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Formulário AIG para Notificação de Desativações 
de Proteção Contra Incêndio 

NOTIFICAÇÃO AIG: Este formulário é um método de notificação de desativações - telefone, e-mail 
de formato livre e envio de fotos de etiquetas são alternativas aceitáveis. Notifique a AIG 48 horas (ou 
o mais rápido possível) antes que os sistemas de proteção contra incêndio sejam retirados de serviço.
Para emergências em que são necessárias desativações não planejadas, notifique a AIG o mais rápido
possível. Para todas as desativações, assim que todas as desativações forem confirmadas como
restauradas de acordo com a Parte 3 deste formulário, notifique a AIG sobre a restauração.
Com cada desativação, revise o Documento de Informações Técnicas de Gerenciamento de 
Desativações dos Sistemas de Proteção Contra Incêndio da AIG e utilize o Sistema de Etiquetas 
de Desativações da AIG (ou equivalente). 

Instruções: 
1) Leia e preencha a Parte A e Parte B.
2) Envie este formulário por e-mail (com as Partes A e B preenchidas) para a Mesa de Desativações da AIG (como

alternativa, ligue para relatar detalhes).
3) Após a conclusão das desativações, verifique a restauração de todos os sistemas, leia e preencha a Parte C.
4) Envie este formulário por e-mail (com as Partes A à C preenchidas) para o Mesa de Desativações da AIG (como

alternativa, ligue ou envie um e-mail para relatar os detalhes da restauração).
5) Guarde o Formulário de Notificação de Desativação (em papel ou eletrônico) para referência de revisão futura.

Mesa de Desativações da AIG:      E-mail: GlobalProperty.Impairment@AIG.Com
1-817-490-3255 (Global) ou 1-877-705-7287 (US/Canada, ligação gratuita)

Parte A. Informação de Contato da Desativação
Nome e Número de Contato da Pessoa que relata a desativação 

Pessoa que executa o Trabalho - Nome e Número de Contato 

Subsidiária da Empresa Segurada / Nome do Local 

Endereço 

Cidade/Estado/País 

Nome do Contato e Número de Contato Adicional do site ou da 
Empresa (opcional): 

Nome/Número de Contato da Pessoa que executa o Trabalho 

Pessoa que executa o Trabalho e Nome da Empresa 

Form Reset
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Parte B: Escopo da Desativação & Precauções 

Sistemas a serem Desativados – Marque Todos que Aplicam. 
Sistema(s) Automático(s) de Chuveiros Automáticos (Sprinklers) Bomba(s) de Incêndio 

Rede de Água Tanques de Sucção, Gravidade, Pressão 

Sistema(s) de Detecção Sistema(s) de Alarme 

Sistema(s) Especiais (CO2, Halon, Agentes Limpos, Químicos Secos/Úmidos, Detecção/Supressão de Faíscas, etc.) 

Outro: 

Motivo da Desativação 

Número da Válvula do Equipamento 
ou do Sistema, se aplicável: 

Áreas Afetadas e Percentual da Área 
do Prédio 

Início Planejado da Desativação 
Data Conclusão da 

Desativação Planejada 
Data 

Horário Horário 

Outros comentários 

Precauções Planejadas – Marque Todos que Aplicam. 

Etiqueta de Desativação Preenchida e Fixada No / Próxima do Equipamento Desativado. 

Tamanho/duração da desativação planejada reduzido (onde possível). 

Todas as ferramentas esperadas e equipamentos para reparos estão no site e disponíveis. 

Trabalhos a Quente (corte, solda, chama aberta, etc.) proibidos na área afetada. 

Tabagismo proibido na área afetada. 

Processos perigosos encerrados/reduzidos na área afetada (ou Proteção Extraordinária Adicionada). 

Extintores de incêndio verificados e colocados corretamente na área desativada. 
Gerentes e departamentos do local notificados   

Outros notificados conforme necessário:  Corpo de Bombeiros   Empresa de Alarme 

Antes e Durante a Desativação: 
1) Planeje e prepare o trabalho para minimizar a duração da desativação. Se a desativação durar mais de um dia,

considere planejar de tal forma que o(s) sistema(s) desativados(s) volte(m) a funcionar todas as noites ou quando
não for necessário desligar.

2) Evite desativar mais de uma Válvula de Governo e Alarme (VGA) de sprinkler por vez - planeje o trabalho para
minimizar o tamanho das desativações. Use válvulas de controle seccionais existentes para isolar a área afetada
e manter o maior número possível de sistemas de sprinklers em serviço. O abastecimento de água só deve ser
desativado quando não houver outra solução.

3) Informar a gerência do local e o pessoal de resposta a emergências quando a proteção por sprinklers estiver
desativada para garantir que as medidas de prevenção de perdas sejam aplicadas rigorosamente durante a
interrupção e adiar operações perigosas quando possível.

4) Para fechamentos de válvulas subterrâneas, como caixas de estrada ou válvulas de chave, o número de voltas
para fechar deve ser contado e registrado.

5) Proibir todo 'trabalho a quente' em áreas desativadas - incluindo qualquer corte, solda, esmerilhamento ou outras
operações que possam produzir faíscas ou fontes de ignição.

6) Reforçar os regulamentos de 'Proibido Fumar' nas áreas desativadas.
7) Garantir a provisão de extintores de incêndio adequados e, quando aplicável, mangueiras de incêndio.
8) Desligue os processos perigosos nas áreas afetadas.
9) Notificar a Engenharia de Riscos AIG.
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Parte C: Verificação de Restauração da Desativação 

3. Detalhes da Restauração do Sistema
Todas as válvulas fechadas verificadas visualmente, 
restauradas na posição totalmente aberta e travadas 

 Sim 
 Não 

Sistema de alarme de incêndio restaurado 
e empresa de monitoramento notificada, 
quando aplicável 

 Sim 
 Não 

Teste de drenagem principal realizado em cada 
sistema após a restauração do sistema de sprinklers e 
da válvula seccional 

 Sim 
 Não 

Pessoal da instalação notificado da 
restauração, quando aplicável 

 Sim 
 Não 

Todos os sistemas de proteção contra incêndio 
restaurados para “automáticos” que foram colocados 
em operação “manual” para a desativação. 

 Sim 
 Não 

Corpo de bombeiros notificado, quando 
aplicável 

 Sim 
 Não 

AIG Notificada da Restauração da Desativação  Sim    Não 

Verificador de Restauração da 
Desativação (Nome) 

Data 

Horário 

Restauração de Sistemas Desativados 
1) Verifique se todas as válvulas do sistema de incêndio e bombas de incêndio estão totalmente operacionais.

Verifique se os controladores da bomba de incêndio estão na posição automática.

2) Verifique se todas as válvulas de controle do sistema de incêndio associadas estão na posição totalmente aberta.
Para fechamentos de válvulas subterrâneas, como caixas de estrada ou válvulas de chave, o número de voltas
para abrir cada válvula deve ser contado e correspondente com as voltas registradas até o fechamento.

3) Verifique se todos os extintores de incêndio foram devolvidos à sua localização normal e estão indicando
“totalmente carregados”.

A AIG oferece Etiquetas de Imparidade gratuitamente para nossos titulares de apólices patrimoniais. 
Peça ao seu Engenheiro de Risco um formulário de solicitação. Consulte o documento AIG 
“Gerenciamento de Desativação de Sistemas de proteção contra incêndios” para obter mais detalhes 
sobre como lidar corretamente com desativações de sistemas de proteção contra incêndio. 

Para obter maiores informações, entre em contato com seu Engenheiro de Risco AIG. 

A AIG é o nome de marketing para as operações mundiais de acidentes de propriedade, vida e aposentadoria, e operações gerais de seguros da American 
International Group, Inc. Para mais informações, visite nosso site em www.aig.com.br. Todos os produtos e serviços são escritos ou fornecidos por 
subsidiárias ou afiliadas do American International Group, Inc. Produtos ou serviços podem não estar disponíveis em todos os países e jurisdições, e a 
cobertura está sujeita a requisitos de subscrição e linguagem política real. Os produtos e serviços não seguros podem ser fornecidos por terceiros 
independentes. 

© American International Group, Inc. Todos os direitos reservados. Patrimonial RE Agosto 2022 

Seguro Garantido por AIG Seguros Brasil S/A. CNPJ 33.040.981/0001-50 | Central de Atendimento AIG 24 horas: 0800 726 6130 / Atendimento AlG a 
Deficientes Auditivos: 0800 724 0149 | Ouvidoria (2ª a 6°-feira, das 9h às 18h): 0800 724 02 19/ Ouvidoria - Atendimento a Deficientes Auditivos e de fala 
(2ª a 6°-feira, das 9h às 18h): 0800 200 1244. Produto Ramo 0196, Riscos Nomeados, Processo SUSEP 15414.900690/2016-80; Produto Ramo 0196, 
Riscos Operacionais, Processo SUSEP 15414.900689/2016-55; Produto Ramo 0118, Riscos Nomeados Empresarial, Processo SUSEP 
15414.900278/2018-21; Ramo 0118,  Riscos Operacionais Empresarial, Processo SUSEP 15414.900263/2018-63, Produto Secundário 0141, Lucros 
Cessantes, Processo SUSEP 15414.900962/2016-41; Produto Secundário 035, Responsabilidade Civil, Processo SUSEP 15414.901299/2014-31. O 
registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. Consulte sempre a versão das Condições Gerais 
do produto específico, para informações completas. 

https://www.aig.com.br/
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