GUIA DE PREVENÇÃO
E COMBATE A INCÊNDIOS
PARA SUA EMPRESA
O que precisa para dar certo
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Qualquer empresa precisa colocar em prática normas
e regulamentações que envolvam a prevenção de
incêndios. Promover a conscientização acerca deste tema
é fundamental para que os funcionários saibam como
proceder em suspeita e ocorrências desta natureza.
Caso a empresa ainda não tenha começado esse
trabalho preventivo, é fundamental providenciá-lo
o quanto antes, já que um incêndio pode ocorrer a
qualquer momento.

Introdução

Para falarmos sobre a importância da prevenção e
combate a incêndios em uma empresa, preparamos
esse eBook super completo que reúne as políticas de
segurança do trabalho necessárias para preservar o
patrimônio e as vidas do local.

Desejamos uma excelente leitura!
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Ambientes de trabalho costumam ser muito propícios
para ocorrências que envolvem fogo, especialmente os
que utilizam muitos equipamentos ligados ao mesmo
tempo. Hospitais, salas de data centers e computadores
e cozinhas industriais são alguns exemplos.
Os próprios ambientes prediais encontram riscos.
Apesar de não serem carregados de todos esses
equipamentos, eles também estão sujeitos a
ocorrências semelhantes.
Existem diversas causas de fogo em empresas, tais
como descargas elétricas, sobrecarga nas instalações
elétricas dos edif ícios e falha humana.

Ocorrências de fogo que
podem surgir em uma empresa
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O caso de uma sobrecarga de instalação ocorre
quando há superaquecimentos dos f ios, por conta de
uma corrente elétrica maior do que a f iação suporta.
Por isso, é fundamental evitar mais de um aparelho
ligado na mesma tomada.
Também tome cuidado com casos de f iações expostas
e aquecimento de disjuntores, que podem ocasionar
faíscas e curto-circuito.
Falhas humanas são passíveis de ocorrer em casos de
descuido, desconhecimento ou irresponsabilidade,
podendo acarretar em multas e em processos judiciais.
Por isso, é fundamental que a sua empresa siga com
todas as orientações prescritas neste material. Estar
regularizada com o Corpo de Bombeiros do seu
município e ter a atuação de uma CIPA estão entre
as recomendações fundamentais para prevenir e
combater um possível incêndio.
Explicaremos sobre cada um desses itens a seguir.
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2.1. Equipamentos e sistemas de
detecção e alarmes em dia
Primeiramente, é essencial que uma empresa esteja
equipada com equipamentos, como extintores, e
sistemas de detecção e alarme.
Os extintores de incêndio foram criados para combater
incêndios de maneira rápida e imediata, e a sua
utilização no ambiente de trabalho deve seguir as
regras do fabricante do produto, das empresas e das
normas regulamentadoras da legislação brasileira.

Formas de prevenir
e combater incêndio
nas empresas
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Além disso, para um combate ef icaz ao incêndio, é
necessário saber manusear o extintor de forma correta,
para não correr nenhum risco ou agravar ainda mais a
situação do incêndio.

Já o sistema de detecção e alarme de incêndio é
composto por equipamentos que detectam o fogo
na fase inicial, para que seja combatido o mais rápido
possível.
Esse sistema possui composições específ icas e uma
série de funções para atuar tanto na prevenção,
quanto no combate a incêndio, acionando equipes
especializadas para cuidarem da ocorrência.
A seguir, explicaremos sobre alguns dos principais
sistemas de detecção e alarmes de incêndio.
Proteção Passiva Contra Incêndio
A Proteção Passiva Contra Incêndio (PPCI) é constituída de
materiais e soluções que evitam a propagação do fogo,
de forma que haja tempo suficiente de uma evacuação
segura das pessoas e a redução de danos à estrutura do
ambiente e a seu patrimônio.
É uma forma passiva de proteção porque esses sistemas não
combatem diretamente o foco do incêndio, mas sim previnem
a sua propagação, de forma que visa diminuir as consequências
do fogo para a estrutura do local e para as pessoas.
A PPCI pode ocorrer por meio de sistemas de vedação, como
o Firestop, utilizados contra a propagação de incêndio; e de
proteção em estruturas metálicas, como o Fireprotection,
que permite que essas estruturas resistam ao fogo por até
120 minutos.
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Proteção Ativa Contra Incêndio
Já os sistemas de PACI são equipamentos e medidas que
tem como objetivo o combate imediato a um incêndio
já iniciado, evitando sua propagação. A extinção do fogo
pode ocorrer de maneira automática ou não, sendo alguns
dos equipamentos os extintores, sprinklers, alarmes de
incêndio e hidrantes.
Além destes equipamentos, há o sistema de sinalização,
que são as saídas de emergência, rotas de fuga e iluminação
de emergência; e o controle de movimento de fumaça,
sistema que facilita a evacuação, a identificação do foco de
incêndio, e a diminuição dos riscos de inalação de gases.
Equipamento de Proteção Coletiva - EPC
O EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) tem o objetivo
de proteger o ambiente de trabalho, eliminando
ou diminuindo situações de risco identificados pelo
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse
programa foi prescrito pela NR 9, e estabelece medidas
de proteção direta para pessoas.
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Os EPCs devem fazer parte dos planos de prevenção
e combate a incêndio, pois esses equipamentos são
primordiais para que haja a evacuação segura de pessoas,
tais como:

● Sensores de presença;
● Placas de sinalização
● Cone de Sinalização
● Bandeirola;
● Cavaletes;
● Chuveiro Lava-Olhos;
● Fita de Sinalização;
● Proteção contra ruídos e vibrações;
● Sistema de Ventilação e Exaustão;
● Sistema de Iluminação de Emergência.

2.2. CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidente, também
conhecida como CIPA, é uma frente oficial que deve estar
presente em empresas com mais de 20 funcionários.
Essa comissão, composta por representantes de uma
empresa, visa observar, relatar e prevenir os possíveis riscos
em ambientes de trabalho, trabalhando na prevenção e no
combate desses riscos, incluindo incêndios.
Seu objetivo é proteger funcionários e prestadores de
serviços de danos que possam colocar suas integridades
físicas e mentais em risco.
Entre as atividades realizadas, a comissão tem a
responsabilidade de organizar eventos dentro da empresa
que visam a conscientização da segurança do trabalho inclusive, a prevenção e o combate a incêndio.
Os membros da comissão são eleitos pelos funcionários,
com exceção do presidente, que é denominado pelo
dono da empresa, e o vice-presidente, escolhido pelos
colaboradores. O mandato dura um ano, sendo possível a
reeleição.
O número de membros da CIPA em determinada empresa
varia de acordo com os seguintes pontos:
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1 - Número de funcionários da empresa;
2 - O tipo de atividade que é exercida na empresa;;
3 - O que está nas determinações da Norma Reguladora
(NR5), elaborado pelo Ministério do Trabalho (MTE).
Toda a equipe da CIPA precisa receber treinamento e ter
uma carga horária de 20 horas durante o expediente na
função. Dessa forma, fica constatado que estão capacitados
para exercer as atribuições da comissão.
Toda CIPA, assim como os funcionários de sua empresa,
precisam participar de uma atividade chamada SIPAT.
SIPAT
SIPAT significa Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho. É uma atividade obrigatória para
todas as CIPAs, segundo o que descreve a NR 5,
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que promove a conscientização dos funcionários sobre
formas de se prevenir em caso de acidentes.
O evento conta com atividades interativas, tais como
palestras, jogos e gincanas, que promovem a reflexão dos
funcionários sobre medidas de segurança.
A semana pode ser organizada pela CIPA ou por uma
empresa terceirizada, e ressalta treinamentos que foram
obtidos pela equipe da CIPA.
Portanto, a Sipat é um braço das atividades promovidas
pela CIPA. O evento também permite a participação das
famílias de funcionários em atividades de socorro e de
emergência.

2.3. Como elaborar um Plano de Prevenção e
Proteção Contra Incêndios
O Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios
(PPCI) é um conjunto de ações que garante a segurança
das pessoas em um espaço coletivo. É um documento
exigido e fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros para que as
instalações da empresa estejam em conformidade para o
combate a incêndio e operando da forma correta.
Seu objetivo é proteger a integridade de pessoas em casos
onde há acidentes gerados pelo fogo, além de prevenir os
riscos e as ameaças de incêndio. Ele é feito para orientar as
pessoas que estejam no local atingido, principalmente para
que saibam o que fazer na hora de procurar locais seguros.
A sua elaboração deve ser realizada por profissional com
habilitação em nível superior e que possua credenciamento
no Conselho Geral de Engenharia e Agronomia. O
profissional também deve estar apto para realizar a
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento
que define o responsável por uma determinada prestação
de serviços ou obra e sua fiscalização quanto ao combate
a incêndio.
O profissional habilitado elaborará então o PPCI, adotando
e implementando medidas de segurança necessárias para
prevenir incêndios. Essas medidas serão analisadas pelo
Corpo de Bombeiros, que realizará vistorias para liberar o
funcionamento do local ou embargar.
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Que empresas precisam elaborar o Plano?
De acordo com a NBR 13714 – 2000, toda edificação
que possuir área construída superior a 750 m² e/ou
altura superior a 12 metros precisará, obrigatoriamente,
contemplar sistemas hidráulicos preventivos de combate
a incêndio. A medida também deve estar contemplada no
PPCI.
As mesmas dimensões de altura e área construída e em
operação são utilizadas em relação à implantação do PPCI
em empresas e empreendimentos.
É importante ressaltar também que as edificações estão
classificadas por essa mesma norma, em grupos de acordo
com a ocupação e porte do empreendimento.

2.4. Como treinar colaboradores para o combate
a incêndios em minha empresa
Como nunca se sabe quando um incêndio vai ocorrer, é
fundamental que os colaboradores estejam preparados
para agir, assim como para evacuar o local com segurança.
Desta forma, é fundamental que as empresas cumpram
com a realização de treinamentos de prevenção e combate
ao fogo e contem com a presença de uma brigada de
incêndio.
Explicaremos a seguir:

12

Treinamento
O principal objetivo de um treinamento de combate a
incêndio em uma empresa é treinar os funcionários em
situações de risco, para que eles sejam capazes de prestar
socorro quando necessário.
Recomenda-se que empresas de todos os ramos e
tamanhos façam o treinamento de combate a incêndio,
especialmente as que tenham um grau de risco elevado
por conta da presença de materiais inflamáveis.

13

Estes treinamentos são necessários após a vistoria do
Corpo de Bombeiros, que concede à companhia o AVCB
(Auto Vistoria do Corpo de Bombeiros), que aborda as
técnicas que auxiliam na prevenção de incêndios.
Ao participar de um treinamento de combate a incêndio,
os colaboradores passam a lidar com os equipamentos de
segurança com mais responsabilidade.

Brigada de incêndio
Além do treinamento de combate a incêndio, é indicado
que a empresa possua uma brigada de incêndio interna,
órgão constituído por funcionários treinados para atuar
quando é percebido algum foco de incêndio. A brigada de
incêndio também pode atuar em casos de prestação de
primeiros socorros.
Este grupo de colaboradores recebe treinamentos
ministrados pelo Corpo de Bombeiros, tais como
identificar riscos de incêndio, como agir em casos de
emergências e técnicas de primeiras socorros.
Além de trazer conscientização para a empresa sobre os
riscos do incêndio, o papel da brigada abarca também
pessoas capacitadas para manusear instrumentos e
equipamentos em caso de incêndio ou para a prevenção
do mesmo.
Por isso é tão importante contar com uma brigada
preparada fisicamente e emocionalmente para lidar com
a segurança de qualquer empresa ou estabelecimento.
Toda empresa com mais de 20 funcionários, por lei, precisa
de uma brigada de incêndio.

14

2.5. Vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros
A vistoria do Corpo de Bombeiros é realizada para
liberar ou embargar o funcionamento de um local,
de acordo com as exigências e normas de segurança
que o local deve oferecer.
O ambiente só pode entrar em funcionamento se
receber o alvará do Corpo de Bombeiros permitindo o
início das atividades. Caso contrário, é dado um novo
prazo para que a empresa faça as mudanças necessárias
e solicitadas para o funcionamento.
Após a vistoria e a liberação do local, o Corpo de
Bombeiros fornece o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros), que prova que aquele ambiente está
em dia com suas obrigações de segurança.
Este documento é fundamental para que a prefeitura
libere um alvará para a regularização e funcionamento
do prédio.
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3.1. Normas ABNT
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é
responsável pela elaboração das normas brasileiras
- entre elas, as normas de segurança contra incêndio,
estabelecidas pelo Comitê Brasileiro de Segurança
Contra Incêndio (ABNT/CB-024).

Normas reguladoras

As normas asseguram as características fundamentais
da fabricação de produtos e equipamentos de
prevenção e de combate a incêndio, como qualidade,
segurança, conf iabilidade e ef iciência. Assim como
avaliam projetos e instalações destinadas com esse
propósito.
O cumprimento dessas normas estabelece produtos e
equipamentos seguros e aptos a prevenir e a combater
as chamas, de forma que preze pela segurança das
pessoas e da sua empresa.
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3.2. Norma Reguladora 5
A NR 5 é uma norma reguladora criada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), que prevê a formação, a
regulamentação e o funcionamento da CIPA em um
estabelecimento.
As CIPAs também devem ser formadas e mantidas
segundo o artigo 163 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
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O descumprimento da NR 5 pode levar a empresa a
arcar com multas e processos judiciais no espectro
das responsabilidades trabalhista, previdenciária, civil,
tributária e criminal.
Já o funcionário que se recusar, de forma injustif icada,
a participar das atividades promovidas pela CIPA, como
a Sipat, sof re uma penalidade permitida por lei, em que
se constitui ato faltoso.

3.3. Norma Reguladora 23
A NR 23, criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), aponta as diretrizes relacionadas à proteção
contra incêndios nos ambientes de trabalho.
Nela, estão estabelecidas o procedimentos necessárias
para assegurar que todos as pessoas estejam seguras
ou que possuam meios de sair, caso aconteça algum
tipo de incêndio no local de trabalho.
A NR 23 é um dos principais requisitos para a obtenção
da certif icação ISO 45001, norma internacional focada
na Saúde e Segurança do Trabalho (STT) das empresas.
A NR 23 estabelece que todas as empresas devem possuir:

● Proteção contra incêndio;
● Saídas suficientes para a retirada rápida do pessoal
em serviço;
● Equipamento suficiente para combater o fogo em seu
início (extintores, saída, mangueiras de água, etc.);
● Pessoas treinadas para usar corretamente esses
equipamentos (neste caso, inclui a brigada de incêndio).
Ainda segundo a NR 23, quando identif icado um foco de
incêndio, o sistema de alarme deve ser acionado, o Corpo
de Bombeiros deve ser chamado imediatamente e as
máquinas e aparelhos elétricos devem ser desligados,
com exceção dos que não possam ser interrompidos
por medidas de segurança.
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Se uma empresa negligencia as ações de prevenção e de
combate a incêndio, tais como a CIPA, a Sipat e a instalação
de equipamentos que obedeçam às normas ABNT, há
inúmeros danos e perdas para todos os seus envolvidos.
O incêndio oferece riscos sérios às empresas e
empreendimentos, tanto pela saúde e bem-estar de
seus funcionários, quanto aos danos contra os seus
patrimônios f ísico e intelectual.
Um foco de chamas pode se alastrar de forma rápida,
causando uma situação extremamente prejudicial
para qualquer empresa, tanto por motivos de perdas
materiais, como aos danos emocionais das pessoas
envolvidas.

Danos e perdas na empresa
causados por negligência

Danos às estruturas f ísicas de empresas, como em
instalações e equipamentos, também podem acontecer
devido à ação do fogo e, dependendo da situação,
podem levar à perda total desses bens.
Todas essas questões são apenas algumas das mais
graves que uma empresa pode ser submetida se não
houver no local as devidas prevenções quanto ao
combate a incêndio, além da imagem da empresa ser
prejudicada no caso de ter que arcar com prejuízos
f inanceiros e trabalhistas.
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Se a sua empresa não está devidamente equipada para
qualquer ocorrência de incêndio, todos que atuam nela
assinam o risco de perder tudo o que estão construindo
da noite para o dia.
Por isso, investir em medidas de prevenção e combate
a incêndios é fundamental para qualquer empresa, a
f im de preservar a vida das pessoas e o patrimônio e a
produção da companhia.
Estar ciente e cumprir as normas reguladoras, elaborar
um Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios,
treinar os colaboradores para atuarem nessas f rentes
e investir em equipamentos de qualidade são ações
indispensáveis para garantir segurança para sua
empresa e seus colaboradores.

Conclusão
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Prevenção contra incêndios da
sua empresa é com a Mi Fire
Em quase 30 anos no mercado, a MI Fire garante a
excelência dos produtos e dos serviços prestados. Nosso
maior compromisso é com os clientes e parceiros que estão
procurando por soluções para proteger o bem mais valioso
de todos: a vida.
A MI Fire preza pela satisfação total dos seus contratantes,
a partir de um serviço de suporte que visa a utilização
segura de nossos equipamentos. Nos comprometemos a
antecipar as expectativas dos nossos clientes por meio de
um atendimento de qualidade.
Além de contarmos com a fabricação dos nossos próprios
extintores e componentes, apostamos em revendas de
produtos de marcas parceiras e altamente reconhecidas
no mundo, como Notifier e os agentes limpos FM200 e
Novec 1230.
Portanto, se você está procurando por equipamentos
para promover a segurança de sua empresa e das pessoas
que nela trabalham ou se você revende esses produtos e
serviços, temos tudo para uma parceria de sucesso. Entre
em contato com nossos especialistas. Eles estão prontos
para tirar dúvidas e fazer orçamentos.

FALE CONOSCO
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