
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

                                                

 

Sem 

     s brigadistas não são trabalhadores para 
atuar em situações em que o fogo está fora de 
controle. 
Como assim, professor? Agora “negoçou”! De 
onde o senhor inventou que brigada não é para 
apagar fogo? 
Take it easy, meu filho! Não disse exatamente 
isto! O que eu quis dizer é que o brigadista 
deve atuar apenas no princípio de incêndio. No 
caso do incêndio propriamente dito, de maior 
proporção e fora de controle só bombeiros 
mesmo, pois estes sim terão as habilidades 
necessárias para atuar com menor risco. 
Hummmm! Agora entendi! 

 
Porém, mesmo no caso do princípio de 
incêndio, além de treinamento adequado (com 
carga horária compatível, reciclagem, instrutor 
competente e campo de treinamento com 
recursos estruturais e de suporte atendendo à 
legislação) é preciso que a empresa 
disponibilize condições para a atuação do 
profissional da brigada, por exemplo, 
extintores.  
Para este item básico é preciso avaliar pelo 
menos o seguinte: 
- Projeto elaborado por profissional habilitado 
e com real experiência na área (não esqueça 
de solicitar a ART); 
- Distribuição de acordo com o referido 
projeto; 
- Inspeção periódica dos extintores; 
- Manutenção e principalmente recarga dentro 
dos prazos adequados. 
O brigadista é um grande parceiro da 
Segurança do Trabalho, mas assim como CIPA 
ou qualquer outra comissão, não basta dar um 
treinamento anual e achar que irão fazer o 
resto sozinhos, nós do SESMT precisamos 
assumir a responsabilidade por estes 
profissionais e correr atrás do que for 
necessário para sua atuação segura. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 

      m dos simulados que realmente deve ser 
realizado para que os brigadistas saibam como 
agir em uma situação de emergência é o de 
uso de extintores e hidrantes no caso de 
princípio de incêndio.  
No entanto, várias empresas acabam 
improvisando e realizando este tipo de 
simulado no próprio “quintal”, como 
consequência, não é tão raro termos casos de 
início de sinistros decorrentes de simulados, 
até mesmo com consequências para os 
trabalhadores. 
Mas vou fazer onde, professor? Os campos de 
treinamento são excelentes, mas são caros e a 
empresa não aprova. 
Vou ser bem direto, meu filho. É preferível não 
fazer, pois não podemos ter por alternativa 
expor os trabalhadores. 
Porém para baratear os custos, caso sua 
empresa não tenha tantos trabalhadores para 
realizar o treinamento, pode-se tentar uma 
parceria com outras empresas, pois com uma 
turma maior é possível conseguir algum 
desconto no treinamento. Aproveite a ocasião 
e veja a possibilidade de realizar um Plano de 
Auxílio Mútuo – PAM, de forma resumida é 
uma parceria entre empresas vizinhas para 
agirem em conjunto no caso de sinistros, pois 
se ficam uma do lado da outra e o incêndio de 
propagar as consequências serão para ambas. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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Dentre os livros que eu conheço 
sobre o tema, este está entre os 
mais completos. A leitura é 
acessível, tem boa diagramação e é 
recheado de informação 
extremamente técnica. 
O ponto alto é a experiência do 
autor dando dicas valiosas sobre o 
assunto 
 

 
 

 

Prezados Prevencionistas, 
 

Neste mês a edição está fervendo, 
resolvi escrever apenas sobre sistema de 
combate a incêndio e afins. Então você 
vai encontrar texto sobre brigada, 
hidrantes, treinamentos, AVCB, tinta 
intumescente e muito mais. 
Mas ainda tive um tempinho para 
escrever a letra de uma musiquinha, 
com a melodia do Nego do Borel. 
Inicie logo a leitura para não esfriar! 
 
 

Prof. Mário Sobral Jr. 

Mensagem  

     ao Leitor 
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A proteção contra incêndio no 
projeto de edificações – Telmo 
Brentano – Editado pelo autor 
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- Seguritinho, o que você sabe sobre 
Tiradentes? 
- Ah, professora, ele morreu enforcado. 
- Só isso? 
- Poxa, professora, ele foi enforcado e a 
senhora ainda acha pouco? 


Dois dinossauros comiam semáforos, 
quando um vira pro outro e diz: 
- Não coma esse, porque está verde! 
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     árias normas estabelecem carga horária 
mínima para treinamentos, rapidamente 
lembro da NR 35, NR 33, NR 20, dentre outras. 
Em relação ao treinamento de brigada, apesar 
de não estar em nenhuma NR, devemos seguir 
a legislação estadual de acordo como 
estabelecido na NR 23 conforme transcrito a 
seguir: 
23.1 Todos os empregadores devem adotar 
medidas de prevenção de incêndios, em 
conformidade com a legislação estadual e as 
normas técnicas aplicáveis. 

 
Se utilizarmos como parâmetro a Instrução 
Técnica do Estado de São Paulo, que é uma 
norma utilizada em outros estados, veremos 
que de acordo com o grau de risco da empresa 
teremos treinamento básico com carga horária 
de 4 horas, intermediário com carga horária de 
8 horas e avançado com carga horária de 24 
horas. Nestes treinamentos serão 
apresentadas informações teóricas e práticas. 
Eu queria fazer um alerta em relação a estes 
treinamentos.  
Para começar, o óbvio, é lógico que mesmo 
com um excelente instrutor, treinamentos 
anuais não serão suficientes para uma 
verdadeira capacitação dos brigadistas. 

Manutenção do 

sistema 

 
 

 

    cabou a energia e na completa escuridão 
você lembra de que não tem inspecionado as 
luminárias de emergência ou a empresa não 
possui o quantitativo adequado. 
Ok! Hoje mesmo você irá fazer a inspeção ou a 
solicitação para aquisição de novas luminárias. 
Mas qual a quantidade e como distribuir? 
Provavelmente em seu Estado deve haver uma 
legislação sobre o assunto que estabelece a 
distância entre as luminárias. No entanto, 
devemos dar prioridade para as áreas de 
circulação e indicação de saídas. 
É preciso ter em mente a importância do 
posicionamento adequado destas luminárias, 
pois em geral estão em áreas bem elevadas, o 
que dificulta a inspeção e pode vir a ser um 
problema no caso de um incêndio, pois a 
fumaça (densa e negra) irá subir e poderá 

     m sistema de combate a incêndio com 
hidrantes, alarmes, sprinklers, extintores e tudo 
o que tem direito realmente é um investimento 
elevado, mas boa parte das empresas instalam 
pelo menos o básico, em geral o problema mais 
grave é outro. 
Qual, professor? 
Realizar a manutenção deste sistema. Registros 
quebrados, mangueiras furadas, parte dos 
detectores e alarmes desligados, estas e outras 
irregularidades, infelizmente, são rotineiras em 
diversas empresas,  
Por que isso acontece, professor? A empresa 
não percebe que é um risco? 
Pense bem, meu filho. Onde você trabalha já 
ocorreu algum incêndio que tenha abalado as 
finanças da empresa? 
Na verdade, não, Tivemos casos de princípio de 
incêndio, mas sem graves consequências. 
Pois bem, esta falsa impressão de segurança faz 
com que alguns “gestores” passem a acreditar 
que o investimento em manutenção pode ser 
melhor empregado em outra área mais útil. No 
entanto, como você mesmo falou, a ocorrência 
de princípios de incêndio é mais comum do que 
se pensa e para que possamos evitar situações 
de maior proporção é preciso estar tudo 
funcionando. 
Mas o que podemos fazer?  
Devemos deixar claro que o risco de incêndio 
sempre rondou a empresa e já teve vários 
flertes proibidos, ou seja, todos os incidentes 
devem ser detalhados em relatórios com 
recheio de fotos, obrigatoriedade legais, 
possíveis perdas financeiras e orçamentos 
sobre os investimentos necessários. 
Envie periodicamente, até ser aceito, até você 
sair da empresa ou até a ocorrência de um 
sinistro mais grave. Neste último caso, se a 
empresa não vir a fechar, em geral fará todos 
os investimentos, pelo menos no primeiro 
momento. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 

 

E quando falta a energia? 
 

Problemas nos treinamentos 
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Imagina só que loucura se no último 
episódio da Turma da Mônica nós 
descobríssemos que o Cebolinha na 
realidade se chama Ceborinha. 


Conheço um cara que faz saltos 
sensacionais... é o sapateiro da rua daqui 
de casa. 

haver dificuldade na sua visualização. 
E quais as alternativas possíveis, professor? 
Se utilizarmos como referência a IT 18 – 
Iluminação de Emergência do corpo de 
bombeiros do estado de São Paulo, teremos: 
- Grupo motogerador; 
- Sistema centralizado com baterias; 
- Conjunto de blocos autônomos. 
Depois dê uma lida nesta instrução técnica e 
aproveite para dar uma lida também na NBR 
10898/ 2013 - Sistema de iluminação de 
emergência. 
Além disso, sempre que possível, devemos 
utilizar materiais fluorescentes ou similares 
para complementar a visualização da rota de 
fuga. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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Será mesmo, professor? 
E fácil comprovar, meu filho. Se mesmo nós, 
da área de Segurança do Trabalho, com uma 
carga horária específica mais elevada e muitas 
das vezes com cursos complementares, se não 
trabalharmos diretamente com o tema 
teremos inúmeras dúvidas, agora imagine um 
profissional que não tem formação específica 
na área e que escuta sobre o tema apenas uma 
vez ao ano? 
Mas o problema não para por aí! Tem mais, 
professor? 
Ohh, se tem. Por exemplo, eu não me 
considero apto, com conhecimento suficiente, 
para ministrar um treinamento de brigada, 
mas em outros treinamentos que realizo, 
algumas vezes já me fizeram a seguinte 
proposta “indecente”: diminuir a carga horária 
e emitir o certificado com carga completa.  
Lógico que não fiz, mas tem muito 
“profissional” que se considera apto para 
todos os tipos de treinamento, mesmo que 
seja Segurança do Trabalho para Sondas 
Lunares e este mesmo “profissional” não terá 
nenhum tipo de constrangimento de atender 
ao pedido de redução da carga horária 
argumentando que foi uma opção do cliente. 
Caso você entre em uma empresa que não faz 
pelo menos o mínimo, poderia ser fácil para 
mim lhe sugerir para não aceitar e denunciar a 
empresa ou até mesmo pedir as contas. Na 
prática sei que nem sempre estas ações são 
tão fáceis de serem tomadas, mas peço que 
pelo menos analise a situação e corra atrás de 
argumentos para convencer a empresa. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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    rofessor, lá na minha empresa nós 
fornecemos camisas vermelhas com um 
brasão no peito e escrito “brigada de 
emergência” nas costas. 
Ok, meu filho, é uma alternativa, mas 
dependendo da empresa não será a melhor 
opção. 
Por quê? 
Porque o problema é manter o fornecimento. 
Trabalhadores vão sair e entrar da brigada, 
camisas podem rasgar, alguns engordarão e 
outros (poucos) emagrecerão e para manter 
todo mundo fardado é preciso um bom 
acompanhamento deste processo. Não estou 
dizendo que não possa ser utilizado, mas que 
depende muito da empresa apoiar. 
E quais as alternativas? 
Há várias, vejamos algumas: 
- Colete: apesar de ser parecido com a camisa, 

dará um pouco mais de flexibilidade no 
tamanho. 
- Boton ou crachá diferenciado: tem baixo 
custo. A desvantagem é a pouca visibilidade. 
- Braçadeira ou Boné: são alternativas mais 
fáceis de manter, mas também com as suas 
limitações. A braçadeira pode apertar ou 
escorregar e incomodar o trabalhador. No caso 
do boné, principalmente para lugares mais 
quentes, não serão bem aceitos, além de 
alguns não terem o hábito de uso. 
Independente do sistema a ser utilizado para 
identificação dos brigadistas é importante 
quadros distribuídos pela empresa com as 
fotos dos participantes da brigada, dê 
preferência para os locais de maior fluxo como 
próximo ao refeitório, por exemplo. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 

     ocê já deu uma olhada se está tudo certo 
com o seu hidrante de recalque? 
Professor, não sei nem o que isso significa. Isto 
é bom? 
É excelente, é melhor que dinheiro achado na 
rua, mas deixa eu explicar melhor. Pense na 
seguinte situação: uma determinada empresa 
tem um princípio de incêndio e acabam 
acionando os bombeiros, pois por terem 
quebrado o procedimento da Segurança do 
Trabalho, ficaram sem água para os hidrantes 
ao fazerem a lavagem do pátio com a reseva 
técnica.  
 

 
 

Por sorte nunca aconteceu o incêndio, mas vez 
por outra tenho este problema de utilizarem a 
água dos hidrantes. 
É, meu filho, infelizmente é uma situação 
frequente em algumas empresas, mas 
voltando ao nosso exemplo, os bombeiros 
chegam e percebem que não tem água na 
empresa, porém há um hidrante que está 
posicionado em uma condição privilegiada. Os 
bombeiros então verificam que a empresa 
possui um hidrante de recalque em condições 
de uso, ou seja, um ponto para entrada de 
água que fica na parte externa da empresa que 
está interligada ao sistema de hidrante. Então 
se os bombeiros acoplarem a mangueira nesta 
entrada e utilizarem uma bomba poderão 
utilizar o hidrante da própria empresa que será 
abastecido com a água do caminhão do corpo 
de bombeiros. 
Entendi, professor! Acho que já vi na calçada 
uma caixa, mas não sabia que era com este 
objetivo. 
Na verdade, além do hidrante em uma caixa 
no passeio, pode ser utilizado também na 
parede ou de coluna que facilitam o acesso, o 
problema é que precisa ficar na área de acesso 
aos bombeiros e ao público em geral e pode 
acabar sendo danificado por transeuntes. Em 
geral as empresas usam o hidrante de passeio, 
o problema é realizar a inspeção e 
manutenção. Pois pode ficar cheio de areia, 
enferrujar a entrada, travar a tampa e quando 
precisarmos, teremos dificuldade. 
Então corre para dar uma olhada se está tudo 
certo com o seu recalque. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 
 

relacionados, mas lógico tudo com a sua 
respectiva ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica, ou seja, 
documento que indica a responsabilidade do 
engenheiro em relação ao projeto. 
E por onde começar? 
Vai depender muito do tipo de empresa, mas 
em geral serão os seguintes documentos: 
- Atestado do treinamento de brigada de 
incêndio e comprovação da habilitação do 
instrutor; 
- Atestado de conformidade das instalações 
elétricas, se estivermos utilizando as 
Instruções Técnicas de SP, devemos atender o 
check list da IT 41; 
- Atestado de pressurização das escadarias (a 
pressão interna desta área precisa ser maior 
que a externa, desta forma irá dificultar a 
entrada de fumaça);  
- Atestado do gás natural ou GLP; 
– Controle dos Materiais de Acabamento e 
Revestimento, pois carpetes, forros e outros 
materiais precisam ser avaliados quanto a sua 
inflamabilidade; 
- Atestado de abrangência do grupo 
motogerador;  
- Atestado do sistema de funcionalidade e 
operacionalidade dos equipamentos de 
combate a incêndio (extintores, hidrantes, 
luminárias de emergência, corta fogo, etc). 
E mesmo que o seu prédio tenho sido 
construído antes da lei é preciso uma 
adequação conforme indicado na legislação. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 

   ara saber se as empresas estão atendendo 
aos critérios estabelecidos na legislação 
relacionada ao sistema de combate a incêndio 
é preciso uma vistoria do corpo de bombeiro. 
Após uma avaliação do sistema é emitido um 
registro comprovando a conformidade da 
empresa, ou seja, o AVCB – Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros. 
 

 
 

Os critérios para esta vistoria podem ter 
alguma diferença de acordo com o estado, 
mas em termos gerais deveríamos solicitar a 
vistoria nas seguintes situações: 
- Construção ou reforma de uma edificação; 
- Mudança de ocupação ou uso (a empresa 
trabalhava com fabricação de papel e agora 
virou uma empresa de eletroeletrônico); 
- Ampliação de área construída; 
- Aumento da altura da edificação; 
E o que vamos apresentar para o corpo de 
bombeiros, professor? 
Vamos apresentar os diversos projetos 

O que é o AVCB? 
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Como identificar os brigadistas? 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Você surgiu com a prevenção 
Mas não resolveu os problemas, não, não 
Agora vai faltar, então 
Um TST para organizar o sistema 
Só um TST 
 

Você surgiu com a prevenção 
Mas não resolveu os problemas, não, não 
Agora vai faltar, então 
Um TST para organizar o sistema  
Só um TST 
 

Se eu não chego bem ligeiro 
Você iria acabar com dor 
Você vacilou primeiro 
Mas a segurança te salvou 
 

E o técnico é parceiro 
Para alguns é um terror 
Salva a vida do faceiro 
É preparado pro caô 
 

Você surgiu com a prevenção 
Mas não resolveu os problemas, não, não 
Agora vai faltar, então 
Um TST para organizar o sistema 
Só um TST 
 

Eu sempre quis a prevenção 
Segurança demais não dá problema, não, não 
Mas é preciso ter, então 
Um TST para organizar o sistema 
Só um TST 
 

Quando entrou foi instruído 
Mas as vezes escorrega 
Isto é normal, querido 
Chama logo o colega. 
 

Te ajudar não é dilema 
Meu trabalho é resolver 
Essa chuva de problema 
Que eu tenho que atender 
 

Segunda eu resolvo problema encima 
Na terça eu resolvo problema do lado 
Quarta é o dia com a medicina 
Que ajuda na ação do simulado  
 

Quinta eu começo já de manhã cedo 
Porque tem mais problema, não dá pra negar 
Fim de semana tá tudo embolado 
É hora extra, não dá pra parar 
 

Você surgiu com a prevenção 
Mas não resolveu os problemas, não, não 
Agora vai faltar, então 
Um TST para organizar o sistema 
Só um TST. 
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      om a última mudança da NR 23 – Proteção 
contra Incêndio, em 2011, a norma ficou bem 
resumida e passou para legislação estadual e 
normas técnicas aplicáveis às medidas de 
prevenção de incêndios que os empregadores 
devem adotar. 
Consta na NR 23 que o empregador deve 
providenciar para todos os trabalhadores 
informações sobre: 
a) utilização dos equipamentos de combate a 
incêndio; 
b) procedimentos para evacuação dos locais de 
trabalho com segurança; 
c) dispositivos de alarme existentes. 
Ou seja, por meio deste trecho da norma, 
percebemos a necessidade de o empregador 
ter uma rotina para conseguir manter seus 
trabalhadores informados sobre o tema. A 
norma indica também a necessidade de saídas 
de emergência suficientes e bem sinalizadas, 
além de possuírem dispositivos de travamento 
que permitam fácil abertura. 

 
Com esta breve explanação da NR 23, percebe-
se que é preciso muita atenção no 
gerenciamento do Sistema de Combate a 
Incêndio de qualquer empresa, pois o referido 
sistema deve garantir a estabilidade estrutural, 
extinguir, controlar ou pelo menos retardar o 
alastramento do fogo, manter as rotas de fuga 
desobstruídas e facilitar a ação dos bombeiros, 
e como consequência, garantir a segurança de 
toda população exposta, além de possibilitar o 
mais rápido retorno às atividades. Vejamos 
alguns dos itens principais a que devemos 
direcionar nossa atenção. 
O primeiro passo é indicado pela própria NR 
23, devemos fazer a leitura da legislação 
estadual e normas técnicas. Como não há uma 
uniformidade no país, você precisa avaliar o 
que está vigente no seu estado. 
1. Acesso de Viaturas; 
2. Saídas de Emergência; 
3. Iluminação de Emergência; 
4. Sinalização de Emergência; 
5. Sistemas de detecção e de alarme; 
6. Materiais de Acabamento e Revestimento; 
7. Compartimentação; 
8. Chuveiros Automáticos; 
9. Hidrantes; 
10. Extintores; 
11. Caixa d’água; 
12. Casa de bombas do sistema; 
13. Material de Contenção; 
14. Sistema de Proteção de Descargas 
Atmosféricas. 
Trecho do livro: Segurança do Trabalho 
Organizando o Setor – Vol. 2 - Mário Sobral Jr.  
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    rofessor, como estamos falando de incêndio 
não tem algum material que proteja a 
estrutura da edificação do calor? 
Meu filho, há vários materiais, dentre eles um 
bem interessante são as tintas intumescentes. 
Nunca ouvi falar, que que é isso? 
 

 
 

Imagine que você tem uma estrutura metálica 
ou de madeira e após preparar a base você 
aplica a referida tinta.  
Sim, e daí? 
Quando começa o incêndio esta tinta reage 
devido ao calor e produz um gás que não é 
tóxico formando uma superfície com aspecto 
de espuma que expande dezenas de vezes em 
relação à sua espessura inicial.  
Após a conclusão da expansão será produzido 
sobre a superfície que queremos proteger, um 
material com baixa condutibilidade ao calor, 
desta forma a estrutura resistirá por mais 
alguns minutos ou mesmo por poucas horas de 
exposição ao calor intenso de acordo com a 
especificação do material. 
Há diversos fabricantes e é óbvio que precisa 
ser avaliado o que é mais indicado para cada 
situação.  
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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Você surgiu  

com a prevenção 

Letra: Mário Sobral Jr 
Melodia: Nego do Borel 

 

 

Não é porque deixo a barata branca de 
tanto Baygon que eu tenho medo dela. 


Tinha tudo pra dar certo, até ele me ligar 
a cobrar. 


Agora ferrou!...  
Aliança com GPS. 

 


