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BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 1 

A brigada de incêndio é uma  medida de segurança. 

 

Sim, o treinamento e incentivo  a cultura da prevenção é uma  medida 

eficiente na prevenção,  combate e abandono seguro. 

 

“Quando exigir?” 

 

Devemos voltar ao Código  (CSCIP) e analisar as tabelas  de exigências  

das medidas  de segurança.  

 

No próximo slide verificaremos o ANTES e o DEPOIS da alteração da 

norma. 



BRIGADA – ANTES 

Vejamos o critério para as edificações enquadradas na tabela 5: 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 - Exigido para lotação superior a 100 pessoas, e exceto para o grupo A 



BRIGADA – DEPOIS 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 - Exigido para lotação superior a 100 pessoas. 

6 - Exigido para lotação superior a 400 pessoas. 

Algumas edificações não 

precisam mais formar 

brigada de incêndio. 

 

GRUPOS: 

A – Residencial 

B – Hotéis  

C – Comércio em geral 

D – Prestação de serviços 

F-2 – Igrejas 

F-5 – Auditórios 

F-8 – Restaurantes 

 

Algumas edificações 

dependem da capacidade 

de público. 

E – Escolas 

F-3 – Arenas 

F-6 – Boates 

F-11 – Clube Social 



BRIGADA – ANTES 



BRIGADA – DEPOIS 



BRIGADA – ANTES 



BRIGADA – DEPOIS 



BRIGADA – ANTES 

O atestado de brigada de incêndio será exigido quando da 

solicitação de vistoria, conforme critérios estabelecidos pela 

NPT-001 – Procedimentos administrativos. 

 

A cada dois anos deve ser realizada recapacitação para os 

brigadistas já formados, com a emissão de atestado de brigada 

de incêndio. 



No ato da vistoria o Corpo de Bombeiros exigirá a apresentação 

dos seguintes documentos: 

 

a) Declaração de brigada de incêndio assinada pelo proprietário 

e/ou responsável legal da empresa e/ou 

edificação, conforme Anexo “A”, a qual deverá constar a relação 

nominal de brigadistas; 

 
A declaração de brigada de incêndio deverá ser apresentada com data 

do ano vigente. 

 

b) Certificados dos brigadistas da edificação, independente da 

época de formação. 

BRIGADA – DEPOIS 



Para as empresas que estão em processo de abertura e que não 

possuam funcionários efetivados será dispensada a 

apresentação da declaração de brigada de incêndio e 

certificados dos brigadistas no processo da 1ª Certificação (para 

obtenção do LVCO ou CVE) por parte do Corpo de Bombeiros do 

Paraná, devendo obrigatoriamente cumprir o disposto no item 

5.2.1. 

 

5.2.1 Sem prejuízo do constante acima e após término do 

processo de abertura e efetivação da empresa, com a presença 

dos funcionários contratados, deve o proprietário e/ou 

responsável pelo uso dimensionar e efetivar a brigada de 

incêndio. 

BRIGADA – DEPOIS 



Nas edificações onde não há atuação de funcionários e/ou 

voluntários fica dispensada a apresentação de declaração de 

brigada de incêndio, devendo firmar em termo tal informação. 

 

O dimensionamento da brigada será calculado conforme a 

Tabela A da NPT 017 – Parte 02. 

 

Nas edificações em que não houver funcionários ou voluntários 

suficientes para atender o mínimo previsto na Tabela A da parte 

2 desta NPT, deve ser fornecido treinamento de brigada de 

incêndio para 100% dos funcionários ou voluntários, exceto para 

as divisões F-3, F-6, F-7 e F-11 quando será aplicado 

obrigatoriamente o item 5.11.1 (conforme público) da NPT 017 – 

Parte 02 

BRIGADA – DEPOIS 



Por ocasião da vistoria do Corpo de Bombeiros em locais de 

realização de eventos, deve ser apresentada declaração de 

brigada de incêndio (Anexo A), com as respectivas cópias dos 

certificados dos brigadistas. 

 

A declaração de brigada de incêndio para os casos acima deve 

ser assinada pelo responsável legal pelo evento. 

BRIGADA – DEPOIS 



RESPONSABILIDADES 

 

Proprietário/Responsável pelo uso: 

Manter a quantidade mínima de brigadistas durante o 

funcionamento do estabelecimento. 

 

Manter a declaração de brigada de incêndio em condições de 

apresentação a qualquer tempo em caso de vistoria de 

fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros. 

 

Disponibilizar a cada membro da brigada os equipamentos de 

proteção individual (EPI) necessários. 

BRIGADA - DEPOIS 



RESPONSABILIDADES 

 

Proprietário/Responsável pelo uso: 

Organizar a brigada de incêndio, conforme o item 5.2 da NPT 

017 – Parte 2. 

 

Manter, nos locais de eventos, os certificados de brigadistas e a 

declaração de brigada de incêndio atualizada à disposição para 

vistoria de fiscalização. 

 

Determinar ao coordenador-geral, chefe da brigada ou líder, 

conforme o caso, para que distribua o efetivo da brigada de 

incêndio, com o objetivo de proteger toda área da edificação em 

todos os turnos de trabalho. 

BRIGADA - DEPOIS 



RESPONSABILIDADES 

 

Brigadistas: 

 

Além das atribuições previstas na NPT 017 – Parte 02, deve o 

brigadista estar ciente da documentação relativa à certificação 

do Corpo de Bombeiros referente à edificação, Certificado de 

Vistoria em Estabelecimento (CVE) e Plano de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico (PSCIP). Deve atentar-se sobre 

atualização e validade dos documentos citados. 

BRIGADA - DEPOIS 



RESPONSABILIDADES 

 

Brigadistas: 

 

Acionar o Corpo de Bombeiros quando necessário, devendo o 

responsável de maior hierarquia da brigada de incêndio 

(coordenador-geral, chefe da brigada ou líder, conforme o caso) 

designar 1 (um) brigadista para aguardar o socorro na entrada 

principal da edificação, e repassar as informações necessárias 

ao atendimento de sinistros. 

 

Priorizar a evacuação da edificação nos casos de sinistro. 

BRIGADA DE INCÊNDIO 



RESPONSABILIDADES 

 

Formadores de Brigadistas: 

 

O profissional habilitado para a capacitação das brigadas de 

incêndio deve ter formação em segurança do trabalho, 

devidamente registrado nos conselhos regionais competentes ou 

no Ministério do Trabalho. 

 

O médico e o enfermeiro do trabalho, devidamente registrado 

nos conselhos regionais competentes ou no Ministério do 

Trabalho e/ou Saúde, só podem responsabilizar-se pelo 

treinamento de primeiros socorros. 

BRIGADA DE INCÊNDIO 



RESPONSABILIDADES 

 

Formadores de Brigadistas: 

 

Emitir a certificação dos brigadistas tão logo encerrado o curso 

de brigada de incêndio, entregando ao brigadista formado o 

respectivo certificado. 

 

Manter, em arquivo próprio, o histórico dos brigadistas formados, 

devendo apresentar ao Corpo de Bombeiros quando 

formalmente requisitado. 

BRIGADA DE INCÊNDIO 



ANTES - ATESTADO 



DEPOIS - DECLARAÇÃO 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

PROCEDIMENTOS 

 

Composição da brigada de incêndio: 

 

A composição da brigada de incêndio de cada pavimento, 

compartimento ou setor é determinada pela Tabela A.1, que leva 

em conta a área do pavimento ou compartimento, o grau de 

risco e os grupos e/ou divisões de ocupação da edificação. 

 

 

 

Para as ocupações residenciais o curso de brigada tornou-se  

OPTATIVO 



BRIGADA - ANTES 

Brigada era definida por população fixa por pavimento 



BRIGADA - DEPOIS 

Brigada definida por área de pavimento 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

PROCEDIMENTOS 

 

Composição da brigada de incêndio: 

 

Quando em uma planta houver mais de um grupo de ocupação, 

o número de brigadistas deve ser calculado levando-se em 

conta o grupo de ocupação de maior risco. O número de 

brigadistas só é calculado para cada grupo de ocupação se as 

unidades forem compartimentadas ou se os riscos forem 

isolados. 

 

A composição da brigada de incêndio deve levar em conta a 

participação de pessoas de todos os setores. 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

PROCEDIMENTOS 

 

Organização da brigada: 

 

A brigada de incêndio deve ser organizada funcionalmente, 

como segue: 

 

a) Brigadistas: membros da brigada que executam as 

atribuições previstas em 5.4; 

 

b)  Líder: responsável pela coordenação e execução das ações 

de emergência de um determinado 

setor/pavimento/compartimento. É escolhido dentre os 

brigadistas aprovados no processo seletivo; 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

PROCEDIMENTOS 

 

Organização da brigada: 
 

c) Chefe da edificação ou do turno: brigadista responsável pela coordenação 

e execução das ações de emergência de uma determinada edificação da 

planta. É escolhido dentre os brigadistas aprovados no processo seletivo; 

 

d) Coordenador geral: brigadista responsável pela coordenação e execução 

das ações de emergência de todas as edificações que compõem uma planta, 

independentemente do número de turnos. É escolhido dentre os brigadistas 

que tenham sido aprovados no processo seletivo, devendo ser uma pessoa 

com capacidade de liderança, com respaldo da direção da empresa ou que 

faça parte dela. Na ausência do coordenador geral, deve estar previsto no 

plano de emergência da edificação um substituto treinado e capacitado, sem 

que ocorra o acúmulo de funções. 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

PROCEDIMENTOS 

 

Organização da brigada: 
 

Organograma da brigada de incêndio: 

O organograma da brigada de incêndio da planta varia de 

acordo com o número de edificações, o número de pavimentos 

em cada edificação e o número de empregados em cada 

pavimento, compartimento, setor ou turno. 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

PROCEDIMENTOS 

 

Programa do curso de brigada de incêndio: 
 

Os candidatos a brigadista selecionados devem frequentar curso 

com carga horária mínima definida na Tabela B.2, abrangendo 

as partes teórica e prática, conforme Tabela B.1. 

 

Os treinamentos práticos de combate a incêndios realizados 

pelos brigadistas em campo de treinamento devem obedecer 

aos requisitos da NBR 14277 - Instalações e equipamentos para 

treinamento e combate a incêndios. 



BRIGADA - ANTES 



BRIGADA - DEPOIS 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

PROCEDIMENTOS 

 

Ações da brigada de incêndio: 

 
Ações de prevenção: 

 

a) Análise dos riscos existentes durante as reuniões da brigada de incêndio; 

Notificação ao setor competente da empresa ou da edificação das eventuais 

irregularidades encontradas no tocante a prevenção e proteção contra 

incêndios; 

 

b) Orientação à população fixa e flutuante; 

 

c) Participação nos exercícios simulados; 

 

d) Conhecer o plano de emergência da edificação. 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

PROCEDIMENTOS 

 

Ações da brigada de incêndio: 

 

Ações de emergência: 

 

a) Identificação da situação; 

b) Alarme/abandono de área; 

c) Acionamento do Corpo de Bombeiros e/ou ajuda externa; 

d) Corte de energia; 

e) Primeiros socorros; 

f) Combate ao princípio de incêndio; 

g) Recepção e orientação ao Corpo de Bombeiros. 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

PROCEDIMENTOS 

 

Identificação da brigada: 

 
Recomenda-se serem distribuídos em locais visíveis e de grande 

circulação quadros de aviso ou similar, sinalizando a existência da 

brigada de incêndio e indicando seus integrantes com suas 

respectivas localizações. 

 

O brigadista deve utilizar constantemente em lugar visível uma 

identificação que o reconheçam como membro da brigada. 

 

No caso de uma situação real ou simulado de emergência, o brigadista 

deve usar braçadeira, colete ou capacete para facilitar sua 

identificação e auxiliar na sua atuação. 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

PROCEDIMENTOS 

 

Dos locais de reunião de público: 

 

Nas edificações enquadradas nas divisões F-3, F-6, F-7 e F-11, 

devem ser observadas as seguintes condições para determinação 

do número de brigadistas: 

 

a) Locais com lotação até 500 pessoas, o número de brigadistas 

deve ser, no mínimo, 03; 

 

b) Locais com lotação entre 500 e 1.000 pessoas, o número de 

brigadistas deve ser, no mínimo, 05; 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

PROCEDIMENTOS 

 

Dos locais de reunião de público: 

 

Nas edificações enquadradas nas divisões F-3, F-6, F-7 e F-11, 

devem ser observadas as seguintes condições para determinação 

do número de brigadistas: 

 

c) Locais com lotação entre 1.000 e 2.500 pessoas, o número de 

brigadistas deve ser, no mínimo, 10; 

 

d) Locais com lotação entre 2.500 e 5.000 pessoas, o número de 

brigadistas deve ser, no mínimo, 15; 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

PROCEDIMENTOS 

 

Dos locais de reunião de público: 

 

Nas edificações enquadradas nas divisões F-3, F-6, F-7 e F-11, 

devem ser observadas as seguintes condições para determinação 

do número de brigadistas: 

 

e) Locais com lotação entre 5.000 e 10.000 pessoas, o número de 

brigadistas deve ser, no mínimo, 20; 

 

f) Locais com lotação acima de 10.000 pessoas, acrescentar 1 

brigadista para cada grupo de 500 pessoas. 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

NOTAS: 

1) A definição do número mínimo de brigadistas por 

pavimento/compartimento deve prever os turnos, a natureza de 

trabalho e os eventuais afastamentos, sendo que a previsão de 

brigadistas contempla todas as atividades existentes na 

edificação, ou seja, se durante o período noturno funcionar 

alguma atividade deve ser previsto o número mínimo de 

brigadistas. 

 

2) Não há exigência de brigada de incêndio para o grupo A. Caso 

haja a opção de ser formada a brigada de incêndio, deverá 

haver pelo menos um morador ou um funcionário com formação 

de brigadista nível básico. 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

NOTAS: 
3) Os brigadistas profissionais podem ser considerados na 

composição da brigada de incêndio da planta, desde que atendam 

aos parâmetros estabelecidos nesta NPT. 

 

4) Quando a área de um pavimento ou compartimento for maior que 

750m², será acrescido mais um brigadista para cada 1500m² para 

risco leve e mais um brigadista para cada 1000m² para risco 

moderado ou risco elevado. 

 

5) Quando em uma planta houver mais de uma classe de ocupação, 

o número de brigadistas é determinado levando-se em conta a 

classe de ocupação do maior risco. O número de brigadista só é 

determinado por classe de ocupação, se as unidades forem 

compartimentadas ou os riscos forem isolados. 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

NOTAS: 
6) Na divisão B-2, somente os funcionários da planta são 

considerados na composição da brigada de incêndio. Na divisão B-

1 e B-2, quando os funcionários da edificação não forem 

distribuídos nos pavimentos, o cálculo será feito considerando 50% 

do número total de funcionários existentes na edificação. 

 

7) No cálculo de estabelecimentos que possuam diversas atividades, 

todas estas atividades devem ser consideradas para efeito de 

cálculo do número de brigadistas, salvo se houver 

compartimentação ou isolamento de risco. 

 

8) Na divisão H-3, UTIs, centros cirúrgicos e demais locais definidos 

como risco elevado no plano de emergência, toda população fixa 

deve fazer parte da brigada de incêndio. 



BRIGADA DE INCÊNDIO 

PARTE 2 

NOTAS: 

9) As plantas que não possuírem hidrantes em suas instalações 

podem optar pelo nível de treinamento básico de combate a 

incêndio. 

 

10)As plantas com altura inferior ou igual a 12 m podem optar pelo 

nível de treinamento básico de combate a incêndio. 

 

11)Será acrescido 1 brigadista para cada 1000m² de área por 

compartimento ou pavimento. 



OBRIGADO 


