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RESUMO 

Instalações comerciais, industriais e residenciais devem estar cobertas por instrumentos para 
combate a incêndio. A norma regulamentadora 23 – Proteção contra Incêndios estabelece os 
requisitos para a inspeção e o controle de extintores de combate a incêndios. É necessário o 
registro histórico por unidade, carga e manutenção de cada extintor e uma etiqueta com as datas 
de carregamento, manutenção e recarga. O principal objetivo é evitar sinistros, proteger ativos e 
resguardar vidas. Em vista das exigências, prazos e rastreabilidade, o uso da tecnologia RFID 
(Radio Frequency Identification) possibilita o fornecimento de informações necessárias e 
controle dos processos com maior confiabilidade. A operacionalidade dar-se-á por dois sistemas: 
um de coleta de dados e outro de gerenciamento dos mesmos. O mesmo utiliza etiquetas 
passivas, que apresentam menor custo e maior ciclo de vida. É possível então estimar a 
quantidade mínima de extintores por área. O sistema de informação possibilita o agendamento 
das atividades necessárias de manutenção, permitindo que a inspeção física ocorra de maneira 
direcionada, a fim de otimizar a alocação de funcionários. Seu uso pode contribuir na segurança 
patrimonial e na prevenção de eventuais trocas de equipamentos de diferentes clientes. Os 
principais resultados são: redução dos custos variáveis, possibilidade de rastreamento dos 
extintores e maior confiabilidade na movimentação, localização e alocação de extintores. 
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ABSTRACT 

Commercial, industrial and residential facilities should be covered by fire-fighting tools. The 
Brazilian regulatory standard 23 - Fire Protection establishes the fire extinguishers requirements 
for inspection and control. Cargo and maintenance of each fire extinguisher historical record are 
required per unit and a label with the date it was recharged, date of last maintenance and date for 
recharging. The main objective is to prevent accidents, protect assets and safeguard lives. In view 
of the requirements, deadlines and traceability using RFID (Radio Frequency Identification) 
allows the provision of necessary information and control processes with greater reliability. The 
operation will be given by two systems: a data collection and other management thereof. It uses 
passive tags that have a lower cost and longer life cycle. You can then estimate the minimum 
number of extinguishers by area. The information system enables the scheduling of required 
maintenance activities, allowing the physical inspection occurs in a manner directed in order to 
optimize the staff allocation. Its use can contribute to asset security and prevent possible 
exchange of equipment from different customers. The main results are: reduced variable costs, 
the possibility of tracking of fire extinguishers and greater reliability in the movement, location 
and allocation of fire extinguishers. 
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