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a. enclausurar com portas resistente ao fogo PRF P-30 as 
portas das unidades autônomas que tem acesso ao hall ou cor-
redor de circulação, que por sua vez, acessa a escada;

b. prever sistema de detectores de fumaça em toda a edifi-
cação (exceto residencial);

c. prever anualmente, treinamento dos ocupantes para o 
abandono da edificação;

d. prever faixas de sinalização refletivas no rodapé das 
paredes do hall e junto às laterais dos degraus;

e. prever exaustão no topo da escada, com área mínima 
de 1,00 m², podendo ser: cruzada, por exaustores eólicos ou 
mecânicos.

Nota: caso haja ventilação (janela) na escada, em todos os 
pavimentos, não é necessária a exaustão no topo da escada. 
Neste caso, a área efetiva mínima de ventilação pode ser de 
0,50 m².”

Esclareço que foram previstas portas corta-fogo em todas 
as unidades autônomas, sistema de detecção em toda edifica-
ção incluindo as unidades autônomas, bem como, será previsto 
treinamento anual para abandono da edificação e faixas de 
sinalização refletivas, conforme prescrito na letra “d” mencio-
nada acima.

Quanto a previsão de exaustão na escada, visto haver jane-
las em todos os andares com área mínima de 0,50m², a referida 
exaustão não se faz necessária conforme prescrito na “Nota” 
do item 7.1.3.1.2.

Ronaldo Ocaña
Cau: A81773-2
Resp. Técnico
3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
Os membros da Comissão Técnica de Primeira Instância, 

opinam pelo DEFERIMENTO da solicitação, considerando que:
1. Trata-se de uma edificação existente com data de 

construção anterior a 1983 (construída em 1943), conforme 
documentos anexos “Auto de Vistoria” (Prefeitura de São Paulo) 
e plantas carimbadas pela Prefeitura de São Paulo.

2. A ocupação anterior era destinada a escritórios e comér-
cio, riscos mais elevados que a atual ocupação (residencial);

3. A edificação atende às exigências estipuladas pela Instru-
ção Técnica 43/2018;

4. Para os subsolos ocupados foi atendida as exigências 
estipuladas na tabela 7 do Decreto Estadual 56.819/2011;

5. A escada de emergência possui proteção adaptada 
conforme a Instrução Técnica 43/2018, em relação ao tipo de 
proteção e disposição dos degraus;

6. O projeto técnico deverá ser avaliado em análise regular.
4. DA HOMOLOGAÇÃO:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1902467.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE

 Comunicado
Assumiu a função de Dirigente da UGE 180168, Comando 

de Policiamento de Choque, a contar de 01-01-2019, o Coronel 
PM Alexandre Gaspar Gasparian, CPF 032.051.768-39, passan-
do a responder pela UGE 180168, nos termos das Instruções 
02/2016, do TCE.

 Comunicado
Assumiu a função de Dirigente da UGE 180168, Comando 

de Policiamento de Choque, a contar de 21-01-2019, o Tenente 
Coronel PM Luiz Gonzaga de Oliveira Junior, CPF: 090.475.528-
22, passando a responder pela UGE 180168, nos termos das 
Instruções 02/2016, do TCE.

 COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL

 4º BATALHÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL - 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 Comunicado
Extrato de Retificação e Ratificação de Contrato
Pregão Eletrônico 198/0013/18
Processo Nº CPAMB-2018198251
Contrato Nº CPAMB-007/1.3/18
Retifica-se a data de início da execução dos serviços de 

nutrição e alimentação a ser prestado no local indicado no 
Termo de Referência 4BPamb-0580/18, conforme publicação 
contida no D.O. 129(5), do dia 08jan19, de como constou, para: 
o início da execução dos serviços deverá ocorrer a partir de 
01FEV19.

Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais.

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 30-1-2019
Correio Eletrônico, de 25/01/19 - À vista do contido na 

Portaria 012/2019, datada de 24, publicada no D.O. de 25-01-
2019, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste 
do Estado, convocando em caráter excepcional e de missão, os 
Agentes de Segurança Penitenciária e os Agentes de Escolta e 
Vigilância Penitenciária, integrantes do Grupo de Intervenção 
Rápidas-GIR, para prestarem serviços no período de 1º a 28-02-
2019, na Penitenciária “Mauricio Henrique Guimarães Pereira”, 
de Presidente Venceslau, autorizo, nos termos dos §§ 2º e 3º do 
artigo 8º do Decreto 48.292, de 02-12-2003, os servidores ali 
constantes, o percebimento de diárias até o valor de 1 vez de 
suas retribuições mensais.

 Despacho do Secretário, de 30-1-2019
À vista da manifestação da d. Consultoria Jurídica da 

Pasta, exarada do Parecer CJ/SAP 026/2019, conheço o recurso 
interposto por Onofre Batista Pedroso, RG. 12.864.193-9, contra 
ato publicado no Diário Oficial do Estado de 08-12-2018, que 
o exonerou do cargo de Agente de Segurança Penitenciária de 
Classe I, nos termos do § 4º do artigo 6º da Lei Complementar 
959, de 13-09-2004, para, no mérito, negar-lhe provimento por 
não terem sido apresentadas razões motivantes para justificar 
a reforma do ato atacado. (Intime-se - Advogados: Luiz Marcos 
Ferreira - OAB/SP 190.995, Ana Nery Poloni - OAB/SP 216.624 e 
Caroline Henrique de Oliveira - OAB/SP 302.036).

 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. 

Luiz Camargo Wolfmann”, por intermédio do Centro de Capa-
citação e Desenvolvimento de Recursos Humanos-CECADRH, 
através do Núcleo de Coordenação do Interior, em parceria com 
a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, comunica 
a disponibilização das videoaulas “Complementação teórica e 
metodológica das especificidades e normas para aplicação do 
PCL-R Escala Hare”:

1.Objetivo Geral: Contribuir com a formação dos psicólogos 
que iniciaram a formação em PCL-R Escala Hare, por meio de 
videoaula, das Regiões Oeste e Noroeste do Estado de São Paulo.

2. Eixo: 03 – Administração / Gestão
3. Modalidade: Educação a Distância – EaD.
4. Carga Horária: 1 hora.
5. Público-alvo: Psicólogos das Unidades Prisionais das 

Regiões Oeste e Noroeste do Estado de São Paulo, que iniciaram 
a formação em PCL-R Escala Hare:

cruzada no topo da edificação. Certos da compreensão desta 
estimada Corporação, agradecemos antecipadamente e aguar-
damos o deferimento para darmos sequência na obtenção do 
AVCB. Atenciosamente, Ana Paula Nunes de Oliveira.

3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
1. Considerando se tratar de edificação existente (aprovada 

pelo D.E 38.069/93);
2. Considerando que existe de projeto técnico aprovado 

0612/98;
3. Considerando que não houve mudança de ocupação, 

bem como foram mantidas as características de área e altura 
da edificação;

4. Considerando que supracitado projeto existente teve sua 
aprovação de saídas de emergência com base no Código de 
Obras e Edificações do Município de São Paulo, conforme item 
04 do relatório de análise, datado de 25-11-1998;

5. Considerando que nas plantas aprovadas pela Prefeitura 
e pelo Corpo de Bombeiros (encartadas ao processo) não existe 
a necessidade de ventilação da escada;

6. Considerando a isenção de ventilação nas escadas de 
edificações residenciais inferiores a 27 metros, conforme capí-
tulos do COE-SP;

7. A Comissão Técnica de Primeira Instância opina, por 
unanimidade, pelo deferimento do pedido, sendo tal edificação 
isenta da ventilação exigida em análise regular.

4. DA HOMOLOGAÇÃO:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1893454.
 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo e na Instrução Técnica 01/11 - Procedimentos adminis-
trativos, publica a conclusão da Comissão Técnica de Primeira 
Instância 1902467, do processo abaixo:

1. DADOS GERAIS:
1.1. Projeto: 050820/3550308/2018;
1.2. Endereço: PRAÇA DA SE, 47;
1.3. Bairro: SE;
1.4. Município: SAO PAULO;
1.5. Proprietário: VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE NOSSA 

SENHORA DO M DO CARMO;
1.6. Responsável pelo uso: ASSOCIAÇÃO MISSÃO BELÉM;
1.7. Responsável técnico: SÉRGIO RAMALHO;
1.8. CREA 0601041951;
1.9. Área existente ou a construir: 2200,00;
1.10. Ocupação: Habitação multifamiliar;
1.11. Carga de Incêndio: Médio;
1.12. Altura: 43,40.
2. DA SOLICITAÇÃO:
Requerimento do Interessado: Prezados Srs. Membros da 

CTPI
Tendo por base o projeto técnico 050820/3550308/2018, 

dirijo-me a V.Sª com o intuito de esclarecer que a CTPI 1739885 
(anterior), cujo teor da resposta do CB se baseou apenas em 
informar que não foi detectada solicitação por parte do inte-
ressado e não localizou os documentos necessários para aná-
lise dos membros da CTPI, cumpre-nos informar que o “pedido 
objeto da referida CTPI” está sendo reapresentado abaixo com 
termos mais claros e explicativos, bem como os documentos 
(plantas e alvarás) estão novamente sendo reapresentados. 
Os documentos anexados anteriormente foram extraviados 
internamente ao CB, não nos cabendo direito de comprovação 
documental, visto que o CB não fornece protocolo para este tipo 
de entrega de material a ser anexado no processo CTPI.

Pedido:
Trata-se de uma edificação existente com data de constru-

ção anterior a 1983 (construída em 1943), conforme documen-
tos anexos “Auto de Vistoria” (Prefeitura de São Paulo) e plantas 
carimbadas pela Prefeitura de São Paulo. Segue também plantas 
atuais com as adequações necessárias

Desta forma, solicitamos que a análise do projeto 
050820/3550308/2018 seja considerada para edificação exis-
tente, conforme preconiza a Instrução Técnica 43/18 do Decreto 
Estadual 56.819/11.

Motivações:
Inicialmente a edificação foi construída com uso comercial 

e de escritório, no entanto, a nova gerenciadora do empreendi-
mento elaborou um estudo habitacional da região e constatou 
que há déficit de área residencial para pessoas desabrigadas, 
dependentes químicos e demais públicos carentes da região 
central de São Paulo.

Visando auxiliar os órgãos governamentais no referido 
âmbito, propuseram que a edificação tivesse seu uso alterado 
para edifício residencial, tendo o cunho essencialmente social

No que tange às medidas de segurança contra incêndio, 
a alteração de uso/ocupação acarretaria na implantação de 
medidas de segurança contra incêndios menos restritivas, no 
entanto, para adaptação da edificação, o processo está sendo 
enquadrado na Instrução Técnica 43 visando minimizar possíveis 
riscos inerentes a população e a edificação.

Desta forma, esclarecemos que a edificação está sendo 
enquadrada nos parâmetros da IT 43/18.

As 3 áreas (A, B e C) ocupadas no subsolo possuem metra-
gem entre 50 e 100 m2 individualmente, sendo: A= 59,28 m2, 
B= 75,90 m2 e C= 44,82 m2.

Uma vez que as áreas a e B possuem ocupação definida 
como “outras ocupações” e “depósito”, as exigências da tabela 
7 do Decreto 56.819/11 adotadas foram:

Outras ocupações:
- Ambientes subdividos com áreas máximas de até 50m² 

e detecção automática de incêndio nos ambientes ocupados.
Depósito:
- Depósito individual com área máxima até 25m² e detecção 

automática de incêndio no depósito.
A área C possui ocupação definida como “área técnica” 

com metragem inferior a 50m2, e conforme tabela 7 não há 
exigência adicional de segurança contra incêndio.

Conforme Tabela 3, Anexo C, I.T. 11/14, para edificações 
com uso A-2 com altura acima de 30m será obrigatória a previ-
são de escada “à prova de fumaça”, no entanto, de acordo com 
a nota 1 da referida tabela “Em edificações de ocupação do 
grupo a - divisão A-2, área de pavimento “N” (menor ou igual a 
750 m²), altura acima de 30 m, contudo não superior a 50 m, a 
escada poderá ser do tipo EP (Escada Enclausurada Protegida), 
sendo que acima desta altura (50 m) permanece a escada do 
tipo PF (Escada Enclausurada à Prova de fumaça)”.

Portanto, caso a edificação fosse enquadrada como nova, 
a escada prevista seria “enclausurada protegida”, no entanto, 
visto argumentos supracitados, trata-se de uma edificação 
existente onde o enquadramento adotado será com base na 
Instrução Técnica 43.

Desta forma, no que tange a adaptação da escada quanto 
ao dimensionamento dos degraus, visto a mesma ser em leque, 
conforme item 7.1.2, IT. 43, “caso a escada possua degraus em 
leque, devem ser adotadas as seguintes exigências:

a. capacidade da unidade de passagem (C) deve ser reduzi-
da em 30% do valor previsto na IT 11/11;

b. previsão de piso ou fita antiderrapante;
c. previsão de faixas de sinalização refletivas no rodapé das 

paredes do hall e junto às laterais dos degraus.”
Esclareço que as escadas em leque do local atendem no 

quesito de dimensionamento para escoamento conforme cálculo 
anexo, bem como estão sendo previstas as instalações exigidas 
nos itens “b” e “c” acima.

No que tange a adaptação do tipo de escada, visto a exi-
gência ser para “enclausurada protegida” com base na IT 11/18, 
segue argumentação abaixo:

Conforme item 7.1.3.1.2, I.T. 43 “ (segunda opção):

8. A Seção 5 da FISPQ para BIO-SOFT® 90 HV (o produto 
final, também conhecido pelo mercado como LAS) lista métodos 
adequados de extinção, como: pó químico seco, dióxido de 
carbono, neblina de água e espuma;

9. A solução de combate à incêndio com a utilização de 
espuma combinada com drenagem é uma opção para a Sulfona-
ção, assim como a opção de combate por sistema de chuveiros 
automáticos (sistema convencional, sem espuma), previsto em 
diversas normas internacionais;

10. A opção por chuveiros automáticos com água (sem 
espuma) requer uma quantidade de água maior, quando compa-
rada com o combate com espuma;

11. Consta na NBR 17505: Armazenamento de líquidos 
Inflamáveis e Combustíveis - PARTE 5 - OPERAÇÕES, exigência 
de proteção por sprinklers automáticos (convencionais):

"As estruturas das edificações e os apoios dos vasos, 
tanques de processamento e equipamentos capazes de vazar 
quantidades apreciáveis de líquidos, que eventualmente possam 
resultar em um incêndio de considerável intensidade e duração, 
causando danos substanciais à propriedade, devem ser protegi-
dos por um ou mais dos requisitos a seguir:

- Drenagem para um local seguro, evitando o acúmulo de 
líquidos sob os vasos ou os equipamentos;

- Construção resistente ao fogo;
- Revestimentos resistentes ao fogo;
- Sistema de chuveiros automáticos de água, projetados 

e instalados de acordo com a ABNT NBR 10897 ou NFPA15."
12. A NFPA 30, código americano de líquidos inflamáveis e 

combustíveis afirma o seguinte sobre proteção contra incêndio 
de líquidos combustíveis, como o caso do BIO-SOFT® 90 HV 
(nome comercial do LAS), que são permitidos chuveiros automá-
ticos de água, assim como sistemas de chuveiros automáticos de 
espuma de água, para proteção, como mostrado abaixo:

"24.6.2 Fixed Fire Control Equipment for Tank Buildings
24.6.2.3 Where the need is indicated by the hazards of 

storage or exposure as determined by 21.6.3, fixed protection 
shall be required utilizing approved foam, foam-water sprinkler 
systems, sprinkler systems, water spray systems, deluge systems, 
gaseous extinguishing systems, dry chemical extinguishing sys-
tems, fire-resistive materials, or a combination of these."

13. Além disso, a FM Global, uma autoridade reconhecida 
em todo o mundo para proteção contra operações de líquidos 
inflamáveis, observa o seguinte:

"FM 7-32 Ignitable Liquid Operations
2.4.2 Install sprinkler systems in accordance with FM Global 

Data Sheet 2-0, Installation Guidelines for Automatic Sprinklers. 
Specific installation guidance provided in this data sheet (7-32) 
for ignitable liquid use occupancies supersedes installation 
guidance in other data sheets."

14. Na diretriz FM 7-32, para "Ignitable Liquid Operations" 
em líquidos inflamáveis miscíveis em água, como o caso do 
produto final LAS, observamos:

"7-32"
"Using the above information, liquids that burn can be 

subdivided int three groups:
A. Liquids that cannot be extinguished by ceiling sprinklers 

(FP \< 93ºC)
B. Liquids that can be extinguished by ceiling sprinklers 

(FP = 93ºC)
C. Liquids that will not allow a fire to spread when unheated 

(FP = 260ºC)"
"Water-Miscible Liquids: Liquids that mix with water in all 

proportions. When water-miscible ignitable liquids are mixed 
with water, a homogenous solution is formed. The flash point, 
fire point, heat of combustion, and heat release rate of the 
solution will be different from the pure ignitable liquid. The flash 
pint and fire pint of the solution will increase as the water con-
centration increases. At. A certain concentration (which varies for 
different ignitable liquids) the fir point will no longer exist and 
the solution will no longer present a fire hazard (e.g.: 15% ethyl 
alcohol in water, 15% acetone in water)"

15. A Stepan, baseada em sua experiência internacional, e 
analisando o custo de instalação, manutenção e operação do 
sistema de espuma, optou por utilizar o combate com chuveiros 
automáticos com água com densidade de 0.3gpm/ft2 por bico;

16. O volume de água calculado para combate, conside-
rando todos os sprinklers da área abertos (56 bicos com K = 
8), resulta numa reserva de água de 482m³, já contemplado na 
reserva técnica atual;

17. Esta solução do combate por chuveiros automáticos 
com água está aprovada pela seguradora FM Global e, portanto, 
em conformidade com Tabela 3 da Norma Técnica 7-32, Ignitable 
Liquids Operation da FM Global.

3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
1. Após a análise do pedido, os membro da Comissão 

Técnica de Primeira Instância opinam pelo INDEFERIMENTO da 
proteção da área denominada de “Sulfonação” (a qual manipula 
líquidos inflamáveis de classe III-B com volumes entre 60 m³ e 
120 m³) somente com sistema de chuveiros automáticos conven-
cionais, sem espuma, tendo em vista:

a. Não foi apresentado embasamento normativo que jus-
tificasse a não utilização do sistema de proteção por espuma 
por meio de chuveiros automáticos tipo dilúvio para o caso em 
questão, pois foram citadas várias partes de normas como a 
NFPA 30, FM Global e NBR 17505, porém, nenhuma engloba 
o caso em concreto a qual permitisse somente a utilização de 
chuveiros automáticos convencionais.

b. Para utilização de normas internacionais, deverá apre-
sentar cópia da norma traduzida e indicada as partes utilizada 
pelo interessado para que os membros desta comissão emitam 
um parecer.

4. DA HOMOLOGAÇÃO:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1868385.
 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo e na Instrução Técnica 01/11 - Procedimentos adminis-
trativos, publica a conclusão da Comissão Técnica de Primeira 
Instância 1893454, do processo abaixo:

1. DADOS GERAIS:
1.1. Projeto: 055054/3550308/2018;
1.2. Endereço: RUA BRUNO CAVALCANTE FEDER, 100;
1.3. Bairro: VILA PRUDENTE;
1.4. Município: SAO PAULO;
1.5. Proprietário: RESIDENCIAL JARDIM IBITIRAMA;
1.6. Responsável pelo uso: RESIDENCIAL JARDIM IBITIRAMA;
1.7. Responsável técnico: ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA;
1.8. CREA 5062770117-SP;
1.9. Área existente ou a construir: 12053,73;
1.10. Ocupação: Habitação multifamiliar;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 23,85.
2. DA SOLICITAÇÃO:
Requerimento do Interessado: Prezados, bom dia! Venho 

através deste esclarecer o Comunique-se (Protocolo Vistoria 
Nº.:114746-2/2018), prever ventilação cruzada no topo das 
edificações conforme item 5 da análise do projeto técnico. 
Realizamos estudos de engenharia para verificar a viabilidade 
da execução da ventilação cruzada. De acordo com o Projeto 
apresentado pela Construtora da edificação (será entregue uma 
via no protocolo para analise), estas paredes não podem ser 
quebradas por serem estruturais. Com base na IT 11/2018 nos 
itens 5.7.9 Escadas enclausuradas protegidas (EP) / 5.7.9.1 / 
5.7.9.3 - A condição ideal seria a abertura de 0,80 m² nas pare-
des de sustentação do reservatório superior, porém, sendo essas 
estruturais, entende-se que não permitem essa intervenção. 
Dessa forma, solicitamos a isenção da realização da ventilação 

3.2.2. Considerado aerossóis nível 3 conforme item 1.7.4 
da NFPA30B;

3.2.3. Considerado recipientes metálicos com capacidade 
máxima de 1000 ml;

3.2.4. Considerado que aerossóis armazenados em área 
de armazém geral, permaneceram em área segregada por tela 
metálica do chão ao teto ocupando a área de 1.438,32 m² de 
piso;

3.2.5. Considerado que na área segregada não haverá 
depósito de líquidos inflamáveis ou combustíveis;

3.2.6. Considerado altura de teto máxima no setor de depó-
sito é de 13,92 m conforme planta 30/32;

3.2.7. Considerado altura aproximada de empilhamento 
de aerossóis, em estrutura suporte é de 9,5m medido na planta 
27/32;

3.2.8. Considerado que o depósito de líquidos inflamáveis 
está compartimentado do depósito geral por Parede Corta Fogo 
cega com 240 min de TRRF;

3.2.9. Considerado que 100% da edificação é protegida por 
chuveiros automáticos;

3.3. Exigências:
3.3.1. Para o setor de envase de aerossol previsto na planta 

04/32, atender na íntegra o capítulo 5 da NFPA30B;
3.3.2. Caso seja manipulação de líquidos inflamáveis ou 

combustíveis, atender na íntegra a IT25/11 PARTE IV;
3.3.3. Atender as exigências do item 6.3.5.3.2 da NFPA30B;
3.3.4. A área máxima de piso que armazena aerossóis 

deverá ser de 1830 m²;
3.3.5. Prever no mínimo duas saídas para área externa, 

além de atender o caminhamento máximo conforme IT11/18;
3.3.6. Atender a tabela 6.3.2.7 (G) e figura 6.3.2.7 (B) da 

NFPA 30B;
3.3.7. Os aerossóis deverão ser armazenados em caixas 

conforme definição prevista no item 3.3.8 da NFPA 30B;
3.3.8. O chuveiro do teto deverá ser no mínimo k=160l/

min/bar¹/²;
3.3.9. Nos raques os chuveiros internos deverão ser k=80 

ou 160, e de resposta rápida estando de acordo os bicos apre-
sentados no projeto;

3.3.10. A vazão mínima deverá ser de 114lpm, a pressão 
mínima deverá ser de 1 bar;

3.3.11. O reservatório de incêndio deverá atender a deman-
da do sistema por no mínimo 2 horas;

3.3.12. A área de operação deverá possuir 18 bicos nos 
raques (seis nos três níveis mais desfavoráveis).

3.4 Para os Tanques de matéria prima com líquidos infla-
máveis de Classe III-B apresentados na planta 04/32, foi consi-
derado as condições de existência e aprovação, permanecendo 
válidas as medidas de segurança já existentes e aprovadas, 
devendo haver somente o implemento do sistema com cobertura 
por chuveiros automáticos conforme prevê o projeto técnico.

4. Esta Comissão Técnica de Primeira Instância opina pelo 
“DEFERIMENTO” da solicitação, devendo seguir as Conside-
rações dos itens 3.1 e 3.2 e as Exigências dos itens 3.3 e 3.4 
desta Comissão.

4. DA HOMOLOGAÇÃO:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1899817.
 Departamento de Prevenção
 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo e na Instrução Técnica 01/11 - Procedimentos adminis-
trativos, publica a conclusão da Comissão Técnica de Primeira 
Instância 1868385, do processo abaixo:

1. DADOS GERAIS:
1.1. Projeto: 114869/3545209/2018;
1.2. Endereço: BATALHA DO TUIUTI, 1730;
1.3. Bairro: Distrito Industrial Lajeado;
1.4. Município: SALTO;
1.5. Proprietário: PBC Indústria Química Ltda.;
1.6. Responsável pelo uso: PBC Indústria Química Ltda.;
1.7. Responsável técnico: Hamilton da Silva Coelho Filho;
1.8. CREA 5062758202;
1.9. Área existente ou a construir: 6192,85;
1.10. Ocupação: Locais onde há alto risco de incêndio. 

Locais com a carga de incêndio superior a 1.200 MJ/m²;
1.11. Carga de Incêndio: Alto;
1.12. Altura: 0,00.
2. DA SOLICITAÇÃO:
Requerimento do Interessado: Pedido:
1. Solicitação de proteção da área de processo industrial 

com manipulação de líquidos combustíveis (sulfonação) com 
sistema de chuveiros automáticos convencional (sem espuma).

Considerações iniciais
1. A PBC Industria Química Ltda. iniciou as atividades no 

Município de Salto em 2014, fabricando matérias-primas (tenso-
ativos) para a produção de detergentes;

2. Teve o primeiro projeto técnico aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros sob o 154048/3545209/2014, e vistoria aprovada em 
2014, AVCB 146229;

3. Em 2016 foi vendida para a empresa Stepan Química 
Ltda, ocasião em que verificou-se a utilização de líquidos 
combustíveis Classe IIIB na produção, motivo da substituição 
do projeto;

4. Em 05-09-2018 foi emitido um relatório de análise, sendo 
solicitada a previsão de um sistema de proteção por chuveiros 
automáticos com espuma tipo dilúvio na área de produção 
(sulfonação), para atendimento da exigência prevista no item 
19.2.6 da IT-25/2011, Parte 4.

Motivo do pedido - solicitação de proteção da área de 
processo industrial com manipulação de líquidos combustíveis 
(sulfonação) com sistema de chuveiros automáticos conven-
cional (sem espuma), de acordo com a NFPA 30 e FM Global:

1. A área total da edificação era de 4.517,00 m2, e neste 
projeto a área passou para 4.799,33 m2, ou seja, uma ampliação 
de apenas 282,33 m2;

2. Não houve alteração da ocupação, permanecendo as 
mesmas atividades aprovadas no projeto técnico anterior (o que 
inclui o prédio da Sulfonação). São os mesmos equipamentos e 
os mesmos produtos manipulados;

3. Área da edificação da Sulfonação possui 475m², sendo a 
construção do prédio toda feita em concreto armado;

4. O produto fabricado na Sulfonação (LAS - Ácido Sulfônico 
Linear), utilizado como principal matéria prima para fabricação 
de detergentes, é classificado como combustível classe IIIB, e 
possui Ponto de Fulgor de 380º C, temperatura bem acima do 
limite de classificação previsto na Tabela 1: Classificação de 
líquidos inflamáveis e combustíveis da IT-25/2011, Parte 1;

5. A reação de sulfonação ocorre pelo processamento em 
reatores de bateladas (não contínua), através da simples mistura 
de ácido sulfúrico concentrado (incombustível) com a matéria 
prima LAB - Linear Alquil Benzeno, o que produz o LAS, o produ-
to final. Tanques de decantação são necessários para separação 
da fase aquosa, composta por ácido sulfúrico residual, do LAS;

6. O volume total máximo de produto combustível classe 
IIIB na área de Sulfonação é de 120m³ (entre matéria prima LAB 
e produto final LAS), porém sempre se encontra em mistura com 
a presença da fase aquosa de ácido sulfúrico. Por exemplo, o 
maior tanque com volume de 32 m³, opera com 17,9 m³ de LAS 
(combustível classe IIIB), sendo o restante do volume útil deste 
tanque ocupado com fração aquosa de ácido sulfúrico residual 
(incombustível);

7. O projeto para proteção contra incêndio na área da 
Sulfonação foi desenvolvido a partir de que os produtos em 
processamento possuem PF = 93ºC, portanto classificados como 
combustível classe IIIB. Além disso, o produto final LAS produzi-
do e manipulado nesta área é miscível em água;
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