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RESUMO 

 

Esse presente estudo teve por objetivo apresentar como se dá o processo de 
elaboração do projeto de ppci em edificações residenciais. O PPCI possui como 
finalidade proteger a vida dos ocupantes e as edificações por meio de ações que 
impeçam a proliferação do fogo e diminuam os prejuízos materiais ocasionados em 
uma circunstância de incêndio. Além disto, é responsável pela adaptação correta 
dos sistemas de combate ao fogo, como os equipamentos, sinalizações e outros 
equipamentos para precaução e proteção contra incêndio. Realizou-se uma revisão 
de literatura e os dados foram lidos pelo método qualitativo. Concluiu-se o sucesso 
de um PCCI certamente dependerá da participação ativa de todos os integrantes do 
projeto. A aplicação do plano pode tornar as residências mais seguras prevenindo 
possíveis focos de incêndio, com devidos planos de emergência se houver sinistro.  

 
Palavras-chaves: PCCI- Plano de incêndio- Incêndio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to present how the process of elaborating the ppci project in 
residential buildings is given. The purpose of the PPCI is to protect the life of the 
occupants and buildings by means of actions that prevent the proliferation of fire and 
reduce the material damages caused in a fire. In addition, it is responsible for the 
correct adaptation of fire-fighting systems, such as equipment, signs and other 
equipment for precaution and fire protection. A literature review was performed and 
the data were read by the qualitative method. It was concluded that the success of a 
PCCI will certainly depend on the active participation of all members of the project. 
Implementation of the plan can make residences safer by preventing possible 
outbreaks of fire, with appropriate contingency plans if there is a claim. 
 
Key words: PCCI- Fire plan- Fire. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando se analisa o tema acerca da prevenção e combate a incêndios, nota-

se que isto se trata de uma das principais ações de controle e prevenção de 

acidentes e desastres com fogo. Dentro de um contexto histórico, desde as décadas 

de 1970 e 1980, incêndios expressivos em grandes construções abismaram e 

pararam o Brasil, tais como o Edifício Joelma, no ano de 1974; o Edifício Andraus, 

no ano de 1972; dentre outros. Esses incêndios foram marcantes na história, em 

razão da perda de muitas vidas e documentos importantes, que causaram perdas 

materiais incalculáveis e um medo coletivo do fogo em construções civis (ARAÚJO, 

2007). 

Sabe-se que a prevenção e combate a incêndios começou ainda na pré-

história, quando o homem principiou a usar o fogo para as mais diferentes 

atividades: aquecimento, preparo de alimentos, entre outros. Em meio ao seu 

progresso, observou-se que os indivíduos sempre buscaram conter as forças da 

natureza. Entretanto, a exemplo de tantas outras, o fogo, que tanto ajuda o homem, 

quando fora de controle, tem uma competência abissal de destruição, por meio dos 

chamados incêndios. E suas consequências são devastadoras, na maneira de 

prejuízos patrimoniais e igualmente humanos (CAMILLO JÚNIOR, 2004). 

O desenvolvimento do presente estudo justifica-se considerando a 

atualização das normas referentes a prevenção de incêndio, em que adveio a tratar 

de maneira bem mais rigorosa os elementos de prevenção que uma edificação 

precisa dispor. Frente a isto, edificações mais remotas, que foram construídas 

quando a norma antecedente ainda estava em vigor, igualmente precisam se 

adaptar à nova lei, outra razão pela qual se teve a escolha desta temática (SOUZA, 

2007). 

O PPCI trata-se de um plano obrigatório, que é exigido por órgãos públicos, e 

são imprescindíveis para todas as edificações e prédios, bem como em construções 

ou em reformas. É usado para as diferentes classes de imóveis, desde as de 

moradia até as de fins industriais. O PPCI possui como finalidade proteger a vida 

dos ocupantes e as edificações por meio de ações que impeçam a proliferação do 

fogo e diminuam os prejuízos materiais ocasionados em uma circunstância de 

incêndio. Além disto, é responsável pela adaptação correta dos sistemas de 

combate ao fogo, como os equipamentos, sinalizações e outros equipamentos para 
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precaução e proteção contra incêndio. 

No entanto, a organização de um projeto PPCI demanda um profissional 

certificado para seu conseguimento, uma vez que é ele apropriado de definir, 

conforme normas características, os tipos de proteções imprescindíveis, suas 

localizações, constituir rotas de fuga, entre outros procedimentos. Sendo assim, tem-

se a seguinte questão problema da pesquisa: como se dá o processo de elaboração 

do projeto de PPCI em edificações residenciais? 

Assim, o presente estudo tem por objetivo apresentar como se dá o processo 

de elaboração do projeto de PPCI em edificações residenciais. Como objetivo 

específico busca-se abordar o setor da construção civil, apresentando breves 

definições, seus estágios e a importância do segmento para a sociedade; enfocar a 

prevenção e combate a incêndios, apresentando conceitos, características e 

objetivos, e conhecimentos básicos sobre o incêndio; falar sobre o Projeto de 

Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI), mostrando definições e seus aspectos 

básicos. 

Sobre a metodologia de pesquisa, esta se trata de uma revisão literária que 

tem como objetivo abordar e apresentar os pensamentos dos autores consultados 

sobre o tema proposto no estudo para em seguida chegar aos objetivos propostos 

no presente estudo. Para tanto, foram utilizadas publicações e artigos eletrônicos 

provenientes de bibliotecas virtuais. Como critérios de seleção das obras, foram 

utilizados apenas obras publicadas em inglês e português entre os anos de 2000 e 

2017. A pesquisa tem um aspecto exploratório-explicativo, com características de 

pesquisa qualitativa. 
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2 A CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Neste capítulo, aborda-se o setor da construção civil, apresentando breves 

definições, seus estágios e a importância do segmento para a sociedade. Este 

capítulo mostra que a construção civil se trata de uma engenharia proposta a 

projetar a estrutura de forma que ela seja capaz de se sustentar com sucesso, junto 

com cargas resistentes. Mostra também que, para iniciar o processo de construção, 

todas as etapas são classificadas em numerosas operações. O capítulo mostra 

ainda a importância deste setor para a sociedade, com a construção de vias que 

facilitam a vida de todos, gera empregos e qualidade de vida. 

 

2.1 DEFINIÇÕES 

 

A construção civil se enquadra na categoria de engenharia civil, que é toda 

voltada para projetar, construir e manter o ambiente físico e naturalmente construído. 

A construção civil é a arte de construir pontes, represas, estradas, aeroportos, 

canais e edifícios. Neste contexto, a engenharia civil é a mais antiga disciplina de 

engenharia. Desde o início da existência humana, tem sido o aspecto da vida, onde 

um dos principais aspectos da construção civil é a engenharia estrutural. Ela ajuda a 

projetar a estrutura de forma que ela seja capaz de se sustentar com sucesso, junto 

com cargas resistentes (NOVIS, 2014). 

Na sociedade moderna, existem grandes projetos destinados à construção 

civil e engenharia. A infraestrutura utilizada no dia a dia foi toda criada por causa da 

construção civil e engenharia. Por exemplo, as estradas, ferrovias, estádios, portos, 

escolas e outros edifícios construídos são uma contribuição da engenharia civil 

(OLIVEIRA, 2009). 

A classificação de grandes projetos em estágios de construção civil sempre 

foi antecipada, seja para construção independente ou conjunta. Para escalar o 

progresso da construção civil, todas as etapas do processo são tomadas como 

contratos individuais. Todos os contratos são continuados em padrões e horários 

especiais. Para manter a qualidade do trabalho no processo de construção, a 

duração de cada estágio deve ser analisada e avaliada antes do início do processo. 

Cada estágio da construção deve ter seu próprio período de tempo de 

implementações (TORGAL; JALALI, 2010). 
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A construção civil compreende na sua cadeia de produção, atividades diretas 

e indiretas, em organizações de todos os portes. Os colaboradores trocam de 

ocupação, de modo geral, inicialmente da prática: principiam como ajudantes e 

advêm a funções mais especializadas, como pedreiros, pintores, eletricistas. Em 

seguida, podem advir a encarregados e mestres de obras. Portanto, existe na 

construção civil, três grandes linhas do procedimento de produção: construção, 

reparo ou demolição (MELO; AMORIM, 2009). 

Inicialmente, toda obra de construção civil sugere demolição (ou ao menos 

limpeza do terreno) e terraplenagem, que precedem a edificação propriamente dita. 

Porém, em se tratando de caso do reparo, esta fase não se faz necessária. 

Conforme a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO é de suma importância a 

explicação de cada atividade acima referida, apesar de esta classificação ser mais 

característica para cada papel. Sendo assim, Melo Júnior (2007, p. 02), em sua 

pesquisa, informa com os seguintes dados: 

 

Quanto ao papel do trabalhador (...), identificou que a mão-de-obra, é 
formada de modo predominante por serventes (52,40%), acompanhada por 
pedreiros (21,65%), carpinteiros (13,05%), ferreiros (7,49%). Em relação à 
faixa etária, notou-se que tanto entre os serventes como entre os oficiais, 
44% deles possuem entre 30 e 40 anos, enquanto que 75% dos 
encarregados e mestres estão entre os 40 e 50 anos. Acima dos 50 anos, a 
percentagem é de 7,8%. 84% deles são casados. Este estudo comprova 
que, quanto ao grau de escolaridade, 41% são analfabetos ou apenas 
assinam o nome, 45% possuem o ensino primário incompleto, somente 8% 
terminaram o ensino primário, 4% secundário incompleto e 2% o secundário 
completo. 

 

O segmento da construção inclui: edificações residenciais e comerciais, 

plantas industriais, rodovias, pontes, túneis, aeroportos, redes de distribuição de 

água, barragens e represas, instalações elétricas e telecomunicações, entre outros. 

São produtos produzidos por esta indústria, classificados em quatro grandes grupos: 

a) obras residenciais; b) edificações industriais, comerciais e não-residenciais; c) 

obras de infraestrutura; e d) outras obras (NOVIS, 2014). 

Posteriormente, a obra sofre escavações, quando é necessário, no caso de 

construção, para que se possa originar a construção. De tal modo, o que se tem é 

que, geralmente, quando se instala um canteiro de obra, frequentemente se começa 

pela demolição, advindo para a construção em seguida ou, no caso de uma 

empreitada para somente uma fase da obra, a organização pode ser contratada (ou 

terceirizada) somente para a demolição, deixando a escavação e terraplanagem 



15 

 

 

para outra organização e equipe. Cada caso depende da organização, do 

contratador, do tipo de obra. E para isto, é preciso recorrer à Classificação Brasileira 

de Ocupações (CBO), que abaliza cada tipo de atividade ocupacional (TORGAL; 

JALALI, 2010). 

Observa-se que, atualmente, o Brasil está com carência de mão de obra 

(especializada ou não) no segmento da construção civil. E tal circunstância é 

bastante grave, considerando que, o Rio irá sediar os Jogos Olímpicos, e para isto, a 

cidade se transformou em um enorme canteiro de obras, para os eventos esportivos 

que acontecerão, e também para as obras de grande porte que envolve a 

exploração do petróleo. O Brasil possui algumas das maiores obras do planeta, 

como por exemplo, Complexo Hidroelétrico de Itaipu, cuja construção teve mais de 

40 mil trabalhadores. Esta é a maior hidroelétrica do planeta (OLIVEIRA, 2009). 

 

2.2 ESTÁGIOS 

 

De acordo com Valente (2009, p. 40), as etapas de construção de alguns 

projetos são as seguintes: “projeto rodoviário; colocação de sinais de trânsito, luzes 

e sinais; projeto de abastecimento de água”. Ressalta-se que o projeto de 

abastecimento de água requer construção com muito cuidado e perfeição, com o 

devido estabelecimento da planta de tratamento de água. 

Para iniciar o processo de construção, todas as etapas são classificadas em 

numerosas operações. Cada etapa do processo de construção sempre foi facilitada 

com equipamentos de alta tecnologia para garantir qualidade e perfeição. 

Profissionais de todos os tipos de departamentos se reúnem e trabalham em equipe 

para iniciar esses projetos. Assim, cada sub-operação com outra operação é 

marcada como a parte do projeto que deve ser executada através da divisão de 

trabalhos com relação a habilidades e equipamentos de qualidade (MATOS, 2012). 

Para tanto, os engenheiros civis são as pessoas responsáveis pela gestão 

dos projetos de construção. Eles são responsáveis por fazer o projeto ao qual são 

designados, seja um projeto de transporte, um projeto de sistema de água ou esgoto 

ou outros. Eles planejam, projetam e testam as estruturas antes de estarem prontas 

para serem usadas pelo público (VALENTE 2009).  

O trabalho começa com a elaboração de desenhos arquitetônicos, a escolha 

do material para o projeto e a elaboração do projeto. Eles não precisam apenas 
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pensar sobre a estrutura, mas, também como a estrutura do projeto afetará o 

ambiente. Eles têm que produzir uma estrutura econômica, segura e ambientalmente 

estável para um projeto específico (HAGEMANN, 2011). 

Estes profissionais podem escolher os campos de engenheiros municipais, 

engenheiros civis, engenheiros estruturais, engenheiros de construção, engenheiros 

de distribuição de abastecimento de água, ou até mesmo engenheiros de transporte 

como área de especialização. Esses engenheiros também são obrigados a lidar com 

algumas atividades relacionadas à preparação do local. Estes incluem a escavação, 

classificação dos grandes projetos ou até mesmo o movimento da terra. Eles têm 

que avaliar e monitorar os projetos também. Eles também são responsáveis por 

garantir a qualidade dos materiais e estruturas do projeto (NOVIS, 2014). 

A engenharia civil é uma disciplina científica. Assim, Física, Álgebra, Química 

e Trigonometria fazem parte do trabalho diário de um engenheiro civil. Construção 

civil e engenharia são toda sobre a resolução de problemas. Nesta conjuntura, um 

engenheiro civil deve estar familiarizado com materiais de construção e maquinário 

de construção. Com esse conhecimento, ele pode atender aos requisitos de 

segurança, durabilidade, confiabilidade e custo. Ele precisa ter conhecimento de um 

engenheiro mecânico e estrutural também (MATOS, 2012). 

Os mercados internacionais estão inundados de oportunidades de emprego 

para engenheiros civis. O trabalho que esses engenheiros são obrigados a fazer, às 

vezes, não está confinado a ambientes internos, mas, por muitas vezes, eles 

precisam gastar tempo em locais de construção para monitorar as operações e 

resolver problemas relacionados ao projeto também. Eles normalmente têm que 

trabalhar em período integral e, às vezes, precisam trabalhar por horas extras 

apenas para garantir que os requisitos do projeto sejam atendidos (TORGAL; 

JALALI, 2010). 

 

2.3 IMPORTÂNCIA 

 

Engenheiros civis têm um dos maiores empregos do mundo: eles constroem a 

qualidade de vida. Com habilidades técnicas e criativas, os engenheiros civis 

planejam, projetam, constroem e operam a infraestrutura necessária à civilização 

moderna, que abrange desde rodovias e pontes até estações de tratamento de água 

e edifícios com eficiência energética. Engenheiros civis são solucionadores de 
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problemas, enfrentando os desafios da poluição, tráfego superlotado, água potável e 

necessidades energéticas, planejamento comunitário e desenvolvimento urbano 

(JORDY; MENDES, 2006). 

Engenheiros civis estão se tornando cada vez mais importantes com o tempo. 

Agora, eles também são responsáveis por cuidar dos sistemas de controle de 

incêndio e instalar pontos de saída de incêndio rápidos nos prédios que projetam. 

Isso ajuda a minimizar a perda de vida durante os acidentes de incêndio. A 

engenharia civil é uma das mais antigas das profissões de engenharia. Façanhas 

antigas, como a construção das pirâmides egípcias e sistemas rodoviários romanos, 

são baseadas em princípios de engenharia civil. Outro aspecto muito importante da 

engenharia civil, é a engenharia ambiental. Neste caso, os engenheiros civis estão 

preocupados com aplicações de vários métodos para purificar o ar, a água e o solo 

contaminados (MEDEIROS, 2007). 

O sistema poluído deve ser limpo, os resíduos extraídos e o constituinte 

purificado deve ser enviado de volta ao sistema natural. Os engenheiros civis 

também são responsáveis pela construção de sistemas de transporte de boa 

qualidade, como rodovias, aeroportos, ferrovias, portos etc. Um engenheiro civil está 

preocupado em determinar o projeto correto para essas estruturas e cuidar do 

processo de construção para que a longevidade dessas estruturas seja garantida 

após a conclusão. Essas estruturas também devem ser satisfatórias para o público 

em termos de conforto(MELO; AMORIM, 2009). 

A água que se bebe, o pavimento em que se dirige, o ar que se respira, é o 

trabalho de engenheiros civis e ambientais que literalmente cercam a todos. 

Sistemas de transporte se juntam às comunidades. As redes rodoviárias, 

ferroviárias, aéreas e marítimas abrangem o mundo. Todos esses são trabalhos para 

engenheiros civis. Engenheiros civis ajudam a negociar viajar, trocar ideias e 

informações e obter emprego, saúde e educação. A civilização está se 

desenvolvendo, e com isto, a demanda por eletricidade vem aumentando. Os 

engenheiros civis estão comprometidos em proteger os recursos naturais, projetando 

estruturas que usam o mínimo de energia possível (NOVIS, 2014). 
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3 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

 

Neste capítulo, aborda-se a prevenção e combate a incêndios, apresentando 

conceitos, características e objetivos, e conhecimentos básicos sobre o incêndio. 

Mostra-se aqui que a primeira etapa em uma operação de combate a incêndios é o 

reconhecimento para buscar a origem do incêndio e identificar os riscos específicos. 

Mostra também que o objetivo da prevenção e combate a incêndio é fornecer 

segurança para a vida durante emergências, mostrando também que é importante 

ter um conhecimento básico sobre como um incêndio ocorre e se comporta dentro 

de um edifício. 

 

3.1 CONCEITOS 

 

O combate a incêndios é o ato de tentar impedir a disseminação e a extinção 

de incêndios indesejados significativos em prédios, veículos, florestas etc. Um 

bombeiro suprime incêndios e realiza resgates para proteger vidas, propriedades e o 

meio ambiente. Os bombeiros geralmente passam por um alto grau de treinamento 

técnico. Isso envolve técnicas de combate a incêndios, como a extinção de 

incêndios, a retirada de vítimas de colisões de veículos motorizados, a redução de 

materiais perigosos e a prestação de primeiros socorros (ARAÚJO, 2007). 

Os bombeiros especializados desenvolvem experiência em operações 

específicas, como resgate e combate a incêndios de aeronaves, serviços médicos 

de emergência, prevenção de incêndios, materiais perigosos, resgate técnico e 

combate a incêndios florestais (CAMILLO JÚNIOR, 2004). 

De acordo com Freire (2009, p. 28), um dos maiores riscos associados às 

operações de combate a incêndios é o ambiente tóxico criado por materiais 

combustíveis. Os quatro principais riscos são: “a fumaça, a falta de oxigênio, 

temperaturas elevadas e atmosferas venenosas”. 

Riscos adicionais incluem quedas e colapso estrutural que podem exacerbar 

os problemas envolvidos em um ambiente tóxico. Para combater alguns desses 

riscos, os bombeiros usam equipamentos de respiração autônomos. 

O primeiro passo em uma operação de combate a incêndios é o reconhecimento 

para buscar a origem do incêndio e identificar os riscos específicos. 

Incêndios podem ser extintos pela remoção de água, combustível ou oxidante, ou 
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inibição química de chamas (SOUZA, 2007). 

É importante ter um conhecimento básico sobre como um incêndio ocorre e 

se comporta dentro de um edifício. Essencialmente, o fogo é uma reação química. 

Um material à base de carbono (combustível) mistura-se com oxigênio (geralmente 

um componente do ar) e entra em contato com algo quente o suficiente para 

aquecer essa mistura de modo que os vapores combustíveis sejam produzidos. Se 

esses vapores se dissiparem, nada acontece (GERKEN, 2014). 

No entanto, para Gerken (2014, p. 15), “se eles entrarem em contato com 

uma fonte de ignição - como chamas abertas - ocorrerá um incêndio”. Dependendo 

da combustibilidade do combustível inflamado, o fogo pode começar como um 

cenário de crescimento lento com um longo período de combustão lenta ou pode 

crescer rapidamente com quase nenhum tempo de latência. Em qualquer caso, uma 

vez que chamas visíveis apareçam, as forças destrutivas do fogo aumentam 

exponencialmente. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS 

 

O estágio flamejante de um incêndio começa com um rápido aumento nos 

níveis de calor, inicialmente ao longo do teto da sala, e depois por todo o espaço. 

Durante os primeiros dois a três minutos, as temperaturas no teto podem atingir 

1.000 °C. Nos próximos minutos, essas temperaturas se espalham pela sala à 

medida que a camada de gases quentes do teto migrar. Em última análise, esta 

camada de gás atua como um forno, superaquecendo e acendendo todos os 

combustíveis na sala. Nesse ponto, a sala e tudo dentro dela são completamente 

destruídas (MITIDIERI; IOSHIMOTO, 2008). 

O fogo pode então se espalhar através de portas abertas e penetrações na 

parede, ou através de cavidades ocultas de parede e teto para outros espaços no 

edifício. Em última análise, se não for suprimido, o incêndio pode levar a uma perda 

total do edifício e do seu conteúdo, para não mencionar a perda de vidas 

(ANTUNES, 2011). 

Com base nessas realidades, o fogo preferido é aquele que nunca acontece; 

esta é a única maneira de realmente evitar as perdas por incêndio. Combustíveis 

comuns em hospitais, por exemplo, incluem papel, móveis de madeira e plástico, 

têxteis, produtos químicos, gases e outros componentes combustíveis do edifício. As 
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fontes típicas de ignição incluem equipamentos elétricos e de iluminação, sistemas 

de aquecimento e ar condicionado, uso de cigarros, cozinha, equipamentos de 

escritório, cabos de extensão, preparação de alimentos e bebidas e equipamentos 

de aquecimento (FREIRE, 2009). 

Neste contexto, as atividades de prevenção de incêndio devem, portanto, 

concentrar-se em limitar a interação de combustíveis e fontes de ignição. Isso deve 

começar com uma pesquisa completa de análise de risco de incêndio da 

propriedade para identificar todos os combustíveis e possíveis dispositivos de 

produção de calor. Segundo Freire (2009, p. 28), “o próximo passo é eliminar todos 

os combustíveis desnecessários e fontes de calor”. Reconhecendo a realidade de 

que a eliminação total é impossível, então precauções devem ser tomadas para 

garantir que os dois elementos não se encaixem. Conforme este mesmo autor, os 

riscos comuns de incêndio geralmente incluem: 

 

- Motores de ventilador lubrificados inadequadamente e correias de 
transmissão gastas; 
- Cabeamento desgastado ou fisicamente danificado; 
- Luzes próximas ao papel ou tecido; 
- Circuitos elétricos sobrecarregados; 
- Equipamento de aquecimento, ventilação e resfriamento malconservado 
ou com mau funcionamento; 
- Equipamento de escritório deixado funcionando continuamente; 
- Produtos químicos ou oxigênio tratados indevidamente; 

 

A prevenção efetiva de incêndio acaba se tornando responsabilidade de todos 

os que usam um ambiente de grande movimentação, como um hospital, por 

exemplo. No entanto, deve haver uma pessoa designada ou grupo de pessoas com 

autoridade geral para monitorar e corrigir deficiências de forma contínua. A 

assistência profissional do corpo de bombeiros local, a companhia de seguros ou um 

consultor de engenharia de incêndio especializado na proteção contra incêndios, 

tudo isso pode ser uma valiosa fonte de ajuda. Eles podem conduzir uma análise 

inicial de risco de incêndio, recomendar ações corretivas e estratégias de proteção e 

auxiliar no estabelecimento de um programa de prevenção de incêndios (GERKEN, 

2014). 

Infelizmente, como se sabe, nem todos os incêndios podem ser evitados. 

Acidentes, desastres - sejam naturais ou provocados pelo homem - e condições 

climáticas severas com raios ocorrem como os ataques incendiários periódicos. 

Frente a isto, existem requisitos mínimos para o projeto, operação e manutenção de 
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edifícios e outras estruturas de segurança para a vida contra incêndios e 

emergências semelhantes. As normas existentes exigem que prédios novos e 

existentes permitam uma fuga imediata ou que ofereçam às pessoas um grau 

razoável de segurança por outros meios (FREIRE, 2009). 

Conforme Freire (2009, p. 29), pode-se seguir duas abordagens: “uma define 

perigos juntamente com requisitos gerais para meios de saída, recursos de proteção 

contra incêndio” (por exemplo, portas corta-fogo) e equipamentos de proteção 

predial e de incêndio (por exemplo, sistemas de aquecimento e ventilação, sistemas 

de sprinklers ou sistemas de detecção de incêndio, extintores localizados). Já a 

outra, “define os requisitos de segurança de vida que variam de acordo com o uso 

de um edifício”. 

Sendo assim, o objetivo da prevenção e combate a incêndio é fornecer 

segurança para a vida durante emergências. No entanto, muitos requisitos criados 

para proteger as pessoas também protegem propriedades e equipamentos, 

reduzindo a perda financeira associada ao fogo. Além disso, os requisitos projetados 

para fornecer uma fuga rápida durante as emergências tornam os edifícios 

agradáveis também para condições normais. Corredores espaçosos e saídas 

múltiplas, por exemplo, são benefícios em ambas as áreas. As normas exigem 

saídas destravadas e sem obstruções, saídas múltiplas, sinais de saída, portas 

corta-fogo e exercícios regulares de saída de incêndio (GERKEN, 2014). 

 

3.3 CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE O INCÊNDIO 

 

O fogo é a rápida oxidação de um material no processo químico exotérmico 

de combustão, liberando calor, luz e vários produtos de reação. Processos 

oxidativos mais lentos, como ferrugem ou digestão, não estão incluídos nesta 

definição. O fogo é quente porque a conversão da dupla ligação fraca em oxigênio 

molecular (O2), nas ligações mais fortes nos produtos de combustão de Dióxido de 

Carbono (CO2) e água libera energia; as energias de ligação do combustível 

desempenham apenas um papel menor aqui (GERKEN, 2014). 

Em um certo ponto da reação de combustão, chamada de ponto de ignição, 

são produzidas chamas. A chama é a parte visível do fogo. Chamas consistem 

principalmente de CO2, vapor de água, oxigênio e nitrogênio. Se quente o suficiente, 

os gases podem ficar ionizados para produzir plasma. Dependendo das substâncias 
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acesas e de quaisquer impurezas no exterior, a cor da chama e a intensidade do 

fogo serão diferentes (MITIDIERI; IOSHIMOTO, 2008). 

Segundo Freire (2009, p. 30), “o fogo em sua forma mais comum pode 

resultar em conflagração, que tem o potencial de causar danos físicos por meio da 

queima”. O fogo é um processo importante que afeta os sistemas ecológicos em 

todo o mundo. Os efeitos positivos do fogo incluem estimular o crescimento e manter 

vários sistemas ecológicos. 

Os efeitos negativos do fogo incluem perigo à vida e propriedade, poluição 

atmosférica e contaminação da água. Se o fogo remover a vegetação protetora, 

chuvas fortes podem levar a um aumento na erosão do solo pela água. Além disso, 

quando a vegetação é queimada, o nitrogênio que ela contém é liberado na 

atmosfera, ao contrário de elementos como o potássio e o fósforo, que permanecem 

nas cinzas e são rapidamente reciclados no solo (ANTUNES, 2011). 

Neste contexto, de acordo com Gerken (2014, p. 17), as seguranças contra 

incêndios e prevenção são responsabilidade de todos e, portanto, todos devem 

saber como fazer essas coisas. Assim, os conhecimentos básicos sobre a 

segurança contra incêndios abrangem o conjunto de práticas destinadas a reduzir a 

destruição causada pelo fogo.  

De tal maneira, pode-se dizer que as medidas de segurança contra incêndios 

incluem aquelas que se destinam a impedir a ignição de um incêndio não controlado, 

e aquelas que são usadas para limitar o desenvolvimento e os efeitos de um 

incêndio após o seu início (ANTUNES, 2011). 

Medidas de segurança contra incêndios incluem aquelas que são planejadas 

durante a construção de um edifício ou implementadas em estruturas que já estão 

em pé, e aquelas que são ensinadas aos ocupantes do edifício. Ameaças à 

segurança contra incêndio são comumente chamadas de riscos de incêndio. Um 

risco de incêndio pode incluir uma situação que aumente a probabilidade de um 

incêndio ou que possa impedir a fuga em caso de incêndio. A segurança contra 

incêndios é frequentemente um componente da segurança do edifício (FREIRE, 

2009). 
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4 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 

Neste capítulo, aborda-se o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio 

(PPCI), mostrando definições e seus aspectos básicos. Mostra-se neste capítulo que 

o PPCI se trata de um plano que pode ser elaborado somente por profissionais 

certificados. Mostra-se também que o PPCI se trata de um item obrigatório para 

instalações comerciais e industriais, locais de divertimentos públicos e casas com 

mais de uma economia e mais de um pavimento. 

 

4.1 DEFINIÇÕES 

 

O PPCI trata-se de um plano que pode ser elaborado somente por 

profissionais certificados (tais como engenheiros civis e arquitetos), fiscalizado e 

aprovado pelo Corpo de Bombeiros, perante vistorias e consentimento de alvarás, 

sendo demandado por órgãos públicos para qualquer imóvel, com o objetivo de 

promover maior segurança aos indivíduos. O PPCI é imperativo para todas as 

edificações existentes, mesmo aquelas que estão em condição de construção ou 

reforma (naquelas que tiverem aumento de área superior a 10% de toda a sua área 

total) (BRENTANO, 2010). 

As principais finalidades do PPCI se referem à proteção de vidas, a proteção 

do patrimônio e, por fim, a continuação do procedimento de produção. Neste 

contexto, segundo Pozzobon (2007, p. 51), a preparação do PPCI de uma edificação 

precisa ser enfocada em duas premissas fundamentais:  

 

Impedir o começo do fogo; existindo a ocorrência de foco de fogo, 
necessitam ser prognosticados meios adequados para limitar o fogo ao seu 
local de origem, admitir a desocupação da edificação com segurança e 
agilidade, e facilitar a promoção e o combate ao fogo de maneira veloz e 
eficiente. 

 

Assim, as ações de proteção da edificação ao fogo são classificadas de duas 

formas: passivas e ativas. As ações de proteção passiva tratam-se daquelas 

tomadas em meio a etapa de elaboração do projeto arquitetônico, bem como de 

seus complementares, com a finalidade de impedir o máximo possível o evento de 

um foco de fogo, e, caso ocorra, diminuir as condições favoráveis para o seu 

aumento e propagação para os demais ambientes da edificação e para as 
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edificações contíguas. Pozzobon (2007, p. 52), mencionar os seguintes exemplos: 

 

- Afastamento entre edificações;  
- Segurança estrutural das edificações;  
- Compartimentações horizontais e verticais;  
- Controle da fumaça de incêndio;  
- Controle dos materiais de revestimento e acabamento; 
- Controle das presumíveis fontes de incêndio;  
- Saídas de emergência;  
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);  
- Brigada de incêndio; 
- Acesso das viaturas do corpo de bombeiros junto à edificação. 

 

Já as ações de proteção ativa, igualmente denominadas de ações de 

combate, tratam-se daquelas adotadas quando o fogo já está acontecendo. Tratam-

se de sistemas e equipamentos que precisam ser ativados e operados de maneira 

manual ou automática, para o enfrentamento do foco de fogo, com a finalidade de 

elimina-lo ou, em último caso, conserva-lo sob controle até a sua autoextinção, e 

igualmente ajudar na evacuação da edificação com segurança e agilidade. 

Pozzobon (2007, p. 53) menciona como exemplos: 

 

- Sistema de detecção e alarme de incêndio;  
- Sistema de sinalização de emergência;  
- Sistema de iluminação de emergência;  
- Sistema de extintores de incêndio;  
- Sistema de hidrantes ou mangotinhos;  
- Sistema de chuveiros automáticos (sprinklers);  
- Sistema de espuma mecânica, em alguns tipos de risco;  
- Sistema de gases limpos ou CO2, igualmente em alguns tipos de risco. 

 

De tal modo, o PPCI precisa ser entregue ao Corpo de Bombeiros da cidade 

onde fica localizada a edificação para posterior análise e aprovação. Esse incide em 

memoriais, laudos com suas concernentes. Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART) e plantas detalhadas dos sistemas acima mencionados, utilizando simbologia 

padrão. Portanto, pode-se dizer que o planejamento de um PPCI exato, seguro e 

dentro da legislação, tem uma elevada vantagem econômica, tanto para a esfera 

pública quanto para a esfera privada (BRENTANO, 2010). 

O PPCI trata-se de uma exigência legal, por meio do qual advém a será 

admissível a emissão do Alvará de Localização para instalações comerciais, 

industriais, lazer e edifícios residenciais com mais de um pavimento. Frente a isto, 

faz-se importante ressaltar que o PPCI não impede inteiramente o acontecimento de 

sinistros, porém, convém como um mecanismo com potencialidade para o seu 
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combate. Portanto, é essencial que se esteja em dia com o PPCI, não somente por 

uma exigência legal e do Corpo de Bombeiros, contudo, maiormente, para 

neutralizar a consequência devastadora do fogo (SALIBA, 2015). 

 A responsabilidade pelo PPCI fica por conta do proprietário ou responsável 

pelas edificações, podendo ser de maneira voluntária, ou posteriormente ao 

recebimento da Notificação de Adequação (NA), emitida pelo Corpo de Bombeiros. 

Neste contexto, a elaboração de um projeto PPCI demanda um profissional capacita 

do apropriado de definir, conforme normas características, os tipos de proteções 

imprescindíveis, suas localizações, constituir rotas de fuga etc. (FAGUNDES, 2013). 

Assim, o projeto, que será submetido ao Corpo de Bombeiros, deve possuir a 

chave para um sistema de proteção eficaz e competente de resguardar vidas. 

Portanto, de acordo com os dizeres de Pozzobon (2007, p. 55), alguns dos principais 

pontos a serem levados em consideração dentro de um PPCI são os seguintes: 

“saídas suficientes para retirada de pessoal, em caso de incêndio; equipamentos 

suficientes e em perfeito estado de funcionamento para combater o fogo em seu 

início; pessoas treinadas no uso dos equipamentos”. 

 Para tanto, a instalação de equipamentos de segurança coletiva transforma o 

ambiente em um local mais seguro e facilita a entrada externa, caso se tenha 

necessidade. Entre as instalações de segurança existentes, conforme de Pozzobon 

(2007, p. 56), pode-se mencionar: “os extintores de incêndio; hidrantes; lâmpadas de 

emergências; placas de sinalização; portas contra golfo; saídas de emergência; e os 

sprinklers”. 

 Em se tratando de edifícios que possuem uma área total de até 200 m², com 

grau de risco baixo ou médio, sem depósito ou áreas de manejo de combustíveis, 

inflamáveis, explosivos ou substâncias com elevada potencialidade nociva à saúde 

humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio, o PPCI deve ser realizado inteiramente 

no computador, tendo validade de cinco anos. Para as demais edificações, como 

centros comerciais, grandes edifícios, casas de festas, bares e casas noturnas, em 

que existe aglomeração de público, os documentos devem ser agrupados em uma 

pasta para o devido exame do Corpo de Bombeiros, tendo a validade de três anos 

(SALIBA, 2015). 

 Sendo assim, o PPCI precisa ser visto e entendido como um investimento 

para a conservação da vida dos indivíduos, e não somente um custo ordenado de 

adaptação a Lei. Esse plano trata-se de uma das mais essenciais ferramentas de 
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segurança da legislação do Brasil, precisando ser demandada para impedir 

acontecimentos calamitosos (FAGUNDES, 2013). 

 

4.2 ASPECTOS GERAIS 

 

Sabe-se que ninguém deseja que aconteça um incêndio em um imóvel, seja 

residencial ou comercial. Assim, para impedir que sinistros desta natureza ocorram, 

tem-se o PPCI, que é um minudenciado projeto que é avaliado e aprovado pelo 

Corpo de Bombeiros, possuindo todas as maneiras admissíveis de prevenção contra 

princípios de incêndio, bem como formas de combate às chamas. Sua finalidade 

básica trata-se da conservação das estruturas físicas do imóvel e patrimônio, 

porém, sobretudo, as vidas de quem residem, trabalha ou passa pelas edificações 

(FAGUNDES, 2013). 

Neste contexto, o PPCI trata-se de um item obrigatório para instalações 

comerciais e industriais, locais de divertimentos públicos e casas com mais de uma 

economia e mais de um pavimento. Referente a legislação que regulamenta o PPCI, 

ela é estadual. Por este motivo, é necessário que se verifique em um determinado 

Estado as normas conexas à precaução de incêndio no site do Corpo de 

Bombeiros.Todavia, tem-se uma série de regramentos e exigências técnicas que são 

ordinárias por todo o território brasileiro, sendo que, há também uma legislação 

federal (SALIBA, 2015). 

Na data de 31 de março do ano de 2017, foi publicado no Diário Oficial da 

União a Lei nº 13.245/2017, igualmente denominada de Lei Kiss. Trata-se de uma 

evidente alusão à tragédia acontecida na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio 

Grande do Sul, em 2013. Essa Lei estabelece diversas diretrizes acerca de ações de 

precaução e combate a incêndio que necessitam ser consideradas em qualquer 

PPCI (PALMA, 2016). 

Tal ação alterou, até mesmo, vários aspectos do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), bem como da Lei de Improbidade Administrativa. Ela coloca 

ainda que o Prefeito que deixar de editar normas de precaução e combate a 

incêndio no prazo máximo de dois anos, empreenderá em improbidade 

administrativa. Portanto, isto virá a ser tida como uma conduta culposa do gestor 

público, passiva de pena de prisão (PALMA, 2016). 

Além do mais, podem ser penalizados os proprietários de estabelecimentos 



27 

 

 

comerciais, de serviços ou diversão que admitirem a entrada de pessoas em 

quantidade acima do consentido. Do mesmo modo, ela determina que os estudantes 

da área da construção civil ganhem conteúdos concernentes à precaução e combate 

de incêndios, bem como desastres em seus cursos (SALIBA, 2015). 

Referente ao PPCI, a Lei Kiss fala que os profissionais precisam exibir os 

projetos aprovados pelas prefeituras ao Corpo de Bombeiros, e igualmente aos seus 

concernentes conselhos. Estes, por sua vez, precisarão fiscalizar a atuação dos 

profissionais e se os próprios estão certificados. Todavia, este dispositivo legal não 

assinala ações práticas de prevenção de incêndios, e tampouco menciona a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). De fato, continuaram 

regulamentações e exigências dessemelhantes em cada Estado, tanto para 

aprovação de projetos quanto alvarás de funcionamento de estabelecimentos 

(PALMA, 2016). 

Já o Art. 1.346, do Novo Código Civil, constitui a obrigatoriedade do seguro 

contra incêndio ou destruição, total ou parcial, em todas as edificações e 

condomínios. Entretanto, muitos ainda não possuem conhecimento do fato de que 

se determina o PPCI para que o valor do seguro seja liberado. Além disto, a 

ausência do PPCI ocasiona multas mensais, de valor progressivo, até ocorrer a 

regularização dessa condição. Portanto, se não bastassem os motivos óbvios, há 

mais esta razão para conservar o plano em dia (SALIBA, 2015). 

E finalmente, as edificações e áreas de risco de incêndio precisam possuir as 

consequentes ações de segurança, que serão fiscalizadas pelo Corpo de 

Bombeiros: limitação ao aparecimento e proliferação de incêndio; resistência ao fogo 

dos elementos de construção; controle de materiais de acabamento; detecção e 

alarme; saídas de emergência, sinalização e iluminação; separação entre edifícios e 

acesso para as operações de socorro; equipamentos de controle e apagamento do 

fogo; proteção estrutural em circunstâncias de incêndio e sinistro; gestão da 

segurança contra incêndio e sinistro; eliminação de incêndio; controle de fumaça e 

gases; controle de explosão. Depois da realização de uma vistoria do Corpo de 

Bombeiros, e averiguado que a edificação atende o prognosticado no PPCI, bem 

como na legislação, será então emitido o Alvará de Prevenção e Proteção Contra 

Incêndio (APPCI) (PALMA, 2016). 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo teve objetivo apresentar como se dá o processo de 

elaboração do projeto de PPCI em edificações residenciais. Verificou-se que para a 

feitura de um projeto é necessário percorrer as legislações municipais e seguir as 

NBRs vigentes no Brasil. 

O setor de construção civil no Brasil deve respeitar as normas vigentes 

realizando residências seguras, ressalta-se que esse planejamento, por intermédio 

de um programa de prevenção e controle de incêndios, é essencial para 

salvaguardar os meios humanos de possíveis riscos.  

As construções residenciais precisam seguir os padrões estabelecidos de 

segurança, detectores de fumaça, por exemplo, são essenciais em um PPCI. Eles 

compõem o sistema de detecção de incêndio, esses equipamentos tem o objetivo de 

ajudar no caso de riscos eminentes.  

Antes da realização do programa de prevenção e combate deve ser 

realizado um diagnóstico para averiguar os principais riscos e ajudar no 

desenvolvimento de estratégias. 

Dessa forma, se alerta que a prevenção é de essencial importância, porém 

toda edificação que possua risco real de incêndios devido às operações que 

realizam; precisam ter um plano de contingência muito bem desenhado, para que 

vidas humanas sejam preservadas. 

O sucesso de um PCCI certamente dependerá da participação ativa de 

todos os integrantes do projeto. A aplicação do Plano pode tornar as residências 

mais seguras prevenindo possíveis focos de incêndio, com devidos planos de 

emergência se houver sinistro.  

Esse estudo não pretende esgotar esse assunto, estudos mais 

aprofundados com a análise de um PPCI aplicados em construções residenciais 

poderão proporcionar uma visão mais abrangente. 
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