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Treinamento de CIPA

Incêndios e Emergências





RESPONSABILIDADES

QUANDO É OBRIGATÓRIO TER UMA  BRIGADA DE INCÊNDIO?

A  Brigada de Incêndio  é obrigatória para estabelecimentos com mais de 20 
funcionários, embora ainda seja preciso se preocupar com a segurança do 
Trabalho na empresa.

É válido perceber que o caráter desse grupo (Brigada de Incêndio) É 
ESTRITAMENTE  VOLUNTÁRIO, havendo a  preocupação pela 

segurança ao combate ao princípio de incêndio e não pela  
obrigatoriedade  imposta



LEGISLAÇÃO

DECRETO ESTADUAL 56.819/11
Institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no
Estado de São Paulo.

ABNT NBR – 15.219 - PROGRAMA DE PLANO DE EMERGÊNCIA
Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para a elaboração, implantação,
manutenção e revisão de um plano de emergência contra incêndio, visando proteger a
vida e o patrimônio, e os danos ao meio ambiente.

INSTRUÇÃO TÉCNICA 16/18 – PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO
Estabelecer os requisitos mínimos para a elaboração, manutenção e revisão de um
plano de emergência contra incêndio.

ABNT NBR - 14.276 – PROGRAMA DE BRIGADA DE INCÊNDIO
Esta norma delimita os requisitos mínimos para a formação , implantação,
composição e reciclagem das brigadas

INSTRUÇÃO TÉCNICA 17/19 – BRIGADA DE INCÊNDIO
Esta Instrução indica as medidas relacionadas a criação do grupo de prevenção e
combate a incêndios

NORMA REGULAMENTADORA 23 – PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS



PANDEMIA  LEGISLAÇÃO
O curso das Brigadas Municipais foi prorrogado por 12 meses estabelecida pela
CEPDEC/Corpo de Bombeiro Militar -Coordenadoria Estadual de Proteção Civil ,
por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), oficializou a medida, o argumento se
embasa na preocupação e nas estratégias de prevenção e combate a pandemia do novo
coronavírus, a covid -19, que recomenda evitar aglomerações de pessoas de todas as
ordens por conta dos riscos de transmissão e contágio do COVID-19

O Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo suspende o atendimento técnico 
presencial e  prorroga validade das licenças , com as necessidades de adequar os 
procedimentos administrativos realizado pelo CBPMESP em decorrência da 
Pandemia COVID -19 por meio da Portaria CBMSP Nº14 de 24/03/2020.



BRIGADA DE INCÊNDIO
COMO MONTAR A BRIGADA DE INCÊNDIO

• PROTOCOLADO
• SESMT
• DIMENSIONAR OS BRIGADISTAS
• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA – TREINAMENTO

DEFINIÇÃO

Grupo organizado de pessoas, voluntárias ou NÃO, treinadas e
capacitadas para atuar na prevenção, abandono e combate a um
PRINCÍPIO DE INCÊNDIO e prestar os primeiros-socorros, dentro de
uma área pré-estabelecida.

CRITÉRIOS BÁSICOS PARA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS:

� Permanecer na edificação durante turno de trabalho;
� Possuir boa condição física e boa saúde;
� Possuir conhecimento das instalações;
� Ter responsabilidade legal;
� Ser alfabetizado.



BRIGADA DE INCÊNDIO
PLANO DE EMERGENCIA

É o documento estabelecido através de adoção  de padrões mínimo , 
de acordo  com a sua necessidade ou risco envolvido , visando otimizar as 
ações próprias e do socorro público ou terceiros.
O responsável pela empresa e o responsável  do Plano de Emergência 
contra incêndio deve assinar o plano.
O plano de Emergência deve ser revisto a cada  1 ano

PLANO DE ABANDONO DE AREA

Ações que visam à remoção rápida, segura, de forma ordenada e

eficiente de toda a população fixa e flutuante da edificação, em caso de

uma situação de sinistro.



QUAL O OBJETIVO DA BRIGADA DE INCÊNDIO ?

Proporcionar conhecimentos adequados, requisitos mínimos para  
formação, implantação e reciclagem de brigadas de incêndio, 
preparando-as para atuar na prevenção e no combate ao 
PRINCÍPIO DE INCÊNDIO, abandono de área e primeiros socorros, 
visando, em caso de Sinistro, PROTEGER A VIDA e o patrimônio, reduzir 
as consequências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente.



ATRIBUIÇÕES  DA BRIGADA DE INCÊNDIO

PLANO DE AÇÕES DE EMERGÊNCIA:
Aplicar os procedimentos básicos estabelecidos no plano de emergência  contra incêndio 
da planta até o esgotamento dos recursos destinados aos brigadistas.

❖Orientação a população fixa e flutuante; 
❖Localização ( endereço completo, pontos de referências, unidade)
❖Pessoas  portadora de deficiências (localização e número) 
❖Conhecer o plano de emergência da edificação. 



ATRIBUIÇÕES  DA BRIGADA DE INCÊNDIO

❖Recursos Humano ( indicar número de brigadistas e bombeiro civil. )

❖Participação nos exercícios simulados; 

❖Materiais existentes  ( extintores de Incêndio, sistema de hidrantes,chuveiros 
automáticos, Sinalização e iluminação de emergência, saídas de emergências ,  
sistemas de detecção de fumaça e alarme de incêndio)



IMPLANTAÇÃO  DA BRIGADA DE INCÊNDIO

PLANO DE ABANDONO

DIVULGAÇÃO - Deve ser feito por todos os canais de comunicaões 
possiveis

TREINAMENTO  - Deve ser feito treinamentos e simulados   pelos           
brigadistas

� EXERCÍCIOS SIMULADOS  - Devem ser programados com ou sem                                             
comunicação prévia  para a 

população

� PROCEDIMENTO BÁSICOS NAS EMERGÊNCIAS



ATRIBUIÇÕES E DEFINIÇÕES DA    BRIGADA
Coordenador Geral
Responsável geral por todas as edificações que compõe uma planta.

Chefe da Brigada de Incêndio
Responsável por uma edificação com mais de um pavimento /compartimento.

Líder
Responsável pela coordenação e execução das ações de emergência em sua área 
de atuação.

Instrução  Técnica 17/19 - O brigadista deve utilizar CONSTANTEMENTE
em lugar visível uma identificação que o reconheçam como membro da brigada.



ALERTA
Após identificada uma situação de emergência, alertar os 

ocupantes e brigadista da edificação 

PROCEDIMENTO DO PLANO DE ABANDONO

CORTE DE ENERGIA
Sempre que possível cortar a energia elétrica  dos  equipamentos ou 

área geral.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO
Analisar a situação até o final do sinistro, se houver  necessidades de       

Corpo bombeiro 

PRIMEIROS SOCORROS 
Primeiros socorros às possíveis 

vítimas, mantendo ou                     restabelecendo suas funções 
vitais e RCP até a chegada do socorro    especializado. 



PROCEDIMENTO DO PLANO DE ABANDONO

ABANDONO  ÁREA
Iniciar abandono da área parcial ou total. 
Tempo estimado  para  a finalização do abandono da área.

10 MINUTOS NO MAXIMO

PONTO DE ENCONTRO
remover para o ponto de  encontro já estabelecido  e demarcado 

pelos brigadistas que devera ser  seguro a uma distância  mínima de 
100M DO LOCAL DO SINISTRO.

ISOLAMENTO DA ÁREA
Isolar fisicamente a área sinistrada de modo a garantir os        

trabalhos  de emergência e evitar o acesso de pessoas não  
autorizadas. 

INVESTIGAÇÃO
Após o controle total da Emergência e a volta  a normalidade, o 

coordenador da brigada deve iniciar um processo de 
investigação e  Levantar as possíveis causas do sinistro e 
suas consequências, emitir relatório para discussão nas reuniões 
extraordinárias.          



CRONOGRAMA
5.7.1 Reuniões ordinárias

❏ Reuniões mensais com os membros da brigada, com registro em ata 
onde serão discutidos: 

❏ Calendário dos Exercícios do simulado
❏ Funções de cada membro da brigada; 
❏ Alterações ou mudanças no efetivo. 
❏ Condições de uso dos equipamentos de combate  a incêndio
❏ Apresentação de problemas evidenciados em vistorias para que sejam 

feitas     propostas corretivas
❏ Atualizações de procedimentos e técnicas e táticas de combate a incêndio

5.7.2 Reuniões extraordinárias
Reunião após alguma ocorrência ou situação de risco grave e iminente com 
registro em ata, onde serão discutidos as  providências a serem tomadas.
As decisões tomadas são registradas em ata e enviadas às áreas competentes 
para as providências pertinentes.

5.7.3 Exercícios simulados
A cada 6 meses .



QUADRO DE DIVULGAÇÃO DA BRIGADA



CONHECENDO
O FOGO



QUEM SABE, DIVIDE
QUEM NÃO SABE, PERGUNTA

Mario Sergio Cortella



FOGO
Nos primórdios  com a evolução humana , a alimentação era feita  através de 
caça  pelos humanos.



FOGO
Nesta época o fogo  foi fundamental para o  homem,  amedrontado 
pelo fenômeno pensado ser sobrenatural o poder do fogo.
Logo o homem conseguiu utilizar o fogo para o seu próprio beneficio  
pode  aquecer  com o fogo nas  épocas frias , cozer seus alimentos, 
iluminar o seu ambiente.



TEORIA DO FOGO
Fogo:

É  o produto da combustão de materiais inflamáveis , que 
trás inúmeros benefícios  desde que  bem controlado.



“NENHUM INCÊNDIO NASCE GRANDE”

Corpo de Bombeiro”

TEORIA DO FOGO

Incêndio: 
o fogo indesejado, destruidor,  foge ao controle do homem e causa inúmeros 
danos para as pessoas  e normalmente começa descontrolado



TEORIA DO FOGO

FOGO : Gera gases 
inflamáveis, que misturado 
com comburente, forma fonte 
de calor  e   inicia uma
REAÇÃO EM CADEIA.

FOGO : é  combustível   
necessário  que atingi  seus 
pontos de fulgor e combustão



COMPOSIÇÃO DO FOGO

❖ Combustível

❖ Comburente (oxigênio)

❖ Calor

❖ Reação em Cadeia.



TETRAEDRO DO FOGO
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Química

O quadrado ou tetraedro do fogo acontece quando  o incêndio já tem 
condição de se manter, ou seja fica fora de controle,  e provoca  a chamada 
reação em cadeia. O fogo e a consequência da reação química entre quatros 
componentes, que produz  calor, luz e  chamas.
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TRANSMISSÃO DO CALOR
03 diferentes maneiras de Propagar o calor:



EFEITOS DO FOGO

É a  explosão de fumaça escura, densa mudando de cor (cinza e      
amarelado) sobre pressão num ambiente fechado  com corrente    
repentina de  entrada de ar, em formas de lufadas (rajadas,vento forte 
e rápido e intermitente)

BRACkDRAFT

http://videos/BACKDRAF%2520FOGO.mp4


EFEITOS DO FOGO

É uma camada de fumaça sobre o teto com rápido aumento
da temperatura com visíveis línguas de fogo na camada de
fumaça em superfícies combustíveis emanando gases

FLASHOVER

http://videos/FLASHOVER%2520FOGO.mp4


INCÊNDIOS 
HISTÓRICOS



O GRANDE ACIDENTE
1937: Explosão do dirigível Hindenburg. ocorreu o incêndio com a 
explosão do maior zepelim do mundo causou a morte de 35 pessoas. ... 
O zepelim já estava com as escadas baixadas quando, a 60 metros do 
chão, iniciou-se um incêndio em sua cauda



TRAGÉDIA DO GRAN CIRCUS NORTE-AMERICANO

Em 1961, Niterói (RJ), O maior  incêndio em circo e criminoso ,  20 minutos 
antes do final, a lona de parafina altamente inflamavel, levou 3 minutos para 
cair em cima dos 2.500  espectadores , não havendo saídas sinalizada e 
pessoas treinadas para  fazer o abandono .As pessoas foram queimadas e 
pisoteadas obstruindo a saída com os corpos,deixou 500 vítimas fatais 
(70% delas crianças).



EDIFÍCIO JOELMA  
Incêndio em 1974, em São Paulo, deixou 184 mortos;



REFINARIA - MECA
A explosão de  gás(1997) foi a causa do incêndio que matou 343 pessoas 

e feriu outras 1290 , 70 mil tendas foram queimadas .



PREVENÇÃO
Ato de se antecipar às consequências de uma ação, 
no intuito de prevenir seu resultado, corrigindo-o e 
redirecionando-o  com  segurança.ex



TELEFONE NECESSARIOS

Ramal 914222

190



Classes de Incêndio
OS INCÊNDIOS DIVIDEM-SE EM QUATRO CLASSE: 



AGENTES EXTINTORES

EXTINTOR O QUE É?
É um aparelho manual utilizado com a finalidade de combater 
PRINCÍPIOS E FOCOS de fogo que contém um 

determinado agente extintor para certos tipos de incêndios.



AGENTES EXTINTORES E MÉTODOS DE    
EXTINÇÃO

• Extintor de Água Pressurizada – AP

• Capacidade  10 litros

• Aplicação  incêndio  - Classe “A”

• Alcance médio do jato  - 10 metros

• Tempo de Descarga – 60 segundos 

IMPORTANTE: 

NUNCA UTILIZAR NAS CLASSES  “B”, “C”

• A extinção  através do resfriamento



MÉTODOS DE EXTINÇÃO

•Extintor de Gás Carbônico  – CO2

•Capacidade  - 2,4,6 litros

•Aplicação  incêndio - Classe “B”e “C”

•Alcance médio do jato  - 2,5 metros

•Tempo de Descarga – 25 segundos 

•A extinção  através do Abafamento



• Extintor ABC Pressurizado

• Capacidade  - 2,3,4,5,9 kg

• Aplicação  incêndio - Classes “A”,”B”e “C”

• Alcance médio do jato  - 08 a 12 metros

• Tempo de Descarga – 08 a 12  segundos 

• A extinção  Fosfato monoamônico, também 
chamado de Pó ABC, extingue incêndios de 
sólidos, líquidos, gases e eletricidade.

MÉTODOS DE EXTINÇÃO



MÉTODOS DE EXTINÇÃO

• Extintor de Pó Químico Seco  - PQS 

• Capacidade  - 1,2,4,6,8,e 12 kg

• Aplicação  incêndio - Classe “B”,  “C” e “D”

• Alcance médio do jato  - 5 metros

• Tempo de Descarga – 15 segundos para extintor 
de 4kg e  25 segundos para extintor de 12kg 

• A extinção  através do Abafamento



MÉTODOS DE  EXTINÇÃO

• Extintor  “K”  Solução de Acetato de  
Potássio 

• Capacidade  - 06 litros

• Aplicação  incêndio - Classes  “K” – óleos e gorduras

• Alcance do jato  - Próximo

• Tempo de Descarga – imediata

• A extinção   e feita por resfriamento  pelo efeito 
asfixiante da espuma ( saponificação – Não havendo o 
espalhamento do óleo quente e gordura).



MANEJO DOS EXTINTORES DE iNCÊNDIO
(Dióxido de Carbono – CO2) 

A Forma  de retirar o pino de segurança



INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO 
Todo extintor deverá ter uma ficha de controle de inspeção



INCÊNDIOS ATUAIS 



BOATE KISS
Em 2013, um incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), deixou 245
mortos. O fogo começou depois que a banda que se apresentava no
local acendeu um sinalizador, que incendiou o teto que continha
materiais inflamável. ( LEI 13.425 – Edificações comerciais, serviços ou áreas que
recebem grandes concentrações de publico acima de 100 pessoas))



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA
Em 2015,O incêndio começou no 1º andar e passou para os andares
superiores.



PORTO DE SANTOS 

Em 2016, o incêndio começou após explosão em contêineres que
se alastrou para os demais contêineres, onde provocou uma grande
nuvem tóxica no terminal de cargas.



PRÉDIO DE LONDRES 
Em  2017, o incêndio  começou com um problema na tomada de uma geladeira.
O que pode ter causado o incêndio foi o polêmico revestimento do prédio que 
continha  polietileno, produto altamente inflamável .



PRÉDIO WILTON PAES
O incêndio provocou o desabamento do prédio na madrugada,o  causador 

foi  um curto-circuito em uma tomada onde estavam ligados três 

aparelhos eletroeletrônicos: microondas, geladeira e TV.



INCÊNDIO NO MUSEU NACIONAL

O Incêndio no museu nacional  teve inicio no dia 02/09/18, depois  de 
encerrado o horário de visitação. Boa parte da estrutura do prédio era 
de madeira, e o acervo tinha muito material inflamável o que fez o fogo 
se espalhar rapidamente.Ninguém ficou ferido.



AMAZÔNIA INCÊNDIOS
Em agosto deste ano, foram registrados 30.901 focos de incêndio 
no Amazônia, Esse é o maior número registrado para o mês desde 
2010, quando houve 45.018 focos.



QUAL O PRINCIPAL MOTIVO  DO PRINCÍPIO 
DE INCÊNDIOS?



INCÊNDIOS NA
UNIVERSIDADE DE

SÃO PAULO

USP



INCÊNDIO NO PRÉDIO CENTRAL DA 
ECA

Em 2001, o incêndio provocado por um curto circuito atinge o andar 
superior do prédio central da ECA, onde ficavam os departamentos de 
Artes, Cinema e Biblioteconomia.



INSTITUTO BUTANTÃ
Em Maio de 2010, o Incêndio que  destruiu um enorme  acervo de 
répteis conservado em líquidos inflamável.



TREINAMENTO DE   EQUIPE DE 
BRIGADA DE INCÊNDIO DENTRO DO

CAMPUS DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO





OBRIGADA!!!

MARIA  BORGES
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

SESMT – USP
majebo@usp.br
Tel: 3091-9593


