6 Nova Aurora 37
7 Ouvidor 13
8 Pires Belo (Distrito de Catalão) 36
9 Santo Antônio do Rio Verde (Distrito de Catalão) 75
10 Três Ranchos 28

12ª Companhia Independente Bombeiro Militar -
Morrinhos

1 Edealina 85
2 Morrinhos 0
3 Pontalina 71

14ª Companhia Independente Bombeiro Militar -
Pires do Rio

1 Orizona 34
2 Palmelo 18
3 Pires do Rio 0
4 Santa Cruz de Goiás 23

16ª Companhia Independente Bombeiro Militar -
Goiatuba

1 Aloândia 41
2 Goiatuba 0
3 Joviânia 21
4 Vicentinópolis 45

23ª Companhia Independente Bombeiro Militar -
Ipameri

1 Campo Alegre de Goiás 56
2 Ipameri 0
3 Urutaí 31

 
8. ÁREA DO 8º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - URUAÇU:
 

Unidade Operacional n. Município Distância da sede (km)

11º Batalhão Bombeiro Militar – Porangatu 1 Estrela do Norte 58
2 Formoso 62
3 Montividiu do Norte 84



Unidade Operacional n. Município Distância da sede (km)

4 Mutunópolis 86
5 Novo Planalto 54
6 Porangatu 0
7 Santa Tereza de Goiás 39
8 Trombas 70

18º Batalhão Bombeiro Militar - Goianésia

1 Barro Alto 47
2 Goianésia 0
3 Santa Isabel 40
4 Santa Rita do Novo Destino 21
5 Vila Propício 33

1ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Minaçu

1 Campinaçu 76
2 Cavalcante 148 (leito natural)
3 Minaçu 0
4 Teresina de Goiás 170 (22 leito natural)

6ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Niquelândia
1 Colinas do Sul 94
2 Niquelândia 0

11ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Uruaçu

1 Alto Horizonte 51
2 Amaralina 89
3 Campinorte 25
4 Campos Verdes 97
5 Crixás 147
6 Hidrolina 67
7 Mara Rosa 74
8 Nova Iguaçu de Goiás 68
9 Santa Terezinha de Goiás 112
10 São Luiz do Norte 43
11 Uirapuru 174
12 Uruaçu 0

22ª Companhia Independente Bombeiro Militar - São Miguel do
Araguaia

1 Bonópolis 74
2 Mundo Novo 81
3 Nova Crixás 144
4 São Miguel do Araguaia 0

 
9. ÁREA DO 9º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - FORMOSA:

 

Unidade Operacional n. Município Distância da sede (km)

19º Batalhão Bombeiro Militar – Formosa

1 Cabeceiras 58
2 Flores de Goiás 162
3 Formosa 0
4 Vila Boa 85

9ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Planaltina

1 Água Fria de Goiás 94

2 Mato Seco (Distrito de Água
Fria de Goiás) 115

3 Planaltina 0

4 São Gabriel (Distrito de
Planaltina) 32

5 São João D'Aliança 95
6 Alto Paraíso de Goiás 185

10ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Posse 1 Alvorada do Norte 56
2 Buritinópolis 50
3 Damianópolis 133
4 Guarani de Goiás 37



Unidade Operacional n. Município Distância da sede (km)

5 Iaciara 40
6 Mambaí 117
7 Nova Roma 111
8 Posse 0
9 Simolândia 56
10 Sítio D’Abadia 165

4º Pelotão Bombeiro Militar - Campos Belos

1 Campos Belos 0
2 Divinópolis de Goiás 69
3 Monte Alegre de Goiás 72
4 São Domingos 84

 

SECRETARIA GERAL
Novo Comando Geral do CBMGO (Av. C-206 c/ Av. C-198, Jardim América, Goiânia-GO)

Referência: Processo nº 202200011002152 SEI 000032103145



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 67, de 11 de agosto de 2022

 

 

O Comandante do Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar, no uso das
atribuições legais e regulamentares, RESOLVE:

 

Art. 1º - Nomear Comissão de Exame e Averiguação para avaliar e emi�r parecer, para
fins de baixa patrimonial dos materiais relacionados no O�cio 43444/2022 (000032511106).

 

Art. 2º - Designar para compor a Comissão de Exame e Averiguação o 2º Ten QOC
04.121 IVALCI JÚNIO MARTINS FRANÇA, Presidente, a Asp Of QPEsp 04.114 ANA CAROLINA CAMPOS DE
ABREU, Membro e o 3º Sgt QP/Combatente 02.723 PAULO ROBERTO SILVA MOREIRA, Secretário.

 

Art. 3º - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do Termo de Exame
e Averiguação (TEA) dos materiais permanentes.

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

 

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO BOMBEIRO MILITAR, aos 11 dias do mês de agosto de 2022.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO CARDOSO FALEIRO,
Comandante, em 11/08/2022, às 16:02, 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
000032643543 e o código CRC 79D33F7A.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032643543&crc=79D33F7A


COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
AVENIDA PEDRO PAULO DE SOUZA - Bairro SETOR GOIANIA 2 - CEP 74663-520 - GOIANIA - GO -  (62)3201-2303

Referência: Processo nº 202200011025846 SEI 000032643543



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 728, de 15 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre a transferência de militar.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11 da Lei estadual nº 18.305, de
30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114 do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse do serviço, nos termos da legislação em vigor, conforme
quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO
1 1º Ten QOA/Administra�vo 01.748 WALERIO MARTINS SANTOS 786.478.351-15 1º BBM 1º CRBM

 

Art. 2º  A unidade responsável pelo militar ora transferido deverá atribuir funções para
que conste no SICAD, inclusive no que concerne às elencadas nos incisos XC ou XCI, conforme prescreve a
Portaria nº 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico nº 34/2020.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos
departamentos subordinados, que providencie o que lhe compete.

 

Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m Geral
Eletrônico da Corporação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em



15/08/2022, às 16:13, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 15/08/2022, às 16:37, 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
000032732807 e o código CRC AEECF81D.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América. Goiânia-GO, CEP 74270-060 - Tel.: (62) 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011026626 SEI 000032732807

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032732807&crc=AEECF81D


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

10ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 2/2022 - CBM/10ª CIBM - POSSE-09908

1. O Processo Administrativo Disciplinar n. 40/2022 - CCD/10ª CIBM, tendo como encarregado o 2º Ten QOA 01.630 Márcio de Moura Melo, foi instaurado para apurar
prática de transgressão disciplinar em desfavor do Cb QP/Combatente 03.708 Genilton Izaurino Gomes Neiva Costa, por ter tratado com desatenção seu superior
hierárquico, 3º Sgt QP/Combatente Ivo MARAT Oliveira de Araújo(000030294718). Diante dos fatos carreados aos autos a conduta em epígrafe foi classificada em
transgressão de natureza GRAVE, por ter lesado o art.120 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás (CEDIME), in verbis:

Art. 120. São transgressões disciplinares graves: I - ofender, provocar, desafiar, desacreditar, dirigir-se, referir-se, ou responder de maneira
desatenciosa ao superior hierárquico ou funcional, por atos, gestos ou palavras; XVII - desrespeitar membros do execu�vo, legisla�vo e judiciário
ou companheiro de farda; e LI - ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina ou hierarquia militar previstos em lei da
Lei n. 19,969, de 11 de janeiro de 2018 (Grifos não originais).

2. Foi interposto Recurso de Reconsideração de Ato (000031868654), em 15/07/2022, pelo advolgado do asudo, Cb QP/Combatente 03.708 Genilton Izaurino Gomes
Neiva Costa, contra Decisão proferida nos autos, onde o mesmo foi cientificado formalmente da publicação da decisão punitiva, BGE n. 107/2022, de 12 de julho de
2022.

3. Inicialmente, cumpre consignar que a respectiva peça recursal foi juntada aos autos de forma tempestiva, conforme trata o prazo especificado no artigo 109, §1º, da
Norma Administrativa n. 25, atualizada em 12 de maio de 2020:

Art. 109. Reconsideração de ato é o recurso por meio do qual o militar que se julgue prejudicado ou injus�çado solicita à autoridade que proferiu
o ato que reexamine sua decisão e a reconsidere. § 1º O pedido de reconsideração de ato deverá ser encaminhado pela autoridade a quem o
requerente es�ver diretamente subordinado, no prazo máximo de 8 dias, a contar da data em que o militar for cien�ficado formalmente da
publicação da decisão puni�va. (Grifo não original).

4. Insta salientar que os recursos previstos no Título III da NA-25/2020, em especial o de Reconsideração de Ato, deverá ser apresentado de forma individual, conforme
se observa, e fundamentar-se-á em novos argumentos e provas que possam ter cunho probatório quanto a demonstração inequívoca de justificação, com o fito de afastar a
sanção disciplinar aplicada, em concordância com o que preceitua o artigo 108, nestas palavras:

Art. 108. A apresentação dos recursos deverá ser feita individualmente e tratar de caso específico, limitando-se aos fatos que o mo�varam, bem
como fundamentar-se em novos argumentos, provas ou documentos comprobatórios e elucida�vos (Grifo não original).



5. Debruçando-se sobre as peças trazidas aos autos, verificou-se que a defesa acusa o Sargento Marat de trocar os responsáveis  da limpeza das viaturas, UR-260, ASA-95
e ABS-10, ao colher depoimentos das testemunhas observou-se que a limpeza da viatura ASA-95 era irrelevante já que a sua realização, ou não, não seria impecilio para a
passagem de serviço. No tocante a acusação de falso testemunho, a inquirição do Cb Tarcísio (000031113746), com atrecho abaixo:

Que o SGT Marat na noite anterior já havia informado a guarnição sobre a escala de faxina; Passada a palavra ao encarregado este perguntou ao
CB Tarcísio e havia escutado o CB Genilton chamar o SGT Marat por "macho", o que respondeu  que sim, que o SGT Marat chegou determinando
que o CB Geniton lavasse a viatura e este o ques�onou "porque macho"?, momento em que o SGT respondeu "porque eu estou mandando".

O depoimento re�fica no mínimo a desatenção com superior hierarquico,  verbal, �pificada no Art.120 do CEDIME, conforme exposto no item 1
deste documento, direcionada ao 3º Sgt QP/Combatente Ivo MARAT Oliveira de Araújo, cujo o teor colide frontalmente com os pilares ins�tucionais da hierarquia e
disciplina. É imperioso aludir que o Encarregado, 2º Ten QOA 01.630 Márcio de Moura Melo, se ateve aos fatos narrados na exordial, o qual procurou elucidá-los
carreando provas documentais e testemunhais.

6. O possível fato novo trazido pela defesa nos documentos supra, não pode ter o condão de excluir a apuração trazida no documento introdutório. Ao esforçar-se no
sentido de tentar eximir-se de culpa, atribuindo à acusação uma ofensa verbal recíproca, no caso"porque eu estou mandando", torna-se cristalino que o acusado pretende
refutar de suas responsabilidades. Nesta esteira, caso pretendesse a apuração de uma possível ofensa verbal recíproca, poderia acionar os meios administrativos
disponíveis o que não foi vislumbrado após profundas análises realizadas nos documentos acostados nos autos deste processo. Assim, não se pode alegar cerceamento de
defesa esboçados no contraditório e ampla defesa.

7. Insta frisar que a base da estrutura militar está alicerçada em dois pilares, hierarquia e disciplina, os quais são conceituados na Seção II do CEDIME, in verbis:

Art. 8° A hierarquia e a disciplina são as bases da organização das Corporações Militares;

Art. 10. Disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, dos regulamentos, e princípios militares, traduzindo-se pelo
perfeito cumprimento do dever por parte de todos os componentes da respec�va Corporação Militar.

8. Na página 5, a defesa alega que o tratamento usual entre militares como," macho, peixe, amigão" e outros, prática comum que induziu o acusado a reportar ao Sgt
Marat daquela forma que. É cediço que estes dois regramentos basilares orientam e regem nossas condutas durante nossa vida na caserna, e a observância destes dois
preceitos é imprescindível para o bom andamento do serviço Bombeiro Militar, e seu acatamento integral independe de local, circunstância e contexto, destarte, refuto as
argumentações da defesa as quais alega que o ambiente descontraído é suficiente para afastar o múnus da inobservância da hierarquia e disciplina. 

9. Sobre a dosimetria da Sanção Administrativa Disciplinar o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás - CEDIME dispõe que na fase inicial será
estabelecida a sanção administrativa disciplinar-base, considerando: Art. 20. Sem prejuízo do previsto no art. 37 desta Lei, quando do julgamento do PAD instaurado para
apuração de transgressões, a sanção administrativa deve ser dosada em duas fases, sendo: I – na primeira fase deve-se estabelecer a sanção administrativa disciplinar-base,
considerando: a) os antecedentes do transgressor; b) as causas determinantes; c) a natureza dos fatos ou atos que as envolveram; d) as consequências que delas possam
advir. (Grifo nosso)

10. Frente ao arcabouço de provas colhidas e carreadas aos autos, é forçoso e inconteste que o acusado deixou claramente de observar os princípios da hierarquia e
disciplina e, como já narrado nessa peça, são preceitos medulares de uma organização militar.

11. Na mensuração da sanção administrativa-base, para as transgressões graves, partimos da menor sanção para a maior, conforme se observa no CEDIME, e que no caso
em questão foi estabelecida um quantum (01 dias de prestação de serviço) na Decisão (000031697626) muito próximo da sanção mínima, que é de 01 dia de prestação de
serviço. Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade uma vez que, ao nosso ver, está bem abaixo do limite máximo, 10 dias, pois levando em consideração a



natureza dos fatos e o desrespeito ao superior hierárquico, que como já vimos, afeta consideravelmente toda estrutura militar, a quantidade ao nosso alvitre, fora adequada,
senão vejamos in verbis o que diz o art. 14 da NA-25:

Art. 14. As sanções disciplinares a que estão sujeitos os militares, conforme classificação, são as seguintes: I – advertência: é a mais branda das
sanções e des�na-se às transgressões de natureza leve;  Decisão … 5/7 trata-se de admoestação feita ao transgressor e não será anotada na ficha
individual de informações funcionais do militar; II – repreensão: sanção também des�nada às transgressões de natureza leve e que deverá ser
anotada na ficha individual de informações funcionais do militar; III – reprimenda: trata-se de declaração de reprovação realizada a militar que
tenha come�do transgressão de natureza média, devendo constar na ficha individual de informações funcionais do militar; e IV – prestação de
serviço de natureza preferencialmente operacional: trata-se de sanção des�nada às faltas de natureza grave e deverá constar na ficha individual
de informações funcionais do militar, podendo a sanção variar em frações de 1 a 10 dias de prestação de serviço, [...] (Grifo nosso)

12. Após o estabelecimento da sanção administrativa-base deve ser analisado se há alguma causa que justifique a transgressão, o que no caso em tela nenhuma é aplicada.
Posteriormente verificamos as causas atenuantes e agravantes, as quais encontramos incidências de duas circunstâncias atenuantes, e uma agravante, na qual houve a
redução de 2 dias de prestação de serviço de natureza puramente operacional para 1 dia de acordo com o parecer 2 (000031424305), conforme se observa no CEDIME:
(Grifo nosso)

Art. 20. Sem prejuízo do previsto no art. 37 desta Lei, quando do julgamento do PAD instaurado para apuração de transgressões, a sanção
administra�va deve ser dosada em duas fases, sendo: II – na segunda fase deverão incidir nas penas-bases, caso existam, causas que jus�fiquem
ou circunstâncias que as atenuem ou agravem. (Grifo nosso)

Art. 21. A transgressão poderá ser jus�ficada quando come�da:

I – na prá�ca de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública;

II – em legí�ma defesa, própria ou de outrem;

III – em obediência a ordem de superior não manifestamente ilegal;

IV – a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, em caso de perigo iminente, necessidade urgente, calamidade pública,
bem como preservar a ordem e a disciplina;

V – por mo�vo de força maior, plenamente comprovada;

VI – no caso de ignorância plenamente comprovada, desde que não atente contra os sen�mentos normais de patrio�smo, humanidade e
probidade.

Parágrafo único. Não haverá punição quando for reconhecida qualquer outra causa de jus�ficação ou excludente de ilicitude prevista no Código
Penal Militar.

Art. 22. São circunstâncias atenuantes da transgressão disciplinar:

I – estar o imputado no excepcional ou ó�mo comportamento;

II – relevante serviço prestado e registrado em ficha funcional;

III – ter sido come�da para evitar mal maior;

IV – ter sido come�da em defesa própria, de direito próprio ou de outrem,desde que não cons�tua causa de jus�ficação;

V – falta de prá�ca no serviço;

VI – ação de solidariedade humana plenamente comprovada. 

Art. 23. São circunstâncias agravantes da transgressão disciplinar:

I – estar o imputado no mau ou insuficiente comportamento;



II – a prá�ca simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;

III – a reincidência;

IV – o conluio de duas ou mais pessoas;

V – ter sido come�da durante o serviço; 

VI – ter sido come�da em presença de subordinado, tropa ou em público;

VII – ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica;

VIII – a premeditação. (Grifo nosso)

 

13. De acordo com os ensinamentos contidos no artigo 19 do CEDIME, verifica-se que uma vez realizada a classificação quanto a intensidade relacionada à transgressão
disciplinar, esta NÃO poderá ser alterada em face a circunstâncias atenuantes ou agravantes:

Art. 18. A transgressão disciplinar classifica-se, segundo sua intensidade,desde que não haja causas atenuantes, em: I – leve (L); II – média (M); III
– grave (G). Art. 19. A superveniência de circunstâncias atenuantes ou agravantes não modifica a classificação da transgressão. (Grifo não original).

14. Destarte, aplicada a sanção administrativa-base, o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás -CEDIME, veda a reclassificação da transgressão,
conforme pode ser observado em seu art.19. Por outro lado, a segunda fase da dosimetria da sanção permite, especificamente quanto a prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional, a aplicabilidade de um quantum (até 10 dias), consoante as circunstâncias atenuantes e agravantes. A manifestação n. 33/2020 - ACG
(000011816819) estabelece critérios de comportamento,

 Diante das regras �pificadas no CEDIME, pode-se construir a tabela abaixo, que expõe a classificação, reclassificação e melhoria de
comportamento dos militares conforme o tempo de efe�vo serviço e gravidade da transgressão e sanção aplicada:

 

COMPORTAMENTO REGRA GERAL - ART. 45 PERMANECERÁ NO COMPORTAMENTO (EXCEÇÃO DO ART. 46 E ART. 48)

EXCEPCIONAL 7 ANOS , NENHUMA PUNIÇÃO
NO PERÍODO DE 7 ANOS:

- PUNIDA COM ATÉ UMA REPREENSÃO (LEVE) - EXCEÇÃO

ÓTIMO 5 ANOS, ATÉ UMA REPRIMENDA (MÉDIA)

NO PERÍODO DE 5 ANOS:

- PUNIDA COM ATÉ DUAS REPREENSÕES (LEVE), OU

- PUNIDA COM ATÉ UMA REPRIMENDA (MÉDIA).

BOM
2 ANOS, ATÉ UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
NATUREZA PREFERENCIALMENTE

 NO PERÍODO DE 2 ANOS:



OPERACIONAL (GRAVE) - PUNIDA COM ATÉ QUATRO REPREENSÕES (LEVE), OU

- PUNIDA COM DUAS REPREENSÕES (LEVE) E UMA REPRIMENDA (MÉDIA), OU

- PUNIDA COM ATÉ DUAS REPRIMENDAS (MÉDIA), OU

- PUNIDA COM ATÉ UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL
(GRAVE)

INSUFICIENTE
- 1 ANO, ATÉ DUAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
NATUREZA PREFERENCIALMENTE
OPERACIONAL (GRAVE) OU

- 2 ANOS, MAIS DE DUAS PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE NATUREZA
PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL
(GRAVE)

 NO PERÍODO DE 1 ANO:

- PUNIDA COM ATÉ OITO REPREENSÕES (LEVE), OU

- PUNIDA COM ATÉ SEIS REPREENSÕES (LEVE) E UMA REPRIMENDA (MÉDIA), OU

 - PUNIDA COM ATÉ QUATRO REPREENSÕES (LEVE) E DUAS REPRIMENDAS (MÉDIA), OU

- PUNIDA COM ATÉ DUAS REPREENSÕES (LEVE) E TRÊS REPRIMENDAS (MÉDIA), OU

- PUNIDA COM ATÉ QUATRO REPRIMENDAS (MÉDIA), OU

- PUNIDA COM ATÉ DUAS REPRIMENDAS (MÉDIA) E UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA
PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL (GRAVE), OU

- PUNIDA COM ATÉ QUATRO REPREENSÕES (LEVE) E UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA
PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL (GRAVE), OU

- ATÉ DUAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL (GRAVE)

NO PERÍODO DE 2 ANOS:

- PUNIDA COM MAIS DE OITO REPREENSÕES (LEVE), OU

- PUNIDA COM MAIS DE SEIS REPREENSÕES (LEVE) E UMA REPRIMENDA (MÉDIA), OU

 - PUNIDA COM MAIS DE QUATRO REPREENSÕES (LEVE) E DUAS REPRIMENDAS (MÉDIA), OU

- PUNIDA COM MAIS DE DUAS REPREENSÕES (LEVE) E TRÊS REPRIMENDAS (MÉDIA), OU

- PUNIDA COM MAIS DE QUATRO REPRIMENDAS (MÉDIA), OU

- PUNIDA COM MAIS DE DUAS REPRIMENDAS (MÉDIA) E UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA
PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL (GRAVE), OU



- PUNIDA COM MAIS DE QUATRO REPREENSÕES (LEVE) E UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA
PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL (GRAVE), OU

- PUNIDA COM MAIS DE DUAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL
(GRAVE)

MAL

1 ANO, MAIS DE MAIS DE DUAS PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE NATUREZA
PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL
(GRAVE)

 NO PERÍODO DE 1 ANO:

- PUNIDA COM MAIS DE OITO REPREENSÕES (LEVE), OU

- PUNIDA COM MAIS DE SEIS REPREENSÕES (LEVE) E UMA REPRIMENDA (MÉDIA), OU

 - PUNIDA COM MAIS DE QUATRO REPREENSÕES (LEVE) E DUAS REPRIMENDAS (MÉDIA), OU

- PUNIDA COM MAIS DE DUAS REPREENSÕES (LEVE) E TRÊS REPRIMENDAS (MÉDIA), OU

- PUNIDA COM MAIS DE QUATRO REPRIMENDAS (MÉDIA), OU

- PUNIDA COM MAIS DE DUAS REPRIMENDAS (MÉDIA) E UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA
PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL (GRAVE), OU

- PUNIDA COM MAIS DE QUATRO REPREENSÕES (LEVE) E UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA
PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL (GRAVE), OU

- PUNIDA COM MAIS DE DUAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL
(GRAVE)

15. Face ao exposto, e visando patrocinar a disciplina em âmbito institucional, decido:

I - Manter a Decisão n. 01/2022 - 10º CIBM (000031697626), que imputou prática de transgressão disciplinar ao Cb QP/Combatente 03.708 Genilton Izaurino Gomes
Neiva Costa , de acordo com o previsto nos inciso I do art. 120 do CEDIME;

II - Classificar novamente a transgressão disciplinar como Grave, mantendo a sanção administrativa disciplinar-base em 01 dia de prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional, permanecendo no "BOM" comportamento.

III - Enviar os autos à SAAd/10ª CIBM para providências no sentido de publicar a Decisão em Boletim Geral Eletrônico - BGE, e, logo após, notificar o interessado.

 
Salathyel Gomes Carvalho - Cap QOC

Autoridade Instauradora

 



POSSE - GO, aos 29 dias do mês de julho de 2022.
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