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INTRODUÇÃO 

 

No Estado de São Paulo a primeira legislação criada foi o Decreto Estadual nº 

20.811 de 11 de março de 1983 que aprova especificações para instalações de 

proteção contra incêndio. 

Exigindo que toda edificação possua equipamentos necessários para realizar 

o princípio de combate a incêndio, sinalizações das rotas de fuga, pessoas 

devidamente treinadas para utilizar tais materiais, efetuar o plano de abandono de 

seus ocupantes, saber quais equipamentos deverão ou não permanecer ligados 

antes da chegada do Corpo de Bombeiros.  

O trabalho a ser desenvolvido, propõe a renovação do auto de vistoria do 

Corpo de Bombeiros de uma edificação considerada antiga (existente), começando 

com a atualização da planta arquitetônica com auxílio de programas computacionais 

que na época de sua elaboração, os responsáveis em fazer o projeto não 

dispunham  Serão identificados os equipamentos necessários através de simbologia 

e exigências do atual Decreto Estadual nº 56.819 de 10 de março de 2011. 

 

1 JUSTIFICATIVA 

 

A prevenção e combate a incêndio é um assunto pouco abordado no Brasil. 

Na grade curricular das universidades e cursos técnicos, estes não possuem uma 

disciplina própria para área de prevenção e combate a incêndio, um assunto de 

suma importância para os profissionais que serão responsáveis pela construção de 

edifícios. Ao utilizar uma edificação existente, veremos o quão éramos 

despreocupados com a prevenção de segurança e combate a incêndio e se existe a 

possibilidade ou não de se aplicar as obrigações das exigências hoje consideradas 

básicas.Com essa documentação (AVCB) aprovada em mãos, permite que a 

edificação contrate seguro, além de benefícios como empréstimos governamentais. 

 

2 OBJETIVOS 

 

Conscientizar os ocupantes de uma edificação sobre a importância da 

prevenção e combate a princípio de incêndio, nos locais os quais residem ou 

frequentam. 



 

 

Projetar; planejar e executar a atualização e adequação das instalações 

prediais de combate a princípio de incêndio para obtenção do Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros (A.V.C.B.). 

 

3 HIPÓTESE 

 

Uma edificação considerada existente (antiga) consegue renovar seu AVCB 

(Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) com as exigências do Decreto Estadual nº 

56.819 10 de março de 2011? Como isso seria feito? Qualquer pessoa pode realizar 

esse processo? 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo se classifica como pesquisa exploratória, bibliográfica e quantitativa 

e realizada em três etapas: na primeira etapa, busca-se verificar os possíveis 

problemas do edifício na área de segurança, prevenção e combate a incêndio por 

meio de visita técnica na edificação. Se o prédio possui ou não projetos de Bombeiro 

anteriores ao atual? Qual a data de construção do prédio? O prédio possui projeto 

arquitetônico físico ou em mídia eletrônica? 

Depois de verificadas essas informações, será possível informá-lo sobre a 

importância em manter o AVCB atualizado, se também existe ou não a necessidade 

de substituir a planta de prevenção e combate a incêndio. 

A segunda etapa consistente em uma pesquisa bibliográfica técnica, para 

renovação do AVCB. 

Como fontes principais de pesquisa bibliográfica podem ser mencionadas:  

a.  O atual Decreto Estadual nº 56.819 de 10 de março de 11, os decretos 

anteriores nº 46.076 de 31 de agosto de 2001, o de nº 38.069 de 14 de dezembro de 

1993 e o de nº 20.811 de 11 de março de 1983; 

b. Consultas e Comissões técnicas do Corpo de Bombeiro do Estado de 

São Paulo;  

A terceira etapa será auxiliar na execução do projeto de Bombeiro e sanar os 

problemas apontados em visita. O procedimento para solicitar vistoria do Corpo de 

Bombeiros e a possível aquisição do AVCB será apresentado em TCC 2. 

 



 

 

5 ESTUDO DE CASO  

 

O estudo de caso será baseado em uma edificação considerada existente 

antiga (comprovadamente regularizadas ou construídas anterior ao Decreto Estadual 

56.819/2011). A edificação é do ano de 1971, ou seja, deverá ser utilizado para sua 

renovação o decreto da época 20.811/1983 mais as exigências consideradas 

básicas conforme instrução técnica (IT) 43 - Adaptação às normas de segurança 

contra incêndio – edificações existentes sendo elas: 

a. Extintores de incêndio;Iluminação de emergência;Sinalização de 

emergência; Alarme de incêndio; Instalações elétricas em conformidade com as 

normas técnicas; Brigada de incêndio; Hidrantes; Saída de emergência; 

O Edifício possui 1.570,80m² e 8,70m de altura; decidiu-se renovar o seu 

AVCB após a legislação criada pela prefeitura do município de Praia Grande 

começar a notificar os edificações em geral, perceba que o motivo da renovação não 

foi a prevenção e proteção e sim o receio em ser autuado em multa pela falta da 

documentação. 
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