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por Carlos Cotta

Em tempos de Corona Vírus (Covid-19), o que ve-
mos sempre é a falta de contingenciamento para 
os riscos. Como já demonstrado em diversas pes-
quisas e já difundido em alguns jornais, o brasileiro 
não se preocupa com a segurança, principalmente 
com a segurança contra incêndio. Recebo cons-
tantemente pedidos para projetos, instalações 
ou comissionamentos e testes em sistemas de 
proteção contra incêndio e, infelizmente, os pro-
fissionais designados pelo setor de compras não 

sabem sequer o que estão solicitando. Recentemente, recebi um 
pedido para elaborar projeto de extração de fumaça. Afirmei 
que não confeccionamos projeto de “extração de fumaça” e 
sim projeto de “Controle da Movimentação da Fumaça”, uma 
vez que não existe extração de fumaça alguma se não houver o 
adequado gerenciamento da entrada de ar limpo nos ambientes 
ou células de fumaça e atendimento de dezenas de critérios téc-
nicos outros. Outro fato recente foi o pedido de uma empresa 
de engenharia que queria os custos para o sistema de pressuri-
zação de escadas de uma torre de controle de um aeroporto. 

IMPORTÂNCIA DA 
CERTIFICAÇÃO
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de todos os Corpos de Bombeiros do Brasil, falta esclarecer 
como o Corpo de Bombeiros de São Paulo implantará de ma-
neira clara os prazos e procedimentos para serem exigidos para 
a Certificação Voluntária (segunda modalidade da Certificação). 

Agora, por que certificar? 
A Certificação, para a segurança contra incêndio, por conta da 

complexidade do tema, bem como a compexidade dos sistemas 
de proteção contra incêndio, é a única maneira de se garantir, ao 
consumidor final, que o produto que esse consumidor está ad-
quirindo cumpre com os requisitos e desempenhos estabelecidos 
pelas normas da ABNT (e são dezenas de normas na área de 
segurança contra incêndio). Digo normas da ABNT uma vez que 
os Corpos de Bombeiros copiam partes desses textos em suas 
Instruções Técnicas, Instruções Normativas, Notas Técnicas ou 
qualquer outro nome que adotem. Assim sendo, nenhum Corpo 
de Bombeiros cria textos técnicos, uma vez que não é sua função. 
Os Corpos de Bombeiros adotam os textos que existem nas 
normas da ABNT, elaboradas por especialistas em cada setor 
da segurança contra incêndio, consolidando-as como parte do 
Decreto, e assim, transformando-a em lei. Parece pouco, mas 
não é. Adotando os textos da ABNT, transformando-as, prati-
camente, em lei, ocorre a elevação do patamar de uma norma 
para a categoria de lei. Muitas vezes ocorrem adaptações em  
parte das normas da ABNT às suas realidades ou necessidades 
regionais, mas isso já é assunto para outro artigo.

Voltando ao tema Certificação, podemos citar a ABNT NBR 
17240 (Sistemas de detecção e alarme de incêndio- Projeto, 
Instalação, Comissionamento e Manutenção de Sistemas de 
Detecção e Alarme de Incêndio – Requisitos) que, em seu item 
4, estabelece o que se segue: “O fabricante deve fornecer da-
dos dos componentes e seus respectivos funcionamentos, de-
vidamente comprovados por meio de ensaios realizados por 
organismos nacionais acreditados ou internacionalmente reco-
nhecidos, utilizando métodos de ensaio conforme as Normas 
Brasileiras e Internacionais da série ISO 7240.”

Os ensaios citados, realizados por organismos nacionais acre-
ditados, nada mais é do que chamamos de OCP (Organismos de 
Certificação de Produtos), regiamente regulado pelo INMETRO. 
Desta forma, todo sistema de detecção e alarme de incêndio 
(produtos projetados, comercializados, instalados, comissionados 
ou manutenidos), comercializado no Brasil, devem ser certificados. 

Citando o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o qual adota 
na IT-19 (que trata do tema sistema de detecção e alarme de 
incêndio), cita que o sistema em questão deve seguir, ainda, os 
critérios das seguintes normas da ABNT: 

NBR ISO 7240-1 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio 

Ofertei custo para elaboração de projeto executivo do sistema 
de pressurização de escadas, com base na arquitetura que re-
cebi via e-mail. Não aceitaram e queriam que eu apresentasse 
orçamento para realizar tudo. Questionei: “-como queriam um 
orçamento completo se não foi sequer realizada visita técnica e 
sequer havia projeto básico para o tal orçamento?”

Não entenderam e afirmaram que iriam participar de uma 
licitação pública e tinham que apresentar os custos totais. Cer-
tamente declinei, por entender que se existe licitação pública, 
ela já deveria apresentar todas as informações para a correta 
execução dos sistemas de proteção contra incêndio.

A Engenharia de Incêndio no Brasil é uma verdadeira bagunça 
de normas arduamente trabalhadas que não são entendidas, leis 
que não são aplicadas pelos próprios órgãos públicos que as 
editaram, tudo isso seguido por um bando de profissionais des-
preparados e empresas irresponsáveis, os quais aceitam ofertar 
qualquer coisa ao consumidor despreparado e inocente.

Acredito, caro leitor, que isso não é novidade alguma, como não 
é novidade alguma a seguinte frase: “AVCB não serve para nada!!”

Pois é, tudo é verdade e depois de sete anos da Boate Kiss, 
empresas continuam descumprindo regras do Código de Defesa 
do Consumidor, regras do Inmetro, Decreto dos Corpos de 
Bombeiros e normas da ABNT.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo ainda não está apli-
cando os rigores do artigo 21 de seu próprio Decreto Estadual 
63.911/2018, a saber: 

“Artigo 21 - O CBPMESP exigirá a certificação, ou outro 
mecanismo de avaliação da conformidade, dos produtos 
voltados à segurança contra incêndio das edificações e 
áreas de risco, por meio de organismos de certificação 
acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro), comprovando o atendi-
mento às normas técnicas nacionais.”

Caro leitor, para tentar ser o mais didático possível, podemos 
afirmar que a certificação citada no artigo acima, pode ser a 
certificação compulsória ou a certificação voluntária. 

Como exemplos, temos a certificação compulsória para ex-
tintores, editada pelo Inmetro, órgão responsável pelos critérios 
de certificação no Brasil.

Portanto, o artigo 21 do Corpo de Bombeiros de São Paulo 
apresenta uma inovação, por muito tempo cobrada também 
pelo Instituto de Engenharia, em muitos de nossos documentos 
elaborados, ou seja, a exigência da certificação, mas não cita 
qual das modalidades será exigida. Portanto, podemos deduzir 
que se trata de qualquer uma dessas duas. Como a Certificação 
Compulsória, editada pelo Inmetro, já é exigida nas fiscalizações 
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Parte 1: Generalidades e definições.  
NBR ISO 7240-2 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio 
Parte 2: Equipamentos de controle e de indicação. NBR ISO 
7240-3 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio Parte 3: 
Dispositivo de alarme sonoro. NBR ISO 7240-4 – Sistemas de 
detecção e alarme de incêndio Parte 4: Fontes de alimentação. 
NBR ISO 7240-5 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio 
Parte 5: Detectores pontuais de temperatura. 
NBR ISO 7240-7 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio 
Parte 7: Detectores pontuais de fumaça utilizando dispersão 
de luz ou ionização. 
NBR ISO/TS 7240-9 – Sistemas de detecção e alarme de in-
cêndio Parte 9: Ensaios de fogo para detectores de incêndio. 
NBR ISO 7240-11 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio 
Parte 11: Acionadores manuais. 
NBR ISO 7240-13 – Sistemas de detecção e alarme de incên-
dio Parte 13: Avaliação de compatibilidade dos componentes 
do sistema. 
NBR ISO 7240-20 – Sistemas de detecção e alarme de 
incêndio Parte 20: Detectores de fumaça por aspiração. 
NBR ISO 7240-23 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio 
Parte 23: Dispositivos de alarme visual. 
NBR ISO 7240-25 – Sistemas de detecção e alarme de 
incêndio Parte 25: Componentes utilizando meios de 

transmissão por rádio. 
NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – pro-
jeto, instalação, comissionamento e manuten-ção de sistemas 
de detecção e alarme de incêndio – Requisitos. 

Assim sendo, caros leitores (e não percam o raciocínio lógico, 
pois muitas empresas sem compliance tentam confundir a sua 
cabeça), temos o seguinte panorama: 

1- A ABNT NBR 17240 (e seus mais outros 12 capítulos), 
desde sua primeira edição, no ano de 2010, exige que o sis-
tema de detecção e alarme de incêndio seja CERTIFICADO;
2- A IT-19 do Corpo de Bombeiros de São Paulo (como 
exemplo), desde sua edição de 2011, Decreto 56.819, já 
exigia o atendimento da ABNT NBR 17240;
3- O Decreto atual (63.911 do ano de 2018) do Corpo de Bom-
beiros de São Paulo (outro exemplo) estabeleceu a exigência 
da CERTIFICAÇÃO em seu artigo 21, como já abordado, e
4- A IT-19 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, no atual 
Decreto, reforça a exigência de atendimento da ABNT NBR 
17240, além de ampliar para todos os demais capítulos, 
como acima citados.
Em resumo, o Corpo de Bombeiros de São Paulo transformou 

em Lei os rigores da ABNT NBR 17240 (quando cita a referida nor-
ma e seus 12 capítulos na IT-19), reforçando, nesse último Decreto 
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Estadual, a exigência da Certificação, através do seu artigo 21.
Agora, apesar de tudo isso, os órgãos públicos no Brasil co-

metem a “cegueira deliberada” por não exigirem tal primordial 
requisito em seus procedimentos administrativos, aceitando, tão 
somente, a Anotação de Responsabilidade de algum profissional 
desqualificado ou de alguma empresa irresponsável, os quais in-
sistem em instalar produtos sem certificação.

Não sei mais o que vale ou não vale no cardápio das legisla-
ções estaduais desse País, mas sei de uma coisa: quem vai pagar 
o pato é você, consumidor, que vai adquirir a preço baixo produ-
tos sem certificação e depois terá que rezar para que nenhum 
sinistro ocorra em sua edificação. Empresas sérias não adquirem 
ou aceitam mais produtos sem certificação em suas edificações, 
mas não são a maioria, reforçado pela “cegueira deliberada” dos 
órgãos públicos na leitura atenta de suas próprias leis.

Constantemente, ainda vejo as construtoras afirmando que 
atendem a ABNT NBR 15575 (NBR que trata do tema “Desem-
penho de edificações habitacionais”), para vender ao consumidor 
a imagem da qualidade de seu empreendimento. Para se alcançar 
o desempenho, deve-se cultuar as demais normas da ABNT 
referentes à segurança contra incêndio (seus requisitos e desem-
penho) e, mesmo assim, as construtoras continuam “cegas” para 
o fato de que devem exigir produtos certificados, uma vez que 
consta dessas normas a citada exigência (a exemplo da ABNT 

NBR 17240, para ficarmos em uma norma da ABNT somente). 
◗ Como tais construtoras atestam que os produtos de pro-

teção contra incêndio atendem todos os requisitos e desempe-
nhos estabelecidos pelas normas da ABNT? Somente através 
das Anotações de Responsabilidades citadas.

Eu poderia citar diversos outros casos de normas da ABNT des-
cumpridas, mas o que vale nesse País é qual a melhor forma de se 
enganar o consumidor que, por sua vez, é despreparado e cai nas 
armadilhas das empresas espertas do setor. E mesmo o mais prepa-
rado não possui aparelhos de medição suficientes para realizar toda 
a gama de testes exigidos, portanto, justificado está a necessidade de 
um Organismo de Certificação de Produtos (OCP), o qual se utiliza 
de laboratórios especializados para avaliar os requisitos e desempe-
nhos exigidos em cada uma das normas de segurança contra incêndio.

Vamos a algumas outras armadilhas:
Empresas mentem afirmando que possuem certificação ISO 9001 

como se a tal ISO 9001 fosse a certificação necessária e exigida para 
os produtos de proteção contra incêndio, conforme as regras do 
Inmetro. Caros leitores, a ISO 9001 nada mais é do que a garantia 
da replicabilidade - repetir constantemente o que se comprometeu 
a cumprir. Se a empresa se comprometeu a realizar o atendimento 
telefônico em no máximo 30 segundos, ela vai se preparar para 
alcançar tal intento, realizando gerenciamento interno para obter a 
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ISO 9001 com tal critério. Se outra empresa se dedicar a produzir 
um copinho plástico com um furo padronizado no fundo desse co-
pinho, cujas gotas cairão com a frequência de três gotas por minuto, 
gerenciará para alcançar tal objetivo. Não quer dizer que o copinho 
servirá para alguma coisa, mas a empresa tem o direito de obter a 
ISO 9001 para tal critério escolhido.

Portanto, ISO 9001 somente garante que existe uma gestão 
para se alcançar uma determinada meta, a replicabilidade, o que 
nunca significou ou significará qualidade e, sequer, certifi-
cação aqui discutida, por exemplo, pela ABNT NBR 17240 ou 
outras normas da ABNT.

Portanto, oriento que fujam de empresas que vendem seus 
produtos somente afirmando que possuem certificação com 
base somente na ISO 9001. São empresas mentirosas e estão 
enganando você. A não utilização de produtos certificados é 
um atestado do Brasil para o mundo, do descumpri-
mento e desrespeito à lei e normas.

A Boate Kiss não seria um “fatídico case 
mundial”, com mais de 240 jovens mortos, 
se produtos certificados tivessem sido 
utilizados no forro daquela boate. O 
mesmo ocorreu no incêndio do Ni-
nho do Urubu (Clube de Regatas 
Flamengo). 

Empresas sem “compliance e 
sem ética” tentam a todo custo 
desmerecer e atacar quem defen-
de a certificação de produtos de 
proteção contra incêndio no Brasil, 
alegando, de maneira mentirosa, que a 
certificação exigida por todas as legislações 
citadas pode ser atendida se a empresa possui 
ISO 9001 ou se simplesmente alegar em seus do-
cumentos que atende determinada norma da ABNT. Essa 
é outra mentira. 

Nunca basta a simples afirmação ou declaração de qualquer 
empresa a respeito do atendimento de qualquer norma da 
ABNT. Ela precisa comprovar através da certificação, a qual é 
obtida, somente, através do OCP, utilizando-se de laboratórios 
de referência, onde seus produtos comercializados no mercado 
nacional serão testados. 

Outro fato atual de desrespeito ao Código de Defesa do Consu-
midor que empresas estão se utilizando é a adoção do consumidor 
como o seu certificador! Um absurdo completo! Existem empresas 
que afirmam em seus sites que, se o consumidor seguir determina-
do “check-list”, estará certificando o produto adquirido.  Não caiam 
nessa! Certificação somente através de OCP! Não existem atalhos!

 Para checar se o produto realmente foi certificado por aque-
le OCP, basta acessar o site do Inmetro.

Outra ação enganadora é que não existe certificação por “auto 
declaração”, ou seja, declaração simplória da empresa fornece-
dora dos produtos. Tal declaração deve ser entendida como “la 
garantia soi yo”. São puras ações de marketing.

Como se não bastasse, recentemente atendi dois clientes que 
utilizaram dispositivos de detecção e alarme de incêndio wireless. 
Para as duas empresas fornecedores, solicitei a certificação. 

No primeiro caso, a empresa apresentou um ofício de um ex-
-comandante de um Corpo de Bombeiros, que instalou o sistema 
wireless em uma das edificações de sua Corporação. Esse ex-co-
mandante afirmou no Ofício que o sistema estava funcionando. 
Ofício nada mais é do que uma carta, e nesse caso redigida com 
finalidade que desconheço e por pessoa não qualificada para atestar 

a respeito de qualquer sistema de proteção contra incên-
dio. Uma carta não transforma água em vinho. 

Caro consumidor, não aceite qualquer 
documento de qualquer órgão público 

afirmando qualquer coisa a respeito 
de qualquer produto de proteção 
contra incêndio que não seja do 
próprio Inmetro. Nenhum Corpo 
de Bombeiros no Brasil possui a 
missão constitucional de certifi-
car nada. É inconstitucional. 

Outra mentira propalada é que 
AVCB é uma certificação. Apesar 

de os Corpos de Bombeiros utili-
zarem esse termo “certificação”, tra-

ta-se somente de um documento afir-
mando algo para algum interessado. Todo 

e qualquer documento oficial atesta ou certifica, 
mas isso, definitivamente, não significa que se trata da 

certificação estabelecida pelo Inmetro. Não confundam, uma 
vez que muitas empresas também se utilizam desse ardil para 
afirmar que os seus produtos comercializados são certificados, 
já que foi obtido o auto de vistoria! AVCB não é certificação!

Continuando, a segunda empresa que forneceu produtos 
wireless de alarme e detecção para meu cliente, apresentou a 
seguinte justificativa em e-mail (que tenho guardado comigo),  
afirmando: “Nossa empresa atende aos principais requisitos da 
ABNT NBR 17240”. Minha pergunta a meu cliente foi a seguinte, 
depois dessa resposta neófita: “Como essa empresa afirma que 
está atendendo os principais requisitos da ABNT NBR 17240 se 
não existe norma da ABNT que trata do tema Wireless?”. O 
pior que todos os órgãos públicos no Brasil dormem em berço 
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esplêndido com tamanhos disparates, continuando a emitir seus 
pobres AVCB´s sem exigir a certificação devida.
Fica a pergunta para o consumidor:

“Qual o motivo dessas empresas lutarem tanto contra a certi-
ficação de seus produtos de proteção contra incêndio no Brasil?”

Possível resposta: “Seria o pavor de ter que entrar em con-
corrência leal com empresas que possuem compliance e produ-
tos certificados ou medo de que seus produtos não atendam 
aos requisitos e desempenho das normas da ABNT ?” Minha 
resposta: "ambos, o pavor e o medo !

Conversando com um representante de um OCP de produtos 
de proteção contra incêndio, esse me afirmou que os produtos 
dessas empresas nacionais não estão passando nos testes labo-
ratoriais iniciais e, portanto, temem a certificação pois terão que 
realizar ajustes em todos os seus produtos. O atual panorama 
está bom para tais empresas, uma vez que os órgãos públicos 
estão dando guarida a tal descumprimento das normas.

Outro engano constante é a emissão de laudos por laborató-
rios de testes, notadamente os testes para se verificar o atendi-
mento da IT-10 (Materiais de acabamento e revestimento). Tais 
testes e seus Laudos servem somente para aquele específico 
produto daquela linha de produção, daquele específico dia. Ou 
seja, depois de passar pelo teste laboratorial, nada garante que 
o produto voltará a ser fabricado ou fornecido ao mercado 
com as mesmas características do material testado, uma vez 
que sua linha de produção não será constantemente avaliada 
(por exemplo). Portanto, o laudo é uma foto instantânea e 3X4 
de uma determinada realidade de um produto produzido e 
controlado pela empresa que o forneceu ao laboratório. Essa 

foto não reflete e nunca poderá refletir toda a sua cadeia de 
produção pelo tempo dessa produção (antes e depois desse 
laudo). Somente a certificação pode garantir o completo aten-
dimento das normas da ABNT, uma vez que possui dezenas de 
instrumentos para tal fim, como, por exemplo: a aquisição de 
produtos no comércio para testá-lo e conferir se estão man-
tidos os requisitos e desempenhos pretendidos pelas normas 
da ABNT.

Minha orientação é a seguinte:
1- Se você deseja atender as normas da ABNT, adquira pro-
dutos certificados. Sempre. Eles existem e são fornecidos 
por empresas respeitadas no mercado nacional e mundial.
2- Se você deseja correr o risco de adquirir produtos confian-
do no lema “la garantia soi yo”: Boa sorte! Depois não recla-
me se a seguradora não pagar por seus danos e prejuízos!
Por fim, tais empresas sem ética e compliance ainda têm a petulân-

cia de afirmar que não existem laboratórios credenciados pelo Inme-
tro. Para quem tem dúvidas, basta acessar o site do próprio Instituto 
e verificar os OCPs para produtos de proteção contra incêndio.

Nesses sete anos após o incêndio da Boate Kiss, o que aumentou 
foi nossa resiliência em informar corretamente os riscos aos con-
sumidores. Você, consumidor, continua a ter o direito de adquirir, 
certamente, o que lhe convier, enquanto os órgãos públicos brincam 
de “cegueira deliberada”, mas depois não reclame do prejuízo ou das 
mortes. Durma bem com seu pobre AVCB.■

Carlos Cotta – Engenheiro e Diretor Presidente da Carlos Cotta Engenharia


