
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

Obra: Beneficiamento de pescados 

Tipo: Obra nova 

Localização: Rua Thiago Dias Lúcio - Loteamento Parque Industrial de 

Araranguá - Lote 16 e 17, Quadra B, Policia Rodoviária - Araranguá SC. 

Complexidade: Baixa 

Tabela 2 Imóveis com Área ≤ 750 m² ou altura ≥ 12,00m 
Dados da Edificação em análise           

Área = 580,48m² Edificação Térrea Grupo I - 2 
Grupo de ocupação e uso Grupo I - Industrial 

Divisão I-1, I-2, I-3  

Medidas de segurança contra incêndio Instrução 
Normativa 

Classificação  
I, J e M3 Status     

Brigada de incêndio IN 28 - Isento     
Controle de materiais de acabamento IN 18 - Isento     

Controle de fumaça* - - Isento     
Detecção automática de incêndio IN 12 - Isento     

Extintores IN 6 x (V) Ok     
Gás combustível IN 8 x Ok     

Hidráulico preventivo IN 7 x6 Isento     

Iluminação de emergência IN 11 x7-8 Isento     

Instalação elétrica de baixa voltagem IN 19 x2 Ok     
Plano de emergência IN 31 - Isento     
Saídas de emergência  IN 9 x Ok     

Sinalização para abandono de local  IN 13 x7-8 Isento     

Proteção estrutural (TRRF) IN 14 - Isento     
  

Representante: Prefeitura Municipal de Araranguá 

                               CNPJ: 82.911.249/0001-17 

Responsável técnico: 

Rafael Nuernberg 

Eng. Civil 

CREA – SC 129.640-7  
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1 APRESENTAÇÃO 

Este memorial descritivo tem por finalidade apresentar as especificações 

técnicas, de procedimentos e materiais, adotados no projeto das instalações preventivas 

contra incêndios referentes à obra em discussão. 

O desenvolvimento do projeto está amparado no regulamento de segurança 

contra incêndio do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e pelas Normas 

Brasileiras publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

1.1 Dispositivos regulamentares 

 NBR 9077 - Saídas de Emergências em Edifícios; 

 NBR 10898 - Sistema de Iluminação de Emergência; 

 NBR 12693 - Sistema de Proteção por extintores de incêndio; 

 NBR 16820 - Sistema de Sinalização de Emergência; 

 CBMSC IN06 - Sistema preventivo por extintor; 

 CBMSC IN08 – Instalações de gás combustível (GLP & GN); 

 CBMSC IN09 - Sistema de saída de emergência; 

 CBMSC IN11 - Sistema de iluminação de emergência; 

 CBMSC IN13 - Sinalização de abandono de local; 

 CBMSC IN14 – Compartimentação, tempo de resistência ao fogo e isolamento 

de risco; 

 CBMSC IN19 – Instalação Elétrica de B aixa Tensão; 

1.2 Critérios de projetos 

As recomendações aqui apresentadas visam orientar a execução do projeto de 

prevenção contra incêndios no sentido de estabelecer uma instalação funcional e 

segura. Não implicam, todavia, em qualquer responsabilidade dos projetistas com 

relação à qualidade da instalação executada por terceiros em discordância com as 

normas aplicáveis. 
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1.3 Validade do projeto 

O prazo máximo de validade deste projeto será de cinco anos, a partir da data 

de análise e aprovação. 

1.4 Observações 

Pequenas alterações poderão ser feitas, todavia mudanças dimensionais de 

grande porte não devem ser executadas sem a prévia autorização dos projetistas. 

A edificação possui como alvenaria de vedação, blocos de concreto com 

dimensão de 14(L) x 19(H) x 39(P) cm, no interior e exterior as paredes receberam 

reboco de 2,5cm, esta composição apresenta resistência ao fogo superior a 30 min 

conforme exigido pela tabela 01 do anexo B da IN014. 

 

 

 

 

 

Tabela 1 do anexo B da IN014. 

A qualquer momento a edificação deverá atender as especificações da IN018 

do CBMSC quanto ao Controle de Materiais e Acabamentos. 

1.5 Carga de incêndio 

A soma das energias caloríficas que podem ser liberadas pela combustão 

completa de todos os materiais combustíveis no interior da edificação, inclusive os 

revestimentos de: paredes, divisórias, pisos e tetos, é considera como carga de incêndio 

da edificação. Este fator representa o potencial dos elementos da mesma num eventual 

incêndio. 

Os meios de quantificação da carga de incêndio podem ser definidos através do 

método de cálculo probabilístico da carga de incêndio, onde o cálculo é baseado em 

resultados estatísticos do tipo de atividade exercida na edificação em estudo ou através 



 
 

 
REALIZE Arquitetura e Engenharia 

Rua Amaro José Pereira, nº2493, sala 02, Coloninha – Araranguá/SC 
Fone: (48) 3527-0090 | E-mail: realize_eng@hotmail.com 

3 

do método de cálculo determinístico, onde cálculo é baseado no prévio conhecimento 

da quantidade e qualidade de materiais existentes na edificação em estudo. 

Para esta edificação foi adotado o método probabilístico, onde a carga de 

incêndio é pré-definida através da tabela do anexo B do CBMSC IN003, conforme 

segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela anexo B, carga de incêndio = 800 MJ/m². (CBMSC IN003) 

2 SISTEMAS 

2.1 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES (SPE) 

Agentes extintores são todas as substancias capazes de interromper uma 

combustão quer por resfriamento, abafamento ou extinção química, utilizando inclusive, 

simultaneamente esses processos. 

A escolha da substancia a ser utilizada no combate a incêndios foi feita de acordo 

com a natureza do material de cada local. A categoria de incêndio agrupa os materiais 

que tem a mesma natureza e por consequência o mesmo meio de combate a incêndios. 
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2.1.1 Agentes extintores 

 

Extintor de Pó químico Seco (PQS - ABC): 

· Finalidade principal: combater incêndios Classe A, B e C. 

· Efeito principal: abafamento. 

· A distância a ser percorrida deve ser no máximo de 30 m. 

· Esse tipo de extintor serve para combater incêndio em sólidos que deixam cinzas como 

resíduos (classe A), líquidos inflamáveis, produtos gordurosos (Classe B) e em 

aparelhos elétricos energizados (Classe C). 

· Quando necessário, deve-se levar o extintor para junto do incêndio, a distância de 3 m 

a 6 m do fogo, e acionar a válvula em punhado o difusor; e preciso observar que o jato 

tem de ser orientado, conforme o sentido do vento, procurando cobrir toda a área 

atingida, com rápidos movimentos de mão, fazendo uma varredura na base do fogo. 

 

Extintor de Pó Químico Seco – ABC 



 
 

 
REALIZE Arquitetura e Engenharia 

Rua Amaro José Pereira, nº2493, sala 02, Coloninha – Araranguá/SC 
Fone: (48) 3527-0090 | E-mail: realize_eng@hotmail.com 

5 

2.1.2 Área de Proteção/Caminhamento 

Cada unidade extintora projetada atende uma área máxima de 250 m² e, a 

máxima distância percorrida pelo operador não poderá ser maior que 30 metros entre o 

ponto mais afastado e a unidade extintora. 

2.1.3 Sinalização 

A sinalização tem por objetivo identificar a localização do extintor de incêndio. 

Para a sinalização de paredes, recomenda-se a utilização de indicadores 

conforme DETALHE 1 do projeto, situado na prancha de detalhes. 

2.1.4 Conformidade 

Foram distribuídos na edificação: 

- Bloco Administrativo: 01 unidade extintora de incêndio de 4 kg em pó químico 

a base de bicarbonato de sódio; 

- Industria: 01 unidade extintora de incêndio de 4 kg em pó químico a base de 

bicarbonato de sódio; 

- Central de gás: 01 unidade extintora de incêndio de 4 kg em pó químico a base 

de bicarbonato de sódio; 

Os extintores instalados na obra deverão possuir o selo de conformidade da 

ABNT, respeitando as datas de vigência para carga e recarga. A carga inicial deve ser 

realizada no máximo 30 dias do recebimento da obra. 

As empresas que fornecerem os extintores devem ser credenciadas junto ao 

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. 

Os extintores devem possuir etiqueta de identificação presa ao seu bojo, com 

data em que foi carregado, data para recarga e número de identificação. Essa etiqueta 

deverá ser protegida convenientemente a fim de evitar que esses dados sejam 

danificados. 
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2.2 SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (SAL) 

2.2.1 Definições 

Sinalizações para abandono de local, como o próprio nome diz, servem para 

orientar e balizar os usuários de uma edificação ao longo das rotas de fuga em caso de 

uma emergência. Sempre que, numa rota de fuga, se mudar de direção, houver algum 

obstáculo ou escada devem ser instaladas SAL de forma que seja possível sempre 

compreender com clareza o caminho a ser seguido durante uma situação de risco e que 

a partir de um ponto de sinalização seja possível visualizar o próximo. Isso deve ser feito 

através de placas que contenham a palavra saída e que podem ou não conter setas 

indicando o caminho a ser seguido. 

2.2.2 Características 

Como mencionado anteriormente, a SAL deve assinalar todas as mudanças de 

direção, obstáculos, saídas, escadas, rampas, etc, de tal forma que em cada ponto de 

SAL seja possível visualizar o ponto seguinte. 

De acordo com dimensionamento estipulado pela IN 013 do CBMSC, as placas 

deverão possuir uma dimensão mínima de 25x16 cm (placa), 4x9 cm (moldura das 

letras) e traço de 1 cm. A edificação contará com placas fotoluminescentes, e devem: 

 Conter a mensagem "SAÍDA"; 

 Possuir seta direcional junto à mensagem “SAÍDA” na mudança de direção; 

 Possuir fundo na cor verde; e 

 Possuir mensagens e símbolos na cor branca com efeito fotoluminescente. 

 

 

Placa de sinalização com seta indicativa. 
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2.2.3 Localização 

A SAL será aplicada em todos os corredores da edificação, direcionadas para as 

saídas e posicionadas a uma altura imediatamente acima do vão, suspensas por cabos 

ou fixadas na alvenaria. 

Sobre as portas de acesso a edificação, deverão ser fixadas placas de saída normal a 

fim de direcionar o fluxo para área externa da edificação. 

2.3 SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SE) 

2.3.1 Definições 

O sistema pode ser definido como sendo um conjunto de componentes e 

equipamentos que em funcionamento, facilitaram a evacuação das edificações. 

A dimensão da saída de emergência, será conforme o calculado no “Anexo I” 

este que indica a largura mínima que os corredores, escadas e portas devem possuir. 

2.3.2 Componentes 

2.3.2.1 Desníveis 

Os desníveis da edificação, serão compensados através de rampas, de modo a 

garantir a acessibilidade em todos os ambientes, estás que deverão possuir 

propriedades antiderrapantes com valor médio de resistência ao deslizamento igual ou 

maior que 0,4 (SATISFATÓRIO). 

2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO  

As instalações elétricas de baixa tensão com finalidade de alimentar o sistema 

de prevenção contra incêndio deverão possuir redes exclusivas para cada sistema. 

Toda tubulação elétrica aparente será composta por material incombustível 

devendo estar a uma altura de 2,50 metros a cima do piso acabado quando próximo as 

rotas de saída. 

Como medida de proteção será executado a equipotencialização e 

seccionamento automático da alimentação. Nos quadros de distribuição será aplicado 

etiquetas que permitiram identificar a finalidade dos dispositivos de proteção, de forma 

que os respectivos circuitos sejam reconhecidos prontamente e com precisão pelo 
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operador. Ainda no quadro de distribuição, o mesmo será provido de sinalização de 

alerta e seu lado externo conforme imagem a seguir: 

Sinalização de alerta. 

2.5 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL (IGC) 

Trata-se de um sistema de canalizações em tubo de cobre que conduz o gás 

combustível a partir da central de gás, que contém 4xP-45, sendo dois recipientes 

reserva. 

2.5.1 Central de gás 

A edificação deverá ser construída com parede resistente ao fogo, com tempo 

de resistência ao fogo (TRF) de no mínimo 2 horas, posicionada a longo da central com 

altura mínima de 1,80m. As instalações elétricas dentro da área da central de gás 

deverão obedecer às normas NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447. Os 

recipientes utilizados deverão ser equipados com indicador de nível de líquido, 

dispositivos de segurança e demais instrumentos necessários, adequados para 

trabalhar com pressão de 1,70 Mpa, de acordo com o prescrito pela NBR 13523. 

As válvulas utilizadas deverão ser de material compatível com o GLP e trabalhar 

nas condições de projetos. As válvulas de bloqueios devem ser instaladas o mais perto 

possível da abertura dos recipientes. 

2.5.2 Rede de distribuição 

A rede de distribuição será executada em tubulação de cobre ou ferro 

galvanizado, classe A, segundo a NBR 13206, NBR 12694, NBR 11720, em bitola 

conforme projeto, em trajeto misto, parte aparente e parte embutida.  

O registro de corte deverá ser instalado no acesso próximo a cozinha. Na 

montagem da rede de distribuição de GLP, devem-se observar os afastamentos 

mínimos de condutores de energia elétrica, em caso de superposição de tubulações a 

tubulação de GLP, deve ser montada abaixo das demais. A tubulação da rede de 

distribuição deve ser totalmente estanque. 
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O acoplamento de tubos e conexões deve ser feitos por brasagem capilar, solda 

prata para as conexões da central e solda silfoscoper para a rede de distribuição. Nas 

interligações entre a rede de distribuição e aparelhos de utilização podem ser usados 

tubos de cobre recozido, sem costura, conforme NBR 7541. As mangueiras de PVC não 

podem ser utilizadas em aparelhos com comprimento maior que 0,80m e nem sob 

temperatura acima de 50°C. 

2.5.3 Estanqueidade 

Devem ser realizados dois ensaios de estanqueidade, o primeiro com a 

montagem da rede aparente e em toda extensão e o segundo na liberação para o 

abastecimento do GLP.  

Os ensaios da tubulação devem ser feitos na rede de distribuição com ar 

comprimido ou gás inerte, sob pressão de no mínimo duas vezes a pressão de trabalho 

máxima admitida (150 Kpa / 300 Kpa).  

E a rede deverá ser submetida à pressão de ensaio por um tempo não inferior a 

60 minutos, sem apresentar vazamentos. O manômetro utilizado deve ser com escala 

1,5 vezes maior que a pressão do ensaio e possuir sensibilidade de 20 Kpa.  

Iniciada a admissão de GLP na tubulação deve-se drenar e purgar todo o ar ou 

gás inerte contido na tubulação, durante esta operação todos os ambientes serão 

ventilados, sem pessoas não habilitadas no local e sem nenhuma fonte de ignição. Na 

verificação da inexistência de vazamentos não é permitido à utilização de chamas. 

2.5.4 Pontos de queima 

Os pontos de queima são exclusivos para fogões, sendo que os terminais de 

tubulações, para ligação dos aparelhos de queima a gás, devem: 

I –ser instalados com altura entre 20 e 80 cm acima do piso acabado; 

II – distar, no mínimo, 3 cm fora das paredes acabadas; 

IV – possuir registro de corte de fecho rápido. 

As mangueiras para a ligação aos aparelhos técnicos de queima de gás devem 

atender ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes inscrições: 

I – marca ou identificação do fabricante; 

II – número da NBR de fabricação; 
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III – aplicação da mangueira (gás GLP/GN); 

IV – data de fabricação e/ou validade; 

V – diâmetro nominal ou classe de aplicação; 

VI – pressão máxima de trabalho; e 

VII – possuir comprimento máximo de 1,25 m para fogão. 

Para ventilação permanente (VP) será utilizado 02 aberturas com diâmetro de 

10 centímetros, compostas por veneziana fixa espaçamento mínimo entre palhetas de 

8mm. 01 será instalada a 30 centímetros do piso acabado (Área = 100cm²) e a outra a 

210 centímetros do piso acabado (Área = 100cm²). O aparelho queimador de gás é um 

fogão de 4 bocas com potência de 117kcal/min, de modo que as dimensões da VP 

atendem o solicitado na tabela 8 da IN008, apresentada abaixo. 

 

2.5.5 Testes e mão de obra 

Após a montagem dos equipamentos no local de funcionamento, montagem da 

rede e realização do ensaio de estanqueidade e, a entrega da instalação deverá ser 

realizada por pessoal especializado sob a responsabilidade de um engenheiro. 

O Instalador deverá apresentar-se com todo o material e equipamento para 

verificações e regulagens. 

Concluída a montagem e o teste final para efeito de entrega da instalação, o 

Instalador entregará um jogo de plantas atualizadas, com as modificações que 

porventura tenha havido, bem com instruções detalhadas, por escrito, de operação e 
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manutenção da instalação, contendo ainda, catálogos técnicos do fabricante do 

equipamento. 

2.5.6 Recomendações 

Todo transporte vertical e horizontal será de responsabilidade do Instalador, bem 

como, a guarda dos equipamentos, até seu recebimento pela fiscalização da obra.  

O Instalador deverá endossar o projeto, se responsabilizado por todos os seus 

pontos e, em caso de discordância, justificar na proposta. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a conclusão dos sistemas que compõem o projeto preventivo contra 

incêndio deverá ser providenciada a seguinte documentação: laudo de piso 

comprovando o coeficiente de atrito exigido, medição da resistência ôhmica, nota fiscal 

e numeração dos extintores. 

Com os documentos citados acima e as instalações executadas conforme as 

especificações de projeto pode-se solicitar a vistoria do corpo de bombeiros para fins de 

habite-se. 

           

 

   

    Araranguá, novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
Rafael Nuernberg 
Engenheiro Civil  

CREA/SC 129.640-7 
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