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Prezados,
Favor nos informar:

Haverá projetos que se enquadram na instrução Técnica nº 42/2020 (I7-42/20) ?

Se houver projetos que se enquadram nesta Instrução Técnica nº 42/2020 (IT-42/20), como podemos

comprovara aprovação do projeto se na mesma não pede a análise de projeto até 1.500,00 metros

quadrados em algumas classes de incêndio.

No caso se houver Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB), como vamos comprovar

aprovação de projeto se o mesmo depende da Prefeitura Municipal a instalação dos equipamentos de

proteção contra incêndio?

Favor nos informar com urgência.

ET
ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ: 04.280.774/0001-74

Av, DOS ARNALDOS, Nº, 1066, SALA 11, CENTRO, FONE/FAX: (17) 3442-2521 - FERNANDÓPOLIS / S.P. — CEP 15600-028

Livre de virus. www avast.com.
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4.10 Empresário: pessoa que exerce profissionalmente

atividade econômica organizada para a produção ou circulação

de bens ou serviços.

4114 Empresa sem estabelecimento: atividade econômica

exercida exclusivamente em dependência de clientes ou

contratantes (ex.: pintor, encanador, pedreiro, eletricistas), em

local não edificado (ex.: veículo, trailer, barraca), ou na própria

residência do empresário.

412 Estabelecimento empresarial: local que ocupa, no todo

ou em parte, uma edificação ou área de risco individualmente

identificada, onde é exercida atividade econômica por

empresário individual ou sociedade empresarial, de caráter

permanente, periódico ou eventual.

4.13 Fiscalização: ato administrativo, decorrente do exercício

do poder de polícia, pelo qual os Corpo de Bombeiro Militares

verificam a implementação e manutenção das medidas de

segurança contra incêndio e emergências de uma edificação,

área de risco ou estabelecimento empresarial.

414 Licença de funcionamento: etapa do procedimento de

registro e legalização, presencial ou eletrônica, que conduz 0

interessado à autorização para O exercício de determinada

atividade econômica. Esta licença difere da regularização da

edificação ou área de risco emitida pelo Corpo de Bombeiros

Militar como um todo.

4.45 Mezanino: pavimento que subdivide parcialmente um

andar em dois andares. Será considerado como andar ou

pavimento, o mezanino que possuir área maior que um terço

(1/3) da área do andar subdividido.

4.46 Microempreendedor Individual (MEI: empresário

individual com faturamento anual pré-estabelecido de acordo a

Lei Complementar nº 123/2006, sem participação em outra

empresa como sócio ou titular, com no máximo um empregado

contratado e que atenda às demais disposições legais.

447 Pavimento: plano de piso do andar de uma edificação ou

área derisco.
4148 Processo de Segurança contra incêndio: processo de

regularização das edificações e áreas de risco, para fins de

emissão da licença do Corpo de Bombeiros Militar, que

compreende a análise de projeto e a vistoria técnica de

regularização das edificações e áreas de risco,

4.19 Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da

Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM: política

pública que estabelece as diretrizes e procedimentos para

simplificar e integrar o procedimento de registro e legalização

de empresários e pessoas jurídicas de qualquer porte,

atividade econômica ou composição societária, criada pela lei

federal nº 11.598/2007.

4.20 Subsolo: pavimento situado abaixo do perfil do terreno.

Não será considerado subsolo o pavimento que possuir

ventilação natural para o exterior, com área toial superior a

0,006 m? para cada metro cúbico de ar do compartimento, e

tiver sua laje de cobertura acima de 1,20 m do perfil do terreno.

5 CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE

RISCO

5.4 A edificação deve ser enquadrada nas regras de

Projeto Técnico Simplificado (PTS), quando atender aos

seguintes requisitos cumulativamente:

5.11 Possuir até 750 m? de área construída com, no máximo,

três pavimentos ou até 1.500 m? de área construída com, no

máximo, 6 m de altura.
5.1.1.1 São desconsiderados para o cômputo da área:

a. telheiros, com laterais abertas, destinados à proteção de

utensílios, caixas d'água, tanques e outras instalações
desde que não tenham área superior a 10m?;

b. platibandas e beirais de telhado com até três metros de

projeção;
c. passagens cobertas, de laterais abertas, com largura
máxima de três metros, destinadas apenas à circulação
de pessoas ou mercadorias;

d. coberturas de bombas de combustível e de praças de

pedágio, desde que não sejam utilizadas para outros fins

e sejam abertas lateraimente em pelo menos 50 % do

perímetro;
e. reservatórios de água, escadas enclausuradas e dutos de

ventilação das saídas de emergência;

f. piscinas, banheiros, vestiários e assemelhados.

5.1.1.2 Os subsolos destinados exclusivamente para
estacionamento de veículos não são considerados no cômputo

da altura da edificação.

5.1.1.3 Para as edificações que possuam desconto de áreas,

pode ser exigida a documentação comprobatória de área da

construída.

5.1.2 Não possuir subsolos ocupados destinados a local de

reunião de público (Grupo F), independente da área; bem como

qualquer outra ocupação, diversa de estacionamento de

veículos, com área superior a 50 m;

5.1.3 Ter lotação máxima de 250 (duzentas e cinquenta)

pessoas, quando se tratar de local de reunião de público

(Grupo FP);

5.1,4 Ter, no caso de comércio de gás liquefeito de petróleo -

GLP (revenda), armazenamento de até 12.480 Kg (equivalente

a 960 botijóes de 13 kg);

5.1.5 Armazenar, no máximo, 20 mº de líquidos inflamáveis ou

combustíveis, em tanques aéreos ou de forma fracionada, para
qualquer finalidade;

5.1.6 Armazenar, no máximo, 10 mº de gases inflamáveis em

recipientes transportáveis ot estacionários, para qualquer
finalidade; e

5.1.7 Não manipular ou armazenar produtos perigosos à

saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio, tais como:

explosivos, fogos de artifícios, peróxidos orgânicos,
substâncias oxidantes, substâncias tóxicas, substâncias

radioativas, substâncias corrosivas e substâncias perigosas
diversas.

5.1.7.4 Podem ser classificadas como PTS as edificações ou

área de riscos que comercializam agrotóxicos, substâncias

(sólidas ou líquidas) oxidantes, corrosivas, e perigosas
diversas, desde que termicamente estáveis e não explosivas,

nos casos em que o estoque é limitado à quantidade
necessária para a atividade.
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6,4 Projeto Técnico Simplificado com emissão de CLCB

6.4.1 As edificações e áreas de risco enquadradas no item 5.2

desta IT devem ser regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros
Militar por meio dos procedimentos a seguir, aplicando-se
subsidiariamente o disposto na IT 01 — Procedimentos
administrativos.

8.4.2 As exigências de segurança contra incêndio para estas
edificações são previstas no item 09 desta IT e nas Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar.

6.4.3 Para os casos enquadrados no item 5.2 desta IT, deve

ser emitido um Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros
(CLCB),

8.4.3.1 A critério do Serviço de Segurança contra Incêndio do

CBPMESP, a vistoria técnica pode ser realizada por
amostragem.

6.4.4 São requisitos para regularização das edificações
enquadradas no item 5.2 desta IT:

6.4.4.1 Edificações térreas com área construída de até 200
mê e saída dos ocupantes diretamente para via ública:

a. preenchimento e apresentação da Declaração do

Proprietário ou Responsável pelo Uso disponibilizado no

portal do Via Fácil Bombeiros;

b. apresentação de comprovante de responsabilidade
técnica sobre os riscos específicos existentes na
edificação, tais como: controle de material de acabamento
e revestimento, gases combustíveis, vasos sob pressão;

c. recolhimento de taxa correspondente ao serviço de
segurança contra incêndio.

6.4.4.2 Demais casos:

a. preenchimento e apresentação do Formulário de
Segurança contra Incêndio disponibilizado no portal do
Via Fácil Bombeiros;

b. apresentação de comprovante de responsabilidade
técnica referente à instalação e/ou manutenção dos
sistemas de segurança contra incêndio.

c, apresentação de comprovante de responsabilidade
técnica referente ao dimensionamento das saídas de
emergência, para edificação do Grupo F;

d. apresentação de comprovante de responsabilidade
técnica sobre os riscos específicos existentes na
edificação e área derisco, tais como: controle de material
de acabamento e revestimento, gases combustíveis,
vasos sob pressão;

e. recolhimento de taxa correspondente ao serviço de
segurança contra incêndio.

6.4,5 A Declaração do Proprietário ou Responsável pelo Uso

deve ser assinada, digitalizada e encaminhada por upload no
sistema,

6.4.6 O Formulário de Avaliação de Risco do Responsável
Técnico deve ser assinado pelo proprietário ou responsável
pelo uso, digitalizado e encaminhado por upload, contendo a

certificação digital do responsável técnico ou da empresa
responsável pela instalação ou pela manutenção das medidas
de segurança contra incêndio.

6.4.7 Os demais documentos comprobatórios devem ser
digitalizados e encaminhados por upload, contendo a

certificação digital do responsável técnico ou da empresa
responsável pela instalação ou pela manutenção das medidas
de segurança contra incêndio.

RANA

6.4.8 Um único comprovante de responsabilidade técnica

pode ser apresentado caso os serviços sejam prestados pelo

mesmo responsável técnico, desde que os serviços sejam
discriminados expressamente.

8.4.9

O
protocolo de vistoria deve ser disponibilizado no portal

do Via Fácil Bombeiros, após o reconhecimento do pagamento
da taxa correspondente ao serviço e a realização do upload dos
documentos obrigatórios.

8.4.10 O Corpo de Bombeiros Militar deve realizar a análise da
documentação apresentada no prazo máximo de sete dias
corridos e eventualmente realizar a vistoria por amostragem.

6.4.10,1 O decurso do prazo estabelecido, sem que haja
notificação ou reprovação de eventual vistoria, implica na
emissão automática do CLCB.

6.4.11 Eventual solicitação no curso do processo do CLCB,

pode ser protocolado por meio Formulário de Atendimento
Técnico (FAT), nos temos da IT 01 — Procedimentos
administrativos.

64.111 As alterações solicitadas não podem acarretar na
descaracterização do processo de CLCB.

8412 Em caso de reprovação da vistoria é permitida uma
única solicitação de retomo nos termos da IT q -
Procedimentos administrativos.

7 PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DA

ATIVIDADE ECONÔMICA

74 A emissão da licença do Corpo de Bombeiros Militar, para
fins de funcionamento da atividade econômica, de qualquer tipo
societário ou de faturamento da empresa, tem o seu
procedimento regulado neste item.

7.2 Para a emissão da licença de funcionamento da atividade

econômica, o Corpo de Bombeiros Militar integra-se ao sistema
Via Rápida Empresa ou equivalente, da Junta Comercial do

Estado de São Paulo.

73 A licença de funcionamento da atividade econômica não
acarreta, de forma automática, na regularização da edificação
ou área de risco, prevista no item 6 desta IT.

74 Para a regularização da atividade econômica não devem

ser exigidas taxas, documentações ou comprovante de

responsabilidade técnica, pois tais medidas devem ser exigidas
apenas do responsável pela regularização da edificação ou

área derisco, nos termos do item 6, desta IT.

7.5 Informações e declarações do empresário podem ser
exigidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, para possibilitar o

enquadramento de risco e o reconhecimento formal do

atendimento aos requisitos de segurança contra incêndio e
emergências.

7.6 Classificação de risco da atividade econômica

7.6.1 A classificação de risco da empresa depende das
características da edificação ou área de risco e das atividades
desenvolvidas no estabelecimento empresarial.

7.6.2 A forma de regularização de cada empresa depende do

grau de risco apresentado.

7.6.3 Da atividade econômica de baixo risco (isenta):

7.8.3.1 Consideram-se de baixo risco e, portanto, isentas de
licença de funcionamento:
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7.9 A primeira vistoria de fiscalização do estabelecimento

deve ter natureza orientadora, exceto quando houver

situação de risco grave e iminente à saúde, reincidência,

fraude, resistência ou embaraço à fiscalização, conforme o

disposto no artigo 29 do Decreto Estadual nº 55.660, de 30 de

março de 2010.

740 Em caso de descumprimento das orientações expedidas

na 1º visita, o Corpo de Bombeiros Militar deve darinício ao

processo sancionatório com vistas à cassação da licença da

atividade econômica emitida, nos termos da legislação vigente.

741 Os microsmpreendedores individuais (MEI) possuem

isenção de taxas para regularização e renovação da Licença

da edificação que ocupa junto ao Corpo de Bombeiros Militar,

conformeo disposto no 8 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar

nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

7414 A isenção da taxa não se aplica para à regularização
urbanística do imóvel (edificação ou área de risco), quando o

MEI compartilha o local com o desenvolvimento de outras

atividades econômicas não isentas.

8 EXIGÊNCIAS PARA PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO

(PTS)

8.1 As edificações enquadradas como PTS, conforme item 5.1

desta IT, devem possuir as medidas de segurança contra

incêndio prescritas nas Tabela 5 ou Tabelas GA a 6M, do Anexo

A, do Regulamento de Segurança contra Incêndio, conforme

área e altura da edificação, bem como as disposições

constantes nas Instruções Técnicas específicas que foram

resumidas as seguir:

8.1,1 Extintores de incêndio

8.1.1.1 A proteção por extintores de incêndio deve ser de

acordo com a IT 21 — Sistema de proteção por extintores de

incêndio.

8.1.4.2 Os extintores devem ser escolhidos de modo a serem

adequados à extinção dos tipos de incêndios, dentro de sua

área de proteção, devendo ser intercalados na proporção de

dois extintores para o risco predominante e um para O

secundário.

Tabeta 1: Proteção por extintores de incêndio

Líquidos infamáveis (óiso, Pos
gasolina, querosene etc.)

8.1.1.3 Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de

incêndio a não mais de 5 metros da entrada principal da

edificação e das escadas nos demais pavimentos.

8.1.1.4 Os extintores devem ser distribuídos de tal forma que

o operador não percorra distância superior à 25 metros.

8.1.1.5 Cada pavimento deve ser protegido, no mínimo, por
duas unidades extintoras distintas, sendo uma para incêndio de

classe A e outra para classes Be C ou duas unidades extintoras

para classe ABC.

serem qr,

SINALIZAÇÃORNAm/EOTOLUMINESCENTE
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3
2,10m
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Figura 1: Fixação de extintor de incêndio

8.1.1.6 Em pavimentos ou mezaninos com até 50 m? de área

construída, é aceita a colocação de apenas um extintor do tipo

ABC.

8.1.1.7 Os extintores devem permanecer desobstruídos e

sinalizados e a altura máxima de fixação dos extintores é de

1,80 m e a minima é de 0,10 m.

8.1.1.8 Riscos específicos devem ser protegidos por extintores
de incêndio, independente da proteção geral da edificação ou

área de risco, tais como: casa de caldeira, casa de bombas,

casa de máquinas; galeria de transmissão, incinerador,

elevador (casa de máquinas), escada rolante (casa de

máquinas), quadro de redução para baixa tensão,

transformadores, contêineres de telefonia, gases ou líquidos

combustíveis ou inflamáveis.

8.1.2 Sinalização de emergência

8.1.2.1 A sinalização deve ser prevista de acordo com os

parâmetros da IT 20 — Sinalização de emergência.

8.1.2.2 Requisitos básicos da sinalização de emergência:

a. deve se destacar em relação à comunicação visual

adotada para outros fins;
b. não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e

acabamentos,

c. deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de

circulação de pessoas & veículos;

d.as expressões escritas utilizadas devem seguir os

vocábulos da lingua portuguesa.

84.23 A sinalização destinada à orientação e salvamento e

aos equipamentos de combate a incêndio, deve possuir efeito

fotoluminescente.

8.1.2.4 No acesso principal dos recintos destinados a reunião

de público deve ser prevista placa de sinalização indicando a

lotação máxima de 250 pessoas, conforme IT 20 — Sinalização

de emergência.



8.1.5.1 O sistema de iluminação de emergência deve atender

a IT 18 - Iluminação de emergência nos seguintes casos:

a. edificações com mais de 2 pavimentos dos Grupos Ã

(residencial), C (comercial, D (serviço profissional), E

(educacional e cultura física), G (serviços automotivos e

assemelhados), H (serviços de saúde ou institucional), |
(indústria) e J (depósito);

b. edificações do Grupo B (serviço de hospedagem),
considerando-se isentos os moiéis que não possuam
corredores intemos de serviços;

c. edificações do Grupo F (Locais de reunião de público)

com mais de dois pavimentos ou com lotação superior à

50 pessoas.
8.1.5.2 Os parâmeiros a NBR 10898 devem ser observados

paraainstalação do sistema de iluminação de emergência.

8.1.5.3 Os pontos de iluminação de emergência devem ser
instalados nos corredores de circulação (aclaramento), nas

portas de saída dos ambientes (balizamento) e nas mudanças

de direção (balizamento).

8.1.5.4 A distância máxima entre dois pontos de iluminação de

emergência não deve ultrapassar 15 metrose entre o ponto de

iluminação e a parede 7,5 metros. Outro distanciamento entre

pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parâmetros da

NBR 10898,

8.1.5.5 O sistema atendido por central de baterias ou por
motogerador devem ter a tubulação e as caixas de passagem
fechadas, metálicas ou em PVC rígido antichama, quando a

instalação for aparente. A iluminação de emergência por meio

de blocos autônomosé dispensada dessa exigência.

8.1.5.6 O tempo máximo de comutação do grupo motogerador
do sistema de iluminação deve ser de 12 segundos.
Recomenda-se que haja sistema alternativo por bateria em

complemento ao motogerador.

8.1.6 Gas Liguefeito de Petróleo (GLP)

8.1.6.1 As centrais de GLP e o armazenamento de recipientes

transportáveis de GLP devem atender ao prescrito na IT 28 —

Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

8.1.6.2 Os recipientes transportáveis trocáveis ou abastecidos

no local (capacidade volumétrica igual ou inferior a 0,5 m)eos
recipientes estacionários de GLP (capacidade volumétrica

superior a 0,5 mº) devem ser situados no exterior das

edificações, em locais ventilados, obedecendo aos
afastamentos constantes no Anexo E.

8.1.6.3 A instalação dos recipientes de GLP deve ser em local

externo e ventilado, sendo vedada em locais confinados, tais
como: porão, garagem subterrânea, forro etc.

8.1.6.4 Proibido o armazenamento na central de GLP de

qualquer tipo de material, bem como outra utilização diversa da

instalação estabelecida.

8.1.6.5 A central de GLP pode ser instalada em corredor que
seja a única rota de fuga da edificação, desde que atenda aos
afastamentos previstos no Anexo E, acrescidos de 1,5 m para

passagem.
9.2.7.5 A central de GLP deve ter proteção específica por
extintores de acordo com a tabela 3.

8.1.6.6 A central de GLP, localizada junto à passagem de

veículos, deve possuir obstáculo de proteção mecânica com

altura mínima de 0,80 m situado à distância não inferior a 1,0

m.

8.1.6.7 Devem ser colocados avisos que possam Ser

visualizados de qualquer direção de acesso à central de GLP,

com os seguintes dizeres: “Perigo, “Inflamável' e “Não Fume”,

bem como placa de proibido fumar conforme Tabela 2.

8.1.6.8Alocalização dos recipientes deve permitir acesso fácil

e desimpedido a todas as válvulas, bem como ter espaço
suficiente para manutenção.

8.1.8.9 O armazenamento de recipientes transportáveis de

GLP, destinados ou não à comercialização (revenda), deve

atender aos parâmetros da IT 28 — Manipulação,
armazenamento, comercialização e utilização de Gás

Liquefeito de Petróleo (GLP).

8.1.7 Líquidos Combustíveis ou Inflamáveis

8.1.7.1 As edificações que possuem líguidos combustíveis ou

inflamáveis devem ser protegidas conforme parâmetros da IT

25 — Segurança contra incêndio para líquidos combustíveis e

inflamáveis.

8.1.8 Proteção para hangares

8.1.8.1 Os hangares devem possuir sistema de contenção,

drenagem e demais medidas de segurança previstas na IT 25

— Segurança contra incêndio para líquidos combustíveis e

inflamáveis.

8.1.8.2 o armazenamento de líquidos combustíveis ou

inflamáveis não é permitido no interior de hangares.

8.1.9 Instalações elétricas

8.1.9.1 As instalações elétricas e o sistema de proteção contra

descargas atmosféricas devem atender aos parâmetros da IT

41 — Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão
parafins de vistoria.

8.1.9.2 A edificação enquadrada como PTS, com área

construída até 750 m? e no máximo, 3 pavimentos, é

dispensada da apresentação do Atestado de Conformidade

das Instalações Elétricas e do respectivo comprovante de

responsabilidade técnica ao Corpo de Bombeiros Militar.

8.2 Exigências técnicas para PTS com área construída
maior que 750m: e, no máximo, 1.500m?.

8.24 As edificações enquadradas como PTS, com área

construida maior que 750 m? e, no máximo, 1.500 m?, devem

possuir as medidas de segurança contra incêndio prescritas

nas Tabelas GA a 6M do Anexo A o Regulamento de Segurança
contra Incêndio, bem como as disposições constantes nas

Instruções Técnicas específicas.

8.244 Os critérios de resistência ao fogo dos elementos de

construção devem atender aos parâmetros da IT 08 —

Resistência ao fogo dos elementos de construção,

8.21.2 O sistema de detecção e alarme de incêndio deve

atender aos parâmetros da IT 19 — Detecção e atarme de

incêndio.



Anexo A

Fluxograma para regularização no CBPMESP

É Projeto:
Simplificado
(PTS?

Possui Projeto
Aprovado?

E cãso de
uu" eLtB?

Possui
AVCB-oUCLEB
da edificação?

É baixo fisco
(isento)?

É médio
risco?



(K) esta tabela se aplica a todas as edificações, exceto para 08 locais destinados às Divisões F-3 e/ou F-7, com população total superior a 2.500 pessoas, onde deve

ser consultada a IT 12 - Centros esportivos e de exibição — requisitos de segurança contra incêndio;

(t) para ocupações do tipo Call-center, o cálculo da população é de uma pessoa por 1,5 m? de área;

(M) para a área de Lojas adota-se no cálculo “uma pessoa por 7 m? de área”;

(N) para o cálculo da população, seré admitido o leiaute dos assentos fixos (permanente) apresentado em planta;

(O) para a classificação das ocupações (Grupos e Divisões), consultar a Tabela 7 do Decreto Estadual;

(P) para a ocupação “restaurante dançante” a” salão de festas” onde há mesas e cadeiras para refeição e pista de dança, o parâmetro para cálculo de popitação é de 1

pessoa por 0,67 m* de área;
(Q) para os locais que possuam assento do tipo banco (assento comprido, para várias pessoas, com ou sem encosto) o parâmetro para cálculo de população é de 1

pessoa por 0,50 m linear, mediante apresentação de leiaute.



B - Serviço de
hospedagem;
H- Serviços de

saúdeeinstitucional. Classes dos mai

Classe |, II-A, IHI-A ou
IV-A

Anexo D

teriais de acabamento e de revestimento

Classe |, I-A ou TIHA! Classe | ou IA
Classe la -B

E = Local de reunião
de público;

L — Explosivos.

Classe |, II-A, HII-A ou
IV-A

Classe | ou II-A Classe | ou II-A

Fonte: IT 10- Controle de material de acabamento é revestimento.

Nota:
1) Exceto para revestimentos que serão Classe Io IA,



Anexo F

Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combatea incêndio

Tabela

4:
Aplicabilidade dos tipos de sistemas e volume de reserva de incêndio mínima (m”?)

Tipoi Tipo 2 Tipo3 Tipo 4 Tipo 4

id dÓg Eaté 4.500 m) RTISm?|RTIIBM? RTII2 Mm? RTI28 mê RTI32 Mm?

Tabela2:Tipos de sistemas de proteção por hidrante ou mangotinhos

50 25 25 30 simples 75

ã
65 40 40 30 simples 5

50 40 40 30 simples 75

3 85 40 40 30 simples 75

a 6s 40 ao so simples 25

65 65 65 30 simples 12,5

Nota especifica:
(A) Os parâmetros da reserva ce incêndio e da potência da bomba de incêndio devem ser determinados conforme 17 22 - Sistema de hidrantes e de mangotinhos para

combate a incêndio; e
(B) Os valores de potência da Bomba de incêndio são sugestivos e tomados com base na maioria dos casos apresentados ao Corpo de Bombeiros. A potência da bomba

de incêndio deve ser especificada no Relatório de Comissionamento ou de Inspeção periódica do sistema de hidrantes conforme pressão, vazão e curva de desempenho

da bomba.


