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NORMA TÉCNICA Nº 005/2013 – CBMPB
Segurança relativa ao combate a incêndio e controle de pânico nos veículos de
shows, palcos de show e similares
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1. Objetivo:
1.1. Definir os parâmetros dos sistemas de prevenção de acidentes, combate a
incêndio e controle de pânico que deverão constar em veículos de shows, palcos e
similares, conforme previsto na Lei Estadual Nº 9.625 de 27 de Dezembro de 2011
– Código Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão e Controle de
Pânico) e demais Normas Brasileiras – NBRs, relacionadas ao caso.
2.Fundamentação Legal:
2.1 - Lei Estadual Nº 8.444, de 28 de dezembro de 2007;
2.2 - Lei Estadual Nº 9.625, de 27 de Dezembro de 2011, Código Estadual de
Proteção Contra Incêndio, Explosão e Controle de Pânico;
2.3 - NBR 12693/03 – Sistemas de Proteção por extintores de incêndio;
2.4 - NBR 14718/01 - Guarda-corpos;
2.5 - NBR 9077/01 – Saídas de emergência;
2.6 - NBR 13435/95 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.

3. Condições Gerais
3.1
Os veículos de shows e similares devem conter no mínimo 05 (cinco)
extintores de incêndio portáteis de PQS (pó químico seco) ou CO2 (gás carbônico)
distribuídos da seguinte forma:
- 01 (um) com carga de 06 Kg no Palco;

- 01 (um) com carga de 06 Kg junto ao sistema de Som;
- 01 (um) com carga de 06 Kg junto ao gerador;
- 01 (um) com carga de 04 Kg no Camarim e
- 01 (um) com carga de 02 Kg na cabine do veículo.
Obs.: A quantidade e a distribuição dos extintores poderão ser alteradas pelo
CBMPB conforme a necessidade devido a carga incêndio do local;
3.2
Os palcos e similares terão a quantidade e distribuição de extintores
determinados pelo CBMPB de acordo com a sua área e carga de incêndio do evento
a ser realizado, definidas em vistoria prévia, que ocorrerá mediante solicitação
apresentada, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, na Diretoria
de Atividades Técnicas – DAT, sendo o início da apresentação vinculado à
aprovação do CBMPB;
3.3
Todos os extintores de incêndio deverão estar devidamente sinalizados e
fixados em locais não obstruídos e não poderão ser localizados em saídas de
emergência, conforme NBR 12693/03 – Sistemas de Proteção por extintores de
incêndio;
3.4
O responsável pelo trio elétrico deverá apresentar cópia da Anotação de
responsabilidade Técnica – ART, registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, do profissional devidamente habilitado, referente ao sistema
montado sobre o veículo;
3.5
O responsável pelo veículo de shows, de palcos ou similares, deverá
apresentar documentação do cálculo da capacidade de pessoas que comporta
estrutura montada no veículo, do sistema elétrico, do palco, palanque ou
arquibancada, do gerador, do calculo para aterramento dos sistemas, da iluminação
e do sistema de som;
3.6
A capacidade máxima de pessoas nos veículos de shows, palcos e similares
estará sujeita a análise e autorização do CBMPB, considerando a capacidade das
saídas de emergência e área total;
3.7 O responsável pelo evento deverá apresentar com antecedência mínima de
72 (setenta e duas) horas ao CBMPB o croqui do percurso a ser percorrido por
veículos de shows;
3.6 O responsável pelo evento deverá apresentar cópia do CERTIFICADO DE
REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA emitido
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, para veículos de shows e
similares;
3.7 A saída do veículo de shows e similar para o início do evento fica vinculada a
realização de vistoria do CBMPB, mediante solicitação prévia apresentada em
tempo hábil na Diretoria de Atividades Técnicas – DAT;
3.8 As dimensões dos veículos de shows e similares, referentes a comprimento,
largura e altura máxima, deverão estar compatíveis com os obstáculos encontrados

nas vias por onde se deslocará, principalmente quanto à fiação de distribuição de
energia elétrica, túneis, pontes e viadutos;
3.9 Em Veículos que necessitem de escadas para acesso de pessoas em seu
interior é necessário a existência de corrimão em ambos os lados e piso
antiderrapante em seus degraus, conforme NBR 9077/01. Tais veículos deverão
possuir de uma a duas escadas de emergência externas, metálicas, fixas,
articuladas ou retráteis, com largura mínima de 0,5m (meio metro) e altura máxima
em relação ao solo de 0,3m (trinta centímetros);
3.10 Em locais que seja necessário a existência de guarda-corpo, este deverá ter
altura mínima de 1,10m em relação ao piso e será composto por corrimão e tela ou
gradil metálico de fechamento ou, ainda, por longarinas horizontais metálicas com
espaçamento máximo entre elas menor que 0,15m (quinze centímetros) conforme
NBR 14718/01;
3.11 Em veículos de shows e similares que necessitem de guarda-corpo, este,
deverá cumprir os mesmos pontos abordados no item “3.10” e contemplar as duas
laterais, frente e fundo, assim como proteção na frente e fundo de veículos com
plataforma dianteira e/ou traseira, que possam ser utilizadas;
3.12 Em veículos de shows e similares é necessário a existência de gradil de
proteção das rodas dianteiras e traseiras;
3.13 O não cumprimento de qualquer um dos itens acima descritos
impossibilita a realização dos eventos;
3.14 A Autorização do CBMPB não isenta o Interessado da responsabilidade
junto a outros Órgãos que tenham interesse na causa, bem como do fiel
cumprimento de outras Normas de Segurança relacionadas ao caso.

João Pessoa – PB, em 23 de janeiro de 2013.

José Jobson Ferreira – TC QOBM
Diretor de Atividades Técnicas

ANEXO I
RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
NOME PROPRIETÁRIO
CPF / CNPJ
PLACA CAVALO
MARCA / MODELO
PLACA CARROCERIA

PROTEÇÃO DE EMERGÊNCIA
VISTO EQUILAVENTE A APROVAÇÃO
Possui 01 (uma) ou 02 (duas) escadas de emergência externas
metálicas (uma em cada lateral) fixa e articulada (dobrável) ou
retrátil (de correr), com largura mínima de 0,50m e altura máxima
de 0,30m em relação ao solo.
Possui guarda-corpo (nas duas laterais, frente e fundo) composto
por corrimão e tela ou gradil metálico de fechamento-abertura
mínima de 1,10m, com espaçamento máximo de 15cm entre as
barras horizontais, telas ou gradis.
Possui gradil de proteção das rodas dianteiras e traseiras.
Possui piso antiderrapante nas escadas de acesso e descarga do
veículo.
Apresenta cópia da ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA – ART sobre capacidade máxima de pessoas, Sistema
elétrico, palco, palanque, arquibancada, gerador, aterramento,
iluminação e sistema de som;
.
Apresenta cópia do CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL
DE TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA emitido pela
ANTT.
Possui capacidade máxima de pessoas definida pela ART e
analisada pelo CBMPB.

VISTO

PREVENÇÃO / COMBATE A INCÊNDIOS
(VEÍCULO DE SHOWS e SIMILARES)
EXTINTORES DE PQS OU CO2
QUANTIDADE
CAPACIDADE
LOCALIZAÇÃO
VISTO
01
02 Kg
Cabine
01
04 Kg
Camarim
01
06 Kg
Palco
01
06 Kg
Sistema de som
01
06 Kg
Gerador
Os extintores devem estar devidamente sinalizados e desobstruídos, como preconiza
a NBR 12693/03.

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIOS
(CARROS DE APOIO E ALEGÓRICOS)
QUANTIDADE
01
02

EXTINTORES DE PQS OU CO2
CAPACIDADE
LOCALIZAÇÃO
2 Kg
Cabine
6 Kg
Carroceria

VISTO

OBSERVAÇÃO
Serão exigidos Guarda- corpo na frente e fundo, nos veículos com plataformas
dianteira e traseira, que possam ser utilizados para apresentação de artistas e
sinalização nos extintores conforme NBR 14718/01 e 13434/04.
Observação:

OBS: A SAÍDA DO VEÍCULO DE SHOWS E/OU SIMILAR PARA O INÍCIO DO
EVENTO FICA LIBERAÇÃO DO CBMPB, APÓS VISTORIA TÉCNICA REALIZADA
MEDIANTE SOLICITAÇÃO PRÉVIA APRESENTADA EM TEMPO HÁBIL NA
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS – DAT.

