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Resumo
MAGRI, Paulo Palmieri. Método de inspeção predial das
condições de segurança contra incêndio em edifícios
residenciais. Trabalho final apresentado ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, para
obtenção do Título de Mestre Profissional em Habitação, 2003.
Este trabalho consiste na proposta de um método de inspeção predial das
condições de segurança contra incêndio em edifícios residenciais, utilizando um checklist em consonância com as normas da ABNT e legislações do Estado de São Paulo.
Essa proposta foi realizada pela análise de estudos de casos, na qual pudemos
perceber a importância da inspeção predial de qualidade fazendo uso de Check-List
(uma das principais ferramentas para a execução de laudos); com o que as equipes de
manutenção podem desenvolver melhor os trabalhos de correção e prevenção.
Enfim, buscamos com este trabalho criar método de avaliação de segurança
contra incêndios em edifícios residenciais, auxiliando os profissionais envolvidos na
área, evitando graves acidentes e salvaguardando vidas.
Palavras-chave: Segurança contra incêndios; edifícios residenciais: método de
inspeção.

VII

MAGRI, Paulo Palmieri. Método de inspeção predial das condições de segurança contra incêndio em
edifícios residenciais. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT.
Mestrado Profissional em Habilitação: Tecnologia em Construção de Edifícios (TCE).

Abstract
Magri, Paulo Palmieri. Fire safety building inspection method
for residential buildings. Master's Thesis in Civil Engineering
(Dwellings), Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo – IPT, para obtenção do Título de Mestre Profissional
em Habitação, 2003.
This work presents a proposal for a building inspection method regarding fire
safety in residential buildings, consisting in a check-list performed in a compliance with
the ABNT standards and the legislation of São Paulo State.
This evaluation proposal was based on the analysis of case studies, and spots
the importance of a quality inspection of fixtures and equipments, emphasizing the use
of a check list as one of the most effective tools for developing an appraisal report thru
which the maintenance teams will be able to develop their correction and prevention
jobs.
In summary, with this work we tried to create a fire safety method of evaluation
that allows the field professional avoid accidents and prevent casualties.
Key words: Fire safety, residential buildings: inspection method.
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1 Introdução
1.1 Histórico
As exigências de segurança contra incêndio aperfeiçoaram-se muito
lentamente ao longo dos séculos. A ocorrência de incêndios catastróficos, em
escala urbana, que prejudicaram muitas cidades desde a Idade Média, tanto na
Europa como na Ásia e, posteriormente, na América do Norte, culminou com a
preocupação pela abordagem mais científica do fenômeno dos incêndios ao final do
século XIX, quando os incêndios urbanos passaram a ser controlados a partir de
medidas de planejamento (ONO, 1997).
O grande progresso na área de edificações deu-se somente a partir da
segunda metade do século XX, depois da Segunda Grande Guerra Mundial.
Então, iniciou-se um grande processo de industrialização que resultou no
surgimento de novos materiais e técnicas, alterando o modo de construir; os
materiais sintéticos, derivados de petróleo, passaram a ser usados em larga escala.
Esse progresso levou à descoberta de diversos materiais componentes de
fácil combustão na construção civil, que foram empregados sem o devido
conhecimento de seu comportamento na presença de fogo. Além disso, profundas
modificações nos sistemas construtivos, caracterizadas pela utilização de grandes
áreas sem compartimentação, aumentaram o risco de incêndio nas edificações.
Esses riscos levaram a ações com a finalidade de ampliar medidas de proteção
contra incêndios e, para se obter aceitabilidade de segurança contra incêndio, fazse necessário estudo amplo e profundo dos fatores envolvidos (MITIDIERI,1998).
No Brasil, especificamente no município de São Paulo, depois da década de
70, com os incêndios catastróficos dos Edifício Andraus (em 24 de fevereiro de
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1972, resultando 16 mortos) do Edifício Joelma (em 1º de fevereiro de 1974, com a
marca histórica de 189 mortos), a opinião pública, imprensa e classe política do país
e principalmente a classe política paulista, mobilizaram-se e foi implantado, na
Prefeitura Municipal de São Paulo, em 1974, o Grupo Especial de Peritagem, que
realizava vistorias em edifícios, indicando as condições mais precárias, no que
tangia à possibilidade de incêndios.
O Código de Edificações do Município de São Paulo – Lei Municipal nº 8.266
de 20/06/1975, na sua 4ª parte, estabeleceu, pela primeira vez, algumas
especificações para instalações de prevenção e combate a incêndios.
Porém, um grande marco para a cidade de São Paulo, foi a criação em 1982,
do CONTRU (Departamento de Controle do Uso do Imóvel), órgão da Prefeitura de
São Paulo, ligado à Secretaria de Habitação. Inicialmente, apenas para dar respaldo
aos problemas de segurança contra incêndio e fiscalização de grandes edificações
na cidade de São Paulo, hoje, sabidamente, também com outras funções. Cabe
lembrar que, por problemas de recursos humanos, o CONTRU, que já teve corpo
técnico de mais de 100 engenheiros, contava em 2002, com menos de 46
engenheiros, para fiscalizar toda a Grande São Paulo, o que por certo é muito
pouco (Revista Incêndio nº 13).
Outra grande vítima de incêndio foi o Edifício Grande Avenida, acometido
duas vezes, a primeira em 13/01/1969, onde o incêndio propagou-se do 5º ao 18º
pavimento, sem nenhuma morte e outro em 14/02/1981, quando o fogo propagou-se
do 1º ao 19º pavimentos, com saldo de 17 mortos e 56 feridos. A principal causa
das mortes e ferimentos foi justamente o acúmulo de fumaça e gases tóxicos na
caixa de escada, sem ventilação, e a falta de porta corta-fogo na sobreloja –
precisamente onde se iniciou o incêndio, sem citar a precariedade dos corrimãos
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das escadas que engancharam nas roupas das pessoas na hora da tentativa de
evacuação (Diário do Comércio, 1981).
Tais incêndios suscitaram nos governantes a vontade de recuperar o tempo
perdido em outras décadas, foi assim que os mesmos criaram condições para que a
classe pesquisadora melhorasse seus estudos, incentivando estudos e criando
normas e regulamentações que fossem devidamente empregadas, culminando com
o desenvolvimento de novas normas e regulamentações de segurança contra
incêndio.
Desde então, editaram-se três Decretos Estaduais: o de nº 20.811 de
11/03/1983, o de nº 38.069/93 de 14/12/1993, e finalmente, o Decreto nº 46.076 de
31/08/2001. As legislações municipais, desde o Código de Obras Artur Saboya,
modificado na época dos grandes incêndios citados, até o atual Decreto nº 32.329
de 24/09/1992 e a Lei nº 11.228 de 25/06/1992, têm apresentado grande
preocupação com os critérios de dimensionamento das edificações, principalmente
as saídas de emergência.
A entidade pesquisadora que mantém o mais equipado Laboratório na área
de Segurança de Incêndio no Brasil atualmente é o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), onde funciona o Laboratório de
Ensaios de Fogo, junto à Divisão de Engenharia Civil, inaugurado em 1979, que
desenvolve e avalia produtos, faz pesquisa de apoio tecnológico para empresas
privadas e políticas públicas, participa da elaboração das normalizações junto à
ABNT e Regulamentos, ajudando também a formar novos pesquisadores pelo
Programa de Mestrado Profissional, realizado pelo Centro de Aperfeiçoamento
Tecnológico – CENATEC, do IPT.
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O órgão nacional de normalização é a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) que, dentre seus 50 Comitês, é integrado pelo CB24 – Comitê
Brasileiro de Segurança contra Incêndio. No tocante a suas normas, existem
atualmente em vigor 73 normas referentes aos diversos assuntos e procedimentos
relacionados à segurança contra incêndio, sendo que a norma atual para saídas de
emergência é a NBR9077, de 30/06/1993.
Apesar da evolução das normas e regulamentações, a situação atual dos
edifícios em relação à segurança contra incêndio ainda é preocupante, dado que os
sistemas construtivos não evoluíram como desejado, aliado ao fato do ainda pouco
interesse de produzir materiais com melhor desempenho de resistência ao fogo por
parte da indústria.
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1.2 Objetivo
O objetivo deste Trabalho Final é criar um método de inspeção predial das
condições de segurança contra incêndios em edifícios residenciais, com a finalidade
principal de determinar as condições técnicas, funcionais e de conservação da
edificação, visando ao direcionamento do plano de manutenção e melhoria das
condições de segurança contra incêndios.
A crescente preocupação da população e dos profissionais da área,
juntamente às conseqüências que os incêndios trazem à sociedade, com perdas
materiais, financeiras e principalmente humanas estão entre os principais motivos
de se estudar esse tema, com enfoque no projeto de edifícios residenciais. Diversas
mortes poderiam ter sido evitadas com projetos adequados de sistema global de
segurança contra incêndio.
Apesar dos grandes sinistros ocorridos neste país, principalmente em São
Paulo, o tema ainda é pouco difundido, pois os incêndios ainda são vistos como
fatalidade e não como conseqüência da ausência de medidas de prevenção e de
proteção contra incêndios.
Os profissionais que habitualmente estão envolvidos com o tema, além dos
profissionais do Corpo de Bombeiros e de Laboratórios como o do IPT – Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, são os peritos/engenheiros, que
atuam freqüentemente como inspetores prediais, para condomínios e empresas
governamentais. Nessas inspeções prediais, a verificação da qualidade e eficiência
dos equipamentos na proteção contra incêndio merece destaque, pois é um dos
itens mais importantes para medir a qualidade de vida da população dos edifícios.
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Assim, é preciso conhecer profundamente as características de todas as
medidas de proteção e prevenção contra incêndio, desde a concepção dos projetos
até o pós-obra. Portanto neste trabalho estudaram-se as medidas de proteção e
prevenção contra incêndios por meio da legislação vigente (Capítulo 3), criando, ao
final, um método de avaliação para inspeção dos sistemas prediais de combate e
proteção à incêndios em edifícios residenciais; método facilitador da manutenção e
correção de possíveis problemas, pois acontecem muitos erros do ponto de vista
construtivo, como falhas estruturais nas envoltórias dos edifícios, saídas de
emergência fora dos padrões de medidas, inclusive falhas de projeto e manutenção.
O método proposto é discutido no Capítulo 4 e aplicado no Capítulo 5, para
avaliar sua efetividade e as conclusões deste trabalho é apresentado ao final o
Capítulo 6.
Atualmente, os prestadores de serviço de engenharia devem, mais que
nunca, estar conscientes de seu importante papel para a segurança das edificações,
vez que o aumento da competitividade no mercado profissional tem exigido a
demonstração de preocupações adicionais que representem diferencial nos serviços
prestados. Aliado a isso, hoje se apresenta, também, a crescente exigência dos
consumidores/clientes desse mercado.
Os engenheiros, arquitetos, engenheiros de segurança do trabalho que
trabalham nas atividades de perícias de engenharia, tanto judiciais como
particulares têm diversos trabalhos associados a problemas de segurança contra
incêndio.
Dentre esses trabalhos destacam-se os Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA – NR-9 da Portaria 3214/78 do Mtb.), verificações de estabilidade
estrutural devido a problemas de incêndio em estruturas de pontes e viadutos e
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principalmente trabalhos periciais pertinentes à inspeção predial das edificações
residenciais.
A inspeção predial é atividade pericial que objetiva determinar as reais
condições técnicas e funcionais do edifício, indicando as medidas recomendadas
para sua manutenção. Após minuciosas vistorias, o perito prepara o relatório de
inspeção predial com a listagem das anomalias construtivas e respectivas
recomendações, bem como descreve as características do local, da região e todos
os dados técnicos da edificação. Este relatório, fartamente ilustrado com fotografias,
mapas e croquis, ao final deve apresentar um Check-List das inspeções efetuadas,
conforme preconiza as orientações do IBAPE/SP no tocante a apresentação de
laudos e pareceres técnicos. A principal finalidade da inspeção predial é informar e
orientar a equipe de manutenção a proceder os reparos visando atender as
exigências da norma brasileira de manutenção (NBR5674) da ABNT.
Neste trabalho, propõe-se método de avaliação para inspeção predial
relativo à prevenção e combate à incêndios em edifícios residenciais, dado que até
o presente momento não existe nenhum chek-list voltado para inspeção predial
reconhecido no Brasil.
Cabe lembrar que tramita na Câmara Municipal de São Paulo o projeto de
Lei nº 407/01 (Anexo 5) que dispõe sobre a manutenção preventiva e periódica das
edificações no âmbito do município de São Paulo, em cujo art. 1º aduz que os
laudos técnicos serão realizados por engenheiros, arquitetos ou empresas de
engenharia, devidamente registrados no CREA-SP, sendo que tais inspeções
deverão acontecer no mínimo a cada cinco anos, criando com isso mais um trabalho
a que os engenheiros e arquitetos das áreas correlatas poderão se dedicar.
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Alguns trabalhos, principalmente de cunho acadêmico, têm apresentado os
resultados de vistorias em edificações de diferentes tipos de ocupação, realizadas
com o intuito de avaliar as condições de segurança contra incêndio, dentre os quais
podem ser citados os de ORNSTEIN & BORELLI NETO (1993), ONO (2001), GASPARINI
(2002) e ORNSTEIN & ROMERO (2003).
ORNSTEINS & BORELLI NETO (1993) apontam os problemas encontrados na
avaliação da segurança contra incêndio em escolas, enquanto ONO (2001) aponta
as falhas de projeto e manutenção em edifícios altos de escritórios. GASPARINI
(2002), por sua vez, analisa as questões de segurança contra incêndio em edifícios
de moradia estudantil e edifícios escolares em um campus universitário, e ORNSTEIN
& ROMERO (2003) apresentam a mesma questão do ponto de vista do conjunto
residencial de média altura.
É possível concluir, pelos resultados desses trabalhos, que existe grande
lacuna a ser preenchida, em relação, principalmente, ao projeto e à manutenção das
condições de segurança contra incêndio das edificações em geral.
Neste contexto, este trabalho procura analisar, do ponto de vista legal, por
meio do estudo das regulamentações e normas vigentes, os itens que deveriam ser
considerados em extensivo trabalho de avaliação das instalações de segurança
contra incêndio, a fim de subsidiar os profissionais nesta tarefa.
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2 Análise comparativa da legislação do novo Decreto
Estadual nº 46.076/01, em relação ao anterior
Decreto Nº 38.069/93
A crescente demanda de estudos no campo da proteção contra incêndios
torna quase obrigatório o estudo comparativo dos diversos decretos, normas,
instruções técnicas e regulamentações vigentes.
As normas e regulamentações de âmbito federal são válidas, no que se
refere a sua aplicação em todo o território nacional. Existem várias normas e
regulamentações, as mais consultadas são as da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT (atualmente 73 Normas), Normas Regulamentadoras – NR, do
Ministério do Trabalho, e a Tarifa Seguro Incêndio do Brasil, do Instituto de
Resseguros do Brasil.
Na ABNT, o Comitê Brasileiro nº 24 é responsável pelo estudo de normas
referentes à segurança contra incêndio, recebendo o nome de CB-24 – Comitê
Brasileiro de Segurança Contra Incêndio.
As Normas Regulamentadoras – NR, da Portaria 3214/78, do Ministério do
Trabalho, são utilizadas nas atividades de Segurança e Medicina do Trabalho. Sua
aplicação é obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos
de administração direta e indireta, bem como pelos órgãos do Poder Legislativo e
Judiciário que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho. A Norma Regulamentadora NR-23 é a que trata de proteção contra
incêndio.
Com a aprovação do Departamento Nacional de Seguros Privados e
Capitalização, o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) – pela Tarifa Seguro
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Incêndio do Brasil – também concederá descontos, nas taxas básicas do seguro,
aos riscos que possuírem sistemas próprios de proteção contra incêndio.
No âmbito municipal, temos o Código de Obras e Edificações do Município,
além das orientações normativas e portarias, sendo que esse código contribui para
a manutenção das ações de segurança contra incêndio. No Município de São Paulo,
pela Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992, foi regulamentado o atual Código de
Obras e Edificações, que estabelece regras gerais e específicas a serem
obedecidas no projeto, execução, manutenção e utilização das obras e edificações,
nos limites dos imóveis.
No Código de Obras também há preocupação com a segurança contra
incêndio, em especial no que se refere às rotas de fuga, escadas, características
estruturais, compartimentação vertical e horizontal, materiais empregados.
As normas e regulamentações internacionais poderão ser adotadas para
elaboração de projetos e instalações de sistemas de proteção contra incêndio,
desde que não haja nenhum parâmetro estadual, municipal ou nacional
preestabelecidos. Essas especificações técnicas adotadas devem ser comprovadas
e aprovadas por órgão tecnicamente capacitado.
No âmbito estadual, temos o Decreto nº 46.076 de agosto de 2001, contando
com 38 Instruções Técnicas, sendo desta forma encarado como verdadeiro Código
Estadual de Segurança, com prováveis atualizações a cada 2 anos.
Inicialmente, podemos verificar que a classificação das edificações e
ocupações no decreto anterior – Decreto nº 38.069/93 era realizada apenas quanto
à área de construção e altura do edifício, com apenas quatro tipos de classificação
para as edificações, em que todos os edifícios de altura superior a 12 metros eram
tratados de forma igual, não importando sua altura efetiva (vide Tabela 1). Já no
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novo decreto, além de a classificação ser mais abrangente, com seis tipos de
categorias (vide Tabela 2), há menção à exigência mínima em função da idade da
edificação (vide Tabela 3), item importante inclusive para a inspeção predial de
antigos edifícios. Outro ponto a ser tratado é o da definição da altura das
edificações, pois a melhor definição para edifícios altos é aquela que considera
edifício alto em função do alcance do maior e mais alto equipamento de combate a
incêndio do corpo de bombeiros local. Entende-se que a legislação deveria fazer
menção de edifícios altos àqueles considerados de baixa, média ou medianamente
altos em locais em que o corpo de bombeiros local não tivesse ainda aparelhado a
ponto de seus equipamentos suprirem as necessidades.
No Decreto nº 46.076/01 é possível verificar também que a classificação das
edificações e áreas de risco quanto à ocupação se faz de maneira ordenada e
detalhada, sendo o Grupo A destinado à ocupação residencial, destacando-se a
divisão A-2, referente a habitação multifamiliar, edifícios de apartamentos em geral
que são o alvo deste trabalho.

Tabela 1 – Classificação das edificações e ocupações quanto à área e altura (DE
38069).

Altura
Área de
construção

inferior a
750m2
superior
a 750m2

inferior
a 12m
inferior
a 12m

inferior
a 750m2
superior
a 750m2

superior
a 12m
superior
a 12m

Tabela 2 – Classificação das edificações quanto à altura (DE 46076).
Tipo
I
II
III
IV
V
VI

Denominação
Edificação Térrea
Edificação Baixa
Edificação de Baixa-Média Altura
Edificação de Média Altura
Edificação Mediamente Alta
Edificação Alta

Altura
Um pavimento
H ≤ 6,00m
6,00m < H ≤ 12,00m
12,00m < H ≤ 23,00m
23,00m < H ≤ 30,00m
Acima de 30,00m
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Tabela 3 – Exigências mínimas para edificações existentes (DE 46076).
Período de existência da Área construída < 750m2 e
edificação e áreas de risco
altura < 12m
Anterior a 11/03/1983
De março de 1983 a
dezembro dez. 1993
De dezembro de 1993 até a
data de entrada em vigor
deste Decreto

Área construída > 750m2
e/ou altura > 12m
Saída de Emergência;
Saída de Emergência;
Alarme de Incêndio; Ilum.
Iluminação de Emergência;
Emerg; Ext e Sinalização e
Extintores e Sinalização
Hidrantes
De acordo com as exigências vigentes neste período,
conforme legislação do CBPMESP
De acordo com as exigências vigentes neste período,
conforme legislação do CBPMESP

Já para as edificações enquadradas pela área de construção inferior a 750m2
e altura inferior a 12m, os tipos de proteção previstos no antigo Decreto eram:


compartimentação vertical;



escada de segurança;



sistema de iluminação de emergência;



sistema de alarme contra incêndio;



sinalização;



extintores portáteis;



sistema de hidrantes.

E estavam dispensados do item – sistema de iluminação de emergência – as
edificações que:


possuíssem até 2 (dois) pavimentos, excluindo-se o mezanino;



destinadas a locais de reunião pública, cuja lotação não ultrapasse a 50 (cinqüenta)
pessoas.

No novo decreto foi incluído o item saídas de emergência (vide tabela 4)
para os grupos de ocupação de A a L, entendendo este fato como um avanço na
legislação que cria e, portanto, obriga a quase totalidade das edificações a
preocuparem-se com as saídas de emergência.
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Tabela 4 – As exigências para edificações com área menor ou igual a 750m2 e altura
inferior ou igual a 12,00m (DE 46076/2001).
Medidas de
Segurança
Contra Incêndio
Controle de
Materiais de
Acabamento
Saídas de
Emergência
Iluminação de
Emergência
Sinalização de
Emergência
Extintores

A,
D, E
eG

F
B

C

H

L

F2, F3,
F4, F6,
F7 e F8

F1 e F5

H1 e H4

H2 e H3

H5

X

X

X

X

X

X

IeJ

L1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X1

X2

X1

X3

X1

X1

X1

X1

X1

X4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.
Notas
específicas:somente
para
edificações com altura superior a 5m

2.
3.

estão isentos os motéis que não possuam corredores
internos de serviços
para edificação com lotação superior a 50 pessoas ou
altura superior a 5m
luminárias à prova de explosão

a. para a divisão M, ver tabelas específicas
b. a Divisão L1 (Explosivos) está limitada à edificação térrea até
100m2 (observar Instrução Técnica específica)

Notas genéricas

c. para as Divisões L2 e L3 somente poderão ser analisadas
mediante Comissão Técnica

d. os subsolos das edificações devem ser compartimentos com
PCF P-90 em relação aos demais pisos contíguos

Para as edificações enquadradas no item – área de construção superior a
750m2 e altura inferior a 12m e área de construção superior a 750m2, altura superior
a 12m, eram exigidos os seguintes tipos de proteção:


compartimentação horizontal;



compartimentação vertical;



escada de segurança;



sistema de iluminação de emergência;



sistema de alarme contra incêndios;



sinalização;



extintores portáteis;



sistema de hidrantes.
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As edificações com altura inferior a 12 metros, independentemente da
ocupação, estariam dispensadas da observância do item compartimentação vertical,
exceto nas situações mencionadas para cada tipo de ocupação.

2.1 Condições específicas
2.1.1

Residencial



Quando a edificação for dotada de sistema de interfones ou equipamento similar em
todas as unidades residenciais que as coloquem em contato com dispositivo central
de recebimento de informações (portaria), estará dispensada do tipo de proteção
previsto no item sistema de alarme contra incêndios.



O sistema anterior deverá possuir fonte autônoma de energia com duração mínima
de uma hora.

Para edificações com área superior a 750m2 ou altura superior a 12,00m
foram incluído no novo decreto itens como acesso de viaturas, segurança estrutural,
controle de materiais de acabamento, assim como o item saídas de emergência
(vide Tabela 5), lembrando novamente que, no antigo decreto, só se fazia menção à
escada de segurança.

Método de inspeção predial das condições de segurança contra incêndio em edifícios residenciais

15

Tabela 5 – Edificações do Grupo A com área superior a 750m2 ou altura superior a
12,00m (DE 46076/2001).
Grupo de ocupação e uso
Divisão

GRUPO A – RESIDENCIAL
A-2 – A-3 e Condomínios Residenciais
Classificação quanto à altura (em metros)
Medidas de Segurança contra incêndio
6 < H 12 < H 23 < H Acima
Térrea H ≤ 6
≤ 12
≤ 23
≤ 30 de 30
Acesso de viatura na Edificação
X1
X1
X1
X1
X1
X1
Segurança Estrutural contra incêndio
X
X
X
X
X
X
Compartimentação Vertical
X
X
X
Controle de Materiais de Acabamento
X
X
X
X
X
X
Saídas de Emergência
X
X
X
X
X
X
Brigada de Incêndio
X
X
X
X
X
X
Iluminação de Emergência
X
X
X
X
X
X
Alarme de Incêndio
X
X
X
X
X
X
Sinalização de Emergência
X
X
X
X
X
X
Extintores
X
X
X
X
X
X
Hidrante e Mangotinhos
X
X
X
X
X
X
Nota específica

1. recomendado para as vias de acesso e
faixas de estacionamento. Exigido para o
portão de acesso ao condomínio
a. o pavimento superior da unidade dúplex do
último piso da edificação não será
computado para a altura da edificação

Notas genéricas

b. o sistema de alarme pode ser substituído
pelo sistema de interfone, desde que cada
apartamento possua um ramal ligado à
central, que deve ficar numa portaria com
vigilância 24 horas e tenha uma fonte
autônoma, com duração mínima de 60min

Outra análise que deve ser registrada é a de que as novas Instruções
Técnicas do novo decreto preocupam-se quanto às adequações que as Normas
Técnicas da ABNT deveriam fazer.
Como exemplos, podemos destacar a Instrução Técnica nº 11/01 que faz
menção à norma NBR9077/93 referente às larguras mínimas para as saídas de
emergência, em que pela IT nº 11/01 deve ser de 1,20m e pela NBR9077/93 deve
ser de 1,10m. Lembra-se que a largura de 1,20m é a mais indicada, pois a largura
ombro-a-ombro mais correta é de 60cm, dada a crescente estatura dos seres
humanos. Outras análises referem-se às escadas não-destinadas a saídas de
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emergência que, segundo a IT nº 11/01, devem também atender aos mezaninos e
áreas privativas, desde que a população seja inferior a 20 pessoas com altura de
escada não superior a 3,70m. Essas principais alterações encontram-se em forma
de tabela no Anexo B deste trabalho.
As escadas enclausuradas devem ser dotadas de janelas que permitam a
ventilação em seu término superior com área mínima de 1,0m2, e as escadas
enclausuradas à prova de fumaça devem ser providas de PCF (porta corta fogo)
P60, resistente por 60 minutos, e não P30, resistente a 30 minutos como preconiza
a NBR9077/93.
Também segundo a IT nº 11/01, as antecâmaras devem ter paredes
resistentes ao fogo por no mínimo 120 minutos, por tudo isso, percebemos que a
Instrução Técnica nº 11/01 é mais atual, moderna, destinada à salvaguarda humana
e patrimonial de forma mais segura, com mais técnica, pensando inclusive no tempo
de descarga dos usuários do edifício.
Como conclusão, não se pode deixar de comentar a principal mudança que o
novo decreto trouxe como mais um incentivo profissional aos projetistas,
construtoras e incorporadoras de edifícios, que é a necessidade de aprovação
prévia, por parte do Corpo de Bombeiros, dos projetos de combate e prevenção de
incêndios por muito tempo esquecidos. Outra introdução pertinente e eficaz que o
novo decreto trouxe foi a publicação de todas as 38 Instruções Técnicas
simultaneamente a sua publicação, fazendo, com isso, que todas as corporações de
bombeiros

pudessem

cumprir

o

papel

homogeneamente em todo Estado de São Paulo.

de

fiscalização

e

orientação
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3 Requisitos mínimos de segurança contra incêndios
em edificações residenciais
3.1 Medidas ativas e passivas
As medidas de proteção contra incêndio, de forma geral, podem ser divididas
em duas categorias: passivas e ativas.
As medidas ativas de proteção contra incêndio são aquelas acionadas de
forma manual ou automática para exercer sua função em situação de incêndio.
Essas medidas estão vinculadas a diversos elementos, destacando-se:


extintores de incêndio;



hidrantes e mangotinhos;



chuveiros automáticos (sprinklers);



detecção e alarme;



sinalização e iluminação de emergência;



sistema de comunicação de emergência;



sistema de controle de movimento de fumaça.

Já as medidas passivas de proteção contra incêndio, são aquelas
incorporadas ao sistema construtivo, sendo funcionais durante toda a existência
normal do edifício, e que, em situação de incêndio, dificultam o crescimento e a
propagação do fogo e facilitam a fuga dos ocupantes ou então o ingresso das ações
de combate, pelo Corpo de Bombeiros ou Brigada de Incêndio. Essas medidas
estão vinculadas a diversos elementos (BERTO, 1999), destacando-se:


controle dos materiais combustíveis incorporados;



compartimentação horizontal;



compartimentação vertical;



provisão de saídas de emergência;



resistência dos elementos estruturais;
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resistência da envoltória do edifício;



distanciamento seguro entre edifícios;



sistema de controle de movimento de fumaça natural.
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Ao se projetar a edificação, deve-se tentar garantir que esta minimize os
riscos à vida de seus ocupantes ou de sua vizinhança e que não prejudique o meio
ambiente.
O conhecimento dos conceitos básicos de segurança contra incêndio pelos
engenheiros e arquitetos torna-se necessário para a compreensão das exigências
feitas por Decretos, Normas e Regulamentações de segurança contra incêndio que,
desta maneira, podem ser mais bem integradas aos projetos executivos.
Das onze medidas de segurança contra incêndio, iremos estudar neste
capítulo as seguintes medidas de proteção passivas e ativas pertinentes a edifícios
residenciais do Grupo A, a que o Decreto Estadual Nº 46.071/01 faz menção:


extintores de incêndio;



hidrantes;



iluminação de emergência;



sinalização de emergência;



alarme de incêndio;



compartimentação;



saídas de emergência;



brigadas de incêndio e seus ensaios de abandono;



acesso de viatura na edificação;



controle de materiais de acabamentos.

3.2 Extintores de incêndio
O fogo pode ser definido como reação de oxirredução exotérmica fúlvida,
denominada combustão.
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A teoria clássica do fogo, denominada teoria do triângulo do fogo, explicava
a combustão como resultante da interação de três elementos: o combustível, o
comburente (oxigênio) e o calor.
Atualmente sabe-se que, para essa reação ocorrer, é necessária a presença
de quatro componentes básicos: o combustível, o comburente (oxigênio), o calor e a
reação química em cadeia. A essa teoria dá-se o nome de teoria do tetraedro do
fogo.
De modo geral, o aquecimento de quase toda matéria libera, inicialmente,
gases ou vapores, os quais reagem com o oxigênio para poderem se queimar;
apenas o enxofre, e os metais (pirofóricos), é que se queimam em estado sólido.
Os combustíveis foram classificados em grupos que se comportam de
maneira igual durante a combustão, sendo possível a aplicação de técnicas comuns
de extinção para cada grupo.
Universalmente as classes de fogo são:
Classe A: fogo envolvendo materiais sólidos combustíveis, os quais quando
queimam deixam resíduos (cinzas), queimam em superfície e
profundidade (madeira, papel, tecido);
Classe B: fogo envolvendo líquidos ou gases inflamáveis e combustíveis,
que queimam em superfície (gasolina, álcool, GLP);
Classe C: fogo envolvendo equipamentos elétricos energizados (QDL,
bombas);
Classe D: fogo envolvendo materiais pirofóricos. (magnésio, alumínio,
enxofre, titânio, sódio).
Qualquer substância capaz de extinguir o fogo denomina-se agente extintor.
Os agentes extintores mais empregados são: a água, o dióxido de carbono, o pó
químico, a espuma e os compostos halogenados.
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O agente extintor contém substância que, dependendo do tipo, pode agir
pelo efeito de cobertura (abafamento), por resfriamento (retirada de calor) e quebra
da reação química em cadeia. Confinada no recipiente, a substância extintora deve
ser expedida com vazão e pressão suficientes para assegurar o combate ao fogo e
oferecer segurança ao operador.
Instrumento típico é o extintor de incêndio, que pode ser definido como
equipamento de combate a princípios de incêndio, classificado em portátil e sobre
rodas.
Os extintores mais usados são:


água pressurizada: para fogos classe A e B;



pó químico: para fogos classe B e C.;



CO2: para fogos classe C;



pó químico especial: para fogos classe D.

As Normas Brasileiras, da ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas, para fabricação e classificação de extintores de incêndio são as abaixo
descritas:


NBR11716 – Extintores de incêndio com carga de gás carbônico-Especificação
(EB-150).



NBR10721 – Extintores de incêndio com carga de pó químico – Especificação (EB148).



NBR11715 – Extintores de incêndio com carga de água pressurizada –
Especificação (EB-150).



NBR11751 – Extintores de incêndio – tipo espuma mecânica – Especificação (EB1002).



NBR11762 – Extintores de incêndio portáteis de hidrocarbonetos halogenados –
Especificação (EB-1232).



NBR12962 – Inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndioEspecificação (EB-624).



NBR142 – Vistoria periódica de extintores de incêndio.



NBR7532 – Identificação de extintores de incêndio dimensões e coresPadronização.
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NBR9443 – Extintores de incêndio Classe A-Ensaio de fogo em engradado de
madeira – Método de ensaio.



NBR9444 – Extintores de incêndio Classe B-Ensaio de fogo em líquido inflamável –
Método de ensaio.
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Manutenção dos extintores
Seguem alguns cuidados que devem ser tomados com os extintores:



não devem ficar obstruídos;



devem estar visíveis e sinalizados;



quando implantados em pilares, a sinalização deve ser feita em todas as faces do
pilar;



devem ser implantadas sinalizações de piso, por meio de um quadrado vermelho
com lado igual a 70cm, com moldura amarela de 15cm de largura;



nunca devem ser colocados obstruindo rotas de fuga;



a sua altura de instalação é de 1,60m no máximo;



não é permitida a instalação de extintores diretamente sobre o piso, sendo feito
sempre com o auxílio de suportes;



o manômetro deve estar verificado: verde ou amarelo – em condições de uso /
vermelho – descarregado ou despressurizado;



o lacre não pode estar rompido;



devem possuir selo ou marca de conformidade de órgão competente ou
credenciado;



devem respeitar os ensaios hidrostáticos (validade 5 anos) e validade de recarga
nos parâmetros das normas técnicas oficiais.

A inspeção, manutenção e recarga dos extintores de incêndio seguem os
parâmetros estabelecidos pela Norma NBR12962/98 – Inspeção, manutenção e
recarga em extintores de incêndio, em que podemos verificar inicialmente três níveis
de manutenção, sendo:


manutenção de primeiro nível: consiste na limpeza dos componentes aparentes,
reaperto dos componentes e conferência por pesagem da carga dos cilindros;



manutenção de segundo nível: desmontagem completa do extintor, verificação da
carga, verificação das roscas e existência de corrosão, regulagem das válvulas,
verificação do indicador de pressão, pintura do cilindro;



manutenção de terceiro nível: consiste de revisão total do extintor, incluindo testes
e ensaios laboratoriais.

Para extintores de incêndio à base de água, os agentes extintores devem ser
substituídos em intervalo máximo de 5 anos.
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Para extintores de incêndio à base de pó, os agentes extintores devem ser
substituídos no período máximo definido pelo fabricante, certificado de acordo com
a NBR 9695/98 – Pó para extinção de incêndio – Especificação.
Para extintores de incêndio à base de dióxido de carbono, os agentes
extintores devem ser substituídos somente quando houver perda superior a 10% da
sua carga nominal declarada ou conforme previsto na NBR11716/97 – Extintores de
incêndio com carga de dióxido de carbono (gás carbônico).

3.3 Sistemas de hidrantes prediais
Os sistemas de hidrantes são tipo de proteção instalado em edifícios e são
classificados como sistemas manuais de combate a incêndio, sendo compostos por
reserva de incêndio, bomba de recalque, tubulação, hidrante, abrigo da mangueira,
registro de recalque, dispositivos de alarme e painéis de sinalização.
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Figura 1 – Detalhe de sistema de hidrantes.

O sistema de hidrantes tem como objetivo dar continuidade na ação de
combate a incêndios até seu final pela extinção. O agente extintor utilizado é a
água, sendo portanto método de extinção o abafamento, devendo-se sempre,
quando de sua utilização, desligar a chave principal de entrada de energia da
edificação, a fim de evitar acidentes.
A reserva de incêndio é o compartimento construído na edificação, em
concreto armado ou metal apropriado, sendo que, no caso de edificações
residenciais, os arquitetos e engenheiros aproveitam para fazer a reserva de
incêndio nos reservatórios de água de recalque do edifício. Sua capacidade deverá
ser suficiente para garantir o suprimento de água nos pontos de hidrantes,
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considerados em funcionamento simultâneo, e sua localização deverá ser de fácil
acesso aos veículos do Corpo de Bombeiros.
A bomba de recalque tem a finalidade de efetuar a alimentação forçada de
água no interior das tubulações e entrará em funcionamento com acionamento
manual.
Toda tubulação de incêndio, incluindo conexões, acessórios etc., destinados
a conduzir a água, deve resistir ao efeito do calor, mantendo funcionamento normal,
sendo sugerido, sempre que possível, que as tubulações de incêndio sejam de
cobre da série A.
O hidrante é o ponto de tomada de água provido de dispositivo de manobra,
o registro, e sua união de engate rápido. Os hidrantes podem ser de coluna e de
parede, sendo que, no caso de edifícios residenciais, o mais usual é a utilização de
hidrantes de parede.
O esguicho consiste de peça metálica adaptada na extremidade da
mangueira, destinada a dar forma, direção e controle ao jato, podendo ser regulável.
A mangueira é constituída essencialmente por um duto flexível dotado de
uniões do tipo encaixe rápido, podendo ser, no caso de edifícios residenciais, a
mangueira do tipo 1, em que geralmente a pressão de trabalho é da ordem de 10
kgf/cm2.
As mangueiras devem sempre ser guardadas de forma que facilite a ação
dos usuários, brigadistas ou Corpo de Bombeiros, para tanto devem estar
acondicionadas na forma de zig-zag ou aduchadas.
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Figura 2 – Formas de acondicionamento de mangueiras – zig-zag e aduchada.

Na calçada da edificação, o sistema deve ser dotado de registro de recalque,
consistindo em um prolongamento da tubulação, com diâmetro de 63mm, cujos
engates devem ser compatíveis aos utilizados pelo Corpo de Bombeiros.
Demais verificações acerca de uso e manutenção de hidrantes devem ser
obtidas na NBR13714/96 – Instalações hidráulicas contra-incêndio, sob comando
por hidrantes e mangotinhos – Procedimento.

3.4 Sistema de iluminação de emergência
Os sistemas de iluminação de emergência têm como objetivo a iluminação
adequada para permitir o deslocamento seguro das pessoas para o exterior da
edificação caso haja interrupção na alimentação normal de energia, também
proporcionar a execução de serviços de segurança e garantir o trabalho em locais
em que não possa haver interrupção da iluminação.
O sistema é classificado quanto às fontes de energia em:


sistema centralizado de acumuladores;



grupo moto-gerador;



conjunto de blocos autônomos.
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As fontes de alimentação devem estar localizadas seguindo os seguintes
requisitos:


não podem se localizar nem em lugares acessíveis ao público, nem onde haja risco
de ocorrer incêndios;



devem estar isoladas por paredes que resistam ao fogo por pelo menos 2 horas;



as fontes têm que conter ventilação de forma adequada e dotadas de dispositivos de
escapamento de ar para o exterior da edificação, sendo que os gases não devem
passar por locais de acesso do público;



não podem oferecer risco de acidentes;



devem permitir fácil acesso para inspeção e manutenção.

Os condutores e suas derivações não podem ser propagadores de chama e
devem ser embutidos em eletrodutos rígidos. Se forem aparentes devem ser
metálicos e pintados na cor vermelha. Se passarem por áreas de risco devem ter
isolamento térmico e ser à prova de fogo.
Os sistemas de iluminação de emergência devem ter autonomia de no
mínimo uma hora de funcionamento e durante esse período a intensidade da luz
deve respeitar os níveis mínimos de iluminação. No caso de motogeradores, a
reserva de combustível deve garantir o funcionamento durante uma hora e existir
reserva para mais uma hora. O reservatório deve estar protegido por dique de
contenção e por unidades extintoras.
As

lâmpadas

utilizadas

nas

luminárias

podem

ser

fluorescentes,

incandescentes ou mistas, podendo ser luminárias de balizamento ou aclaramento.
A intensidade deve ser determinada em função da altura da luminária em relação ao
piso, esse valor deve ser verificado na NBR10898/90 – Sistemas de iluminação de
emergência – Procedimento.
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3.5 Sistema automático de detecção e alarme de incêndio
Um dos meios adotados para a rápida detecção de incêndios é a utilização
de sistemas de detecção e alarmes automáticos de incêndio. Esses sistemas
possuem conjuntos de elementos adequada e planejadamente interligados,
devendo fornecer informações sobre princípios de incêndio com indicações sonoras
e visuais.
Esses sistemas são compostos de dispositivos que podem detectar o
incêndio em uma ou mais das três formas físicas de apresentação: a fumaça, a
elevação da temperatura ambiente e radiação da luz de chama aberta.
O alarme pode ser acionado de forma manual ou por detectores
automáticos.
Nos alarmes acionados manualmente faz-se necessária a intervenção
humana.
Deve existir central de alarme localizada em área de fácil acesso e sempre
que possível com vigilância humana. Essa central deve processar os sinais vindos
dos circuitos de detecção, convertê-los em indicações adequadas e controlar os
demais componentes do sistema. A central não deve estar próxima a materiais
combustíveis, inflamáveis ou tóxicos, nem onde haja perigo de incêndio.
A central deverá ter identificação dos circuitos de detecção, indicação da
área afetada e dispositivos manuais para o acionamento de todos os alarmes
sonoros. Deve conter também fonte alternativa que fornecerá energia aos
equipamentos e sistema de emergência na falha ou ausência da fonte principal.
Essa fonte deve estar em lugar ventilado e permitir fácil manutenção.
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Os circuitos de alarme devem possuir condutores rígidos e isolamento
resistente à propagação de chamas e, ainda, ter dispositivos que impeçam a
passagem de fumaça e gases quentes entre eles e de uma área para outra. Podem
ser embutidos ou aparentes, metálicos ou plásticos ou de qualquer outro material
desde que garanta proteção mecânica dos condutores neles existentes. Os
condutores aparentes devem ser identificados na cor vermelha em forma de anéis
de largura mínima de 1cm a 2cm a cada metro, pelo menos. A identificação das
tampas das caixas também deve ser em vermelho.
Os acionadores manuais devem estar alojados em carcaça rígida que
impeça danos mecânicos, possuindo instruções de operação, em português, no
próprio corpo e serem sinalizados. Devem ser instalados entre 1,20m e 1,60m do
piso, embutido ou sobreposto. Na forma de sobrepor o ressalto do invólucro não
deve exceder 40mm para corredores menores de 1,20m e 60mm para corredores
de até 1,80m de largura.
A distância que a pessoa deve percorrer até os acionadores não deve ser
maior que 16m se houver obstáculos e 25m se não houver obstáculos. Deve existir
em cada andar da edificação pelo menos um acionador manual.
Os avisadores acústicos e visuais emitem sinais audíveis e visuais de alerta
em quantidade suficiente e em qualquer lugar do ambiente no qual estejam
instalados. Eles não devem ser instalados em saídas de emergência como
corredores e escadas. Na área de instalação não deve existir nenhum outro de tipo
de sinalizador semelhante que não seja para a segurança de incêndio.
Os detectores automáticos enviam sinal à central receptora quando forem
sensibilizados por qualquer fenômeno que detecte princípios de incêndio. Eles se
dividem em três grupos, nos detectores de fumaça, detectores térmicos e

Método de inspeção predial das condições de segurança contra incêndio em edifícios residenciais

30

termovelocimétricos e detectores de chama. Esses devem ser distribuídos
uniformemente nas áreas a serem protegidas.
Os detectores de fumaça atuam na presença de gases ou partículas visíveis
ou invisíveis, produzidas pela combustão. A área máxima desses detectores é de
81m2 à altura máxima de 8m de instalação. Existem dois tipos de detectores de
fumaça, os iônicos utilizados onde haja formação de combustão, mesmo invisível,
ou em fumaça, e os ópticos utilizados onde haja expectativa de formação de fumaça
antes da deflagração do incêndio. Os detectores ópticos podem ser de dois tipos os
de difusão da luz e o de transmissão de luz.
Os detectores de temperatura atuam quando há alteração anormal na
temperatura do ambiente. A área de ação é de 36m2 à altura máxima de 7m de
instalação. Os tipos mais usados são os termovelocimétricos.
Os detectores de chama atuam em resposta à radiação visível ou invisível
resultante de princípio de incêndio. São instalados onde há hipótese de produção de
chama e não devem ser instalados onde sejam impedidos de atuar por obstáculos.
Os tipos de detectores mais utilizados são os infravermelhos e ultravioleta.
Tanto os acionadores manuais como os detectores não podem ser
obstruídos com nenhuma forma de material.
As demais exigências quanto a instalações e manutenções devem ser
observadas conforme a NBR9441/94 – Execução de sistemas de detecção e alarme
de incêndio – Procedimento.
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3.6 Rotas de fuga: tipos e dimensionamento
O caminho entre qualquer ponto do edifício até o local seguro é denominado
como rota de fuga.
Ono (passim) define e divide esse caminho em três partes: o acesso à saída,
a saída em si, e a descarga.
O acesso consiste no caminho da rota de fuga que leva até a saída, podendo
ser uma passagem, um terraço, um corredor. Fator importante é o tamanho do
percurso e o tempo que se leva até a saída, fazendo com que as pessoas fiquem o
menor tempo possível expostos ao perigo do incêndio. A distância desse acesso é
estabelecida em normas e regulamentações.
A saída é composta por rotas protegidas que podem ser corredores,
escadas, rampas. Essa proteção depende do tipo de desempenho ao fogo dos
elementos estruturais e construtivos de vedação e acabamento interno da saída. Ela
é separada do resto do edifício por paredes, portas, pisos e qualquer outro elemento
que proteja os ocupantes do efeito do incêndio.
A saída deve terminar em via pública ou em descarga que dê acesso à via
pública. Portanto, a descarga é a porção entre a saída e a via pública. Deve ter
dimensões que propiciem a evacuação dos ocupantes do edifício de maneira
ordenada, podendo ser um jardim, corredor ou qualquer espaço do edifício em que
não haja exposição dos ocupantes ao perigo direto do incêndio. A descarga deve
estar provida de dispositivos e elementos de proteção.
As normas e regulamentação exigem que todas as escadas do edifício
terminem no pavimento de descarga. Se houver escadas superiores e inferiores
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essas não devem apresentar continuidade entre si para que não haja nenhum tipo
de confusão na hora da saída em direção a descarga.
As rotas de fuga devem ser compostas por portas que abram sempre em
direção do fluxo da saída das pessoas. As saídas com grande concentração de
pessoas (teatros, cinemas, escolas) deve ser equipada com barras antipânico. As
saídas protegidas (corredores protegidos, antecâmaras, escadas e área de refúgio)
devem ter portas corta-fogo e estar constantemente fechadas para evitar qualquer
tipo de contaminação pelo calor e pela fumaça.
As barras antipânico são projetadas para facilitar a abertura das portas com
simples pressão sobre ela que não deve ultrapassar 70N e no sentido do fluxo de
saída. Essas barras são dispostas ao longo da largura da porta à altura entre
900mm e 1100mm do piso (NBR11.785), podendo ser instaladas em portas comuns
ou portas corta fogo desde que submetidas a ensaios laboratoriais de resistência ao
fogo. Podem ser instaladas em portas de folha simples e duplas e devem sempre
estar em conformidade com as normas.

3.6.1

Dimensionamento
O dimensionamento das partes que compõem as saídas é feito pela lotação

das edificações e definida de acordo com a classe de ocupação do local (que está
relacionado ao seu risco) por normas e instruções técnicas.
Existem dois métodos de cálculo das larguras das saídas que baseiam em
características básicas preestabelecidas: a lotação e o tipo de ocupação do edifício
e de suas partes.
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Estes métodos são:
O método de cálculo pelo fluxo utiliza como conceito básico, a determinação
de período máximo de tempo para evacuação do edifício, no qual todos devem
atingir local seguro.
O método de cálculo pela capacidade é baseado no pressuposto de que
escadas em número e dimensões suficientes devem ser providas para que estas
abriguem, adequadamente, todos os ocupantes no seu interior, sem a necessidade
de movimento ou fluxo para o exterior da escada no piso de descarga. Adota-se
aqui que as escadas são áreas totalmente seguras e podem abrigar pessoas por
tempo indeterminado, permitindo que se desloquem calmamente para a saída final
do edifício, a área de descarga.
Ambos os métodos podem ser eficientes se aplicados de forma que as
circunstâncias específicas sejam levadas a sério na feitura do projeto de saídas.
Nos locais onde número significativo de pessoas pode apresentar grande
possibilidade de limitação física ou mental, temporária ou permanente, o método do
fluxo não é recomendado. Nesses casos, o método da capacidade oferece local
para todos em área segura, que pode ser de refúgio ou escada.
Assim, o dimensionamento das saídas se baseia em dois fatores: larguras
mínimas e larguras de projeto obtidas pelo cálculo de população nos casos
específicos, ambas determinadas por normas e regulamentações.

3.6.2

Larguras mínimas
A largura mínima normalmente utilizada e determinada em estudos

internacionais é de 560mm e corresponde a largura aproximada de ombro-a-ombro
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do adulto. Normalmente duas unidades de largura padrão correspondem à largura
mínima de saídas na maioria das situações.
Segundo a NBR9077/93 o termo unidade de passagem é utilizado para
definir a largura padrão e tem o valor de 55cm para acessos e descargas, sendo
que a largura mínima das saídas deve ser de 1,10m para ocupações. Segundo a
legislação do Estado de São Paulo a largura mínima de espaço de circulação
coletiva é de 1,20m o que corresponde a quatro módulos de 0,30m adequado para o
escoamento de 30 pessoas por módulo.

3.6.3

Corrimãos e guarda-corpos
Corrimãos e guarda-corpos devem ser instalados ao longo das rotas de fuga

toda vez que houver algum desnível no piso de circulação coletiva vertical ou
horizontal. Seja este vencido por rampa ou por degraus de escada, a fim de
proporcionar pontos de apoio para os usuários.
Os corrimãos devem ser projetados e instalados de modo a permitir que
sejam

agarrados

facilmente

pelos

usuários.

Devem,

também,

permitir

o

deslocamento contínuo da mão ao longo de toda sua extensão, se prolongando por
30cm do seu início e término (COE, NBR9077 e NBR9055).
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Figura 3 – Detalhamento de corrimãos.

Guarda-corpos devem ser instalados em locais que apresentem desníveis
como escadas, rampas, terraços, balcões e mezaninos, e que não sejam isolados
de áreas adjacentes por paredes. Os guarda-corpos constituem obstáculos de
proteção contra quedas, com altura mínima de 1,05m ao longo de patamares de
áreas internas e 1,30m em escadas e patamares em áreas externas que sirvam a
alturas superiores a 12,0m acima do solo. Essas barreiras físicas devem apresentar
condições de suporte e cargas horizontais e verticais de pessoas em circulação
normais e de emergência que são estabelecidas na norma brasileira NBR9077.
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Figura 4 – Exemplos de guarda-corpos.

3.6.4

Localização
As saídas devem estar bem distribuídas de modo que os ocupantes possam

alcançá-las rapidamente de qualquer ponto da área considerada e, caso uma delas
seja eventualmente inutilizada pela ações do próprio incêndio, como fumaça ou fogo
, as outras devem se manter acessíveis aos ocupantes.
O número e a disposição das saídas no edifício são definidos por fatores
como a distância a percorrer até a saída de pavimento, a eventual proteção da área
por chuveiros automáticos, o tipo de ocupação e a altura do edifício.A distância deve
ser medida do ponto mais remoto do compartimento da área considerada até a
saída, considerando o percurso real mais crítico observado no projeto e não a
distância em linha reta.

3.7 Tipos de escadas
Os tipos de escada são definidos pelas normas e regulamentações de
acordo com a sua utilização. Usaremos a terminologia utilizada pela norma
NBR9077.
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Os tipos de escadas mais utilizadas em edifícios residenciais são:

3.7.1

Escadas abertas / comuns / não enclausuradas.
Esse tipo de escada faz parte da rota de fuga, liga-se diretamente a outros

ambientes de circulação horizontal. Essas escadas devem ser construídas com
elementos estruturais de resistência ao fogo de 120 minutos, no mínimo, já que não
são isoladas, não possuem paredes resistentes ao fogo e nem portas corta-fogos.
Normalmente são utilizadas em edifícios de pequeno porte, devido ao
pequeno número de pessoas (até 100 pessoas), em que a evacuação possa ser
feita antes do comprometimento das escadas.

3.7.2

Escadas enclausuras protegidas
Este tipo de escada possui portas corta-fogo e paredes resistentes, possui

também aberturas para ventilação e iluminação voltadas para o exterior em todos os
pavimentos e no topo da escada.
São escadas utilizadas em edifícios de pequeno porte, com exceção dos
edifícios residenciais que podem ser de até 27 metros (COE) ou 30 metros de altura
(NBR9077).

3.7.3

Escadas enclausuradas à prova de fumaça
Este tipo de escada é dotada de enclausuramento protegido antecedido de

antecâmara enclausurada com ventilação natural, balcão ou terraço tendo como
função a dispersão da fumaça e do calor que venha entrar nesse ambiente, fazendo
com que não haja penetração na escada.
Podem ser utilizadas em edifícios com mais de 12 metros de altura, sendo
que em edifícios residenciais admitem-se alturas maiores.
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Segundo a norma NBR9077 o sistema de ventilação deve ser dotado de dois
dutos, um com tomada de ar na base e o outro com saída no topo, servindo todos
os pavimentos do edifício. Para o COE a ventilação natural deve ser dotada de
aberturas diretas para o exterior ou por um duto apenas, com tomada de ar na sua
base.
Segundo ONO (1998), o sistema de escadas com antecâmara com dutos de
ventilação natural sofre grande influência das condições meteorológicas, do efeito
chaminé e do próprio calor gerado em situação de incêndio, que podem,
rapidamente, comprometer seu desempenho, prejudicando o uso da escada para o
abandono do edifício e para as ações para combate ao fogo. Tal sistema torna-se
mais vulnerável proporcionalmente a sua altura.
Com isso, percebe-se que o sistema mais recomendado é aquele que possui
antecâmara em forma de balcão ou terraço por estar diretamente ligado com a parte
externa do edifício. Só que esse tipo de antecâmara é raramente encontrado nos
edifícios por duas razões: primeiro, pela necessidade de ocupar áreas de fachada, e
segundo, pela dificuldade da circulação nesse tipo de antecâmara no cotidiano.
Próximos a esses balcões e terraços não devem existir outras grandes
aberturas que possam transmitir qualquer efeito do incêndio, pois, em alguns casos,
tanto o uso como a manutenção desse tipo de sistema pode ser comprometido pelo
clima, principalmente nos pavimentos mais altos.

3.7.4

Escadas externas
Esse tipo de escada só é normalizado pelo COE que admite as seguintes

condições:


altura máxima de 27 metros, sem obrigatoriedade de comunicação por antecâmara;
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deve possuir aberturas para ventilação natural correspondente a pelo menos 50% do
seu perímetro;



deve ser de 5 metros a distância entre as faces abertas e qualquer outra abertura na
mesma edificação.

Esse tipo de escada foi muito utilizado para adaptação às condições de
segurança de edifícios construídos antes de 1975, que foi quando surgiu o primeiro
código de obras, mas ainda são aceitas pelo COE como rota de fuga vertical em
edifícios novos.

3.7.5

Generalidades sobre escadas
As escadas, independentemente do seu tipo devem atender às seguintes

exigências:


devem ter paredes com acabamento liso e ser constituída de material incombustível;



não podem ser utilizadas como depósitos, mesmo por curto período de tempo;



não pode haver aberturas para tubulações de lixo, passagens para rede elétrica,
shafts, armários para medidores de gás ;



devem ter os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais
incombustíveis ou resistentes à propagação superficial da chama, com índice A da
NBR9442;



devem atender todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, porém
terminando obrigatoriamente no piso de descarga, não podendo ter comunicação
direta com outro lance de escada na mesma prumada;



devem oferecer, os seus elementos estruturais, resistência ao fogo de pelo menos
120 minutos;



devem ser obedecidas todas as exigências da NBR9077.

3.8 Sinalização de segurança
A sinalização de segurança e proteção contra incêndio tem como função
principal, proporcionar informações aos usuários do edifício com intuito de restringir
o risco de ocorrência de incêndios e indicar ações a serem adotadas em caso de
incêndio. As recomendações e os conceitos aqui apresentados fazem parte da
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norma NBR13.435 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico –
Procedimento.
A sinalização de segurança contra incêndio possui duas funções básicas,
reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para riscos potenciais e a outra,
considerando a ocorrência de incêndio, visa garantir que sejam adotadas ações
adequadas às diversas situações de risco.

3.8.1

Sinalização básica
Este tipo de sinalização deve ser dividida em cinco categorias, de acordo

com sua função:


sinalização de proibição, cuja função é coibir ações capazes de conduzir ao início do
incêndio;



sinalização de alerta, cuja função é denotar áreas e materiais de risco potencial;



sinalização de comando, cuja função é induzir ações que garantam condições
adequadas para a utilização das rotas de fuga;



sinalização de orientação e salvamento, cuja função é indicar as rotas de fuga, os
caminhos a serem seguidos e as ações necessárias ao seu acesso;



sinalização de equipamentos de combate a incêndio, cuja função é indicar a
localização de equipamentos de proteção contra incêndio existente.

3.8.2

Sinalização complementar
A sinalização complementar é composta por faixas de cor ou mensagens,

devendo ser empregada nas seguintes situações:


indicação continuada das rotas de fuga;



indicação de obstáculos, como pilares, arestas de paredes;



indicação de pisos, espelhos, rodapés e corrimãos de escadas;



indicação da silhueta de equipamentos de combate a incêndio;



mensagens escritas específicas que acompanham a sinalização básica, onde for
necessária a complementação da mensagem dada pelo símbolo.
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Aplicações
Sinalização básica

Os diversos tipos de sinalização de segurança contra incêndio devem ser
instalados em função das características específicas de uso e dos riscos, bem como
em função das necessidades básicas para garantia da segurança contra incêndio
nas edificações. A norma NBR13.435 determina a aplicação da sinalização em
função da classe de ocupação do local.
Todos os tipos de sinalização devem ser instalados em local visível, em
dimensões e cores adequadas para sua leitura à distância, conforme critérios
definidos na norma NBR13.434 – Sinalização de segurança contra incêndio e
pânico – Formas, dimensões e cores – Padronização.

Figura 5 – Detalhe de sinalização de solo e pilares.

3.8.3.2

Sinalização complementar

A sinalização de indicação continuada das rotas de fuga deve ser implantada
entre os símbolos utilizados na sinalização básica de orientação, à altura igual a da
última, altura máxima de 60cm do piso acabado.
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A sinalização de indicação de obstáculos deve ser implantada a partir do
piso até 1,00m de altura, por meio de faixas amarelas com listras pretas inclinadas a
45 graus.
A sinalização de indicação de piso, espelhos, rodapés e corrimãos de
escadas deve ser implantada sobre os mesmos, por meio de faixas.
A sinalização de equipamentos de combate a incêndio em pilares deve ser
implantada em todas as faces do pilar.
As mensagens escritas específicas que acompanhem a sinalização básica
devem ser instaladas imediatamente adjacente à sinalização que complementa.
3.8.3.3

Materiais de sinalização

A sinalização pode ser confeccionada em placas, chapas metálicas ou
películas a serem afixadas posteriormente nos locais ou então pode ser pintada
diretamente sobre a superfície da área a ser sinalizada. Assim, o material que a
compõe pode ser rígido ou flexível, desde que atenda as exigências da norma
quanto à resistência mecânica, uniformidade de superfície, resistência à lavagem e
resistência à luz.

3.9 Compartimentação horizontal e vertical
Para evitar que o incêndio se propague para outros ambientes do edifício
assim como para facilitar a retirada de pessoas, devem ser adotadas medidas
fundamentais de proteção descritas a seguir:


compartimentação horizontal;



compartimentação vertical;



controle da quantidade de materiais combustíveis incorporados aos elementos
construtivos;
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controle das características de reação ao fogo dos materiais incorporados aos
elementos construtivos;



distanciamento seguro entre edifícios.

3.9.1

Compartimentação vertical
A capacidade dos elementos construtivos em suportar a ação de incêndio

denomina-se resistência ao fogo e se refere ao tempo durante o qual conservam
suas características funcionais (vedação ou estrutural) sob a ação do fogo, sendo
assim, a medida resistência ao fogo da envoltória do edifício assume as
características de compartimentação vertical, quando se trata de evitar a
propagação do fogo, fumaça ou gases devido à convecção do calor através da
fachada.
Quando se pensa em adotar valores para a resistência ao fogo da envoltória
do edifício, tratando-se de dificultar a propagação do incêndio entre pavimentos,
deve-se buscar a compatibilização entre a necessidade de evitar o colapso da
fachada e de evitar a propagação do incêndio entre edifícios por radiação térmica. A
destruição da envoltória do edifício determina ampliação da superfície radiante,
agravando o risco de propagação do incêndio entre edifícios (ONO, 1998).
Segundo Berto (1998), a compartimentação visa dividir o edifício em células
capazes de suportar a ação da queima dos materiais combustíveis nelas contidos,
impedindo o alastramento do fogo. A contenção do incêndio em seu ambiente de
origem tende a facilitar as operações de combate ao fogo. A compartimentação,
adicionalmente, restringe a livre movimentação da fumaça no interior do edifício.
Desta forma, os resultados que podem ser alcançados com a compartimentação
são:


conter o incêndio em seu ambiente de origem;



manter as rotas de fuga seguras contra os efeitos do incêndio;
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facilitar as operações de combate ao incêndio.

Existem alguns fatores que determinam o potencial do incêndio em afetar os
elementos construtivos e isso depende das condições encontradas no ambiente,
estes fatores são:


duração da fase de inflamação generalizada;



temperatura média da fase de inflamação generalizada;



fluxo de calor médio que penetra nos elementos construtivos na fase de inflamação
generalizada.

Dependendo do número de variáveis características dos ambientes, cada
incêndio apresenta situação na evolução da temperatura durante a fase de
inflamação generalizada e diferente duração desta fase. As variáveis mais
importantes são:


quantidade, tipo e distribuição dos materiais combustíveis no interior do local
(potencial térmico total);



suprimento de ar (ventilação);



porosidade e forma dos materiais combustíveis;



forma do local;



características térmicas dos materiais constituintes no local.

O fluxo de calor que penetra nos elementos construtivos, está de acordo com
a quantidade de superfície exposta.
Deve-se adotar a maneira de simular as condições existentes na fase de
inflamação generalizada em relação a temperatura e a duração da fase, para que se
possa determinar a resistência ao fogo dos elementos da compartimentação.
A Figura 6 apresenta a curva de evolução de incêndio em um
compartimento. Observa-se a elevação padronizada de temperatura, utilizada para
determinação da resistência ao fogo dos elementos construtivos, constituindo em
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simplificação das condições encontradas nos incêndios e visa reproduzir somente a
fase de inflamação generalizada.

Temp. (ºC)

Figura 6 – Evolução do incêndio em um compartimento.
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generalizada
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Fase de extinção
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260
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30

60

90

120

Tempo (minutos)

A avaliação é em função do período, em minutos ou horas, devendo atender
aos seguintes critérios:


estabilidade: é considerado estável se não houver ruptura ou deslocamento
transversal maior que o estipulado, quando sob efeito de carregamento e esforços
da mesma natureza dos produzidos a temperaturas normais e de ação do calor da
elevação de temperatura. É aplicável a elementos que têm função estrutural, PCF,
selos corta fogo;



integridade: é considerado integro elemento que, durante todo o ensaio, não entre
em colapso nem apresente trincas ou deformações excessivas, mesmo que
aplicados choques mecânicos padronizados no caso de paredes e divisórias. É
aplicado a elementos não-estruturais;



estanqueidade: o corpo que durante o ensaio não apresenta trincas ou aberturas
suficientes para a passagem de gases quentes ou chamas em intervalo superior a
10 segundos é considerado estanque;



isolação térmica: o corpo é considerado isolante térmico quando na face exposta
não houver aumento da temperatura média superior a 140ºC e em qualquer outro
ponto aumento superior a 180ºC.
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Na compartimentação todos os elementos e componentes construtivos
devem atender aos critérios acima e por isso recebem o nome de corta-fogo.
Os ensaios atualmente utilizados no Brasil aplicáveis aos elementos e
componentes da compartimentação são:


NBR5628/1980 – Componentes construtivos estruturais – determinação da
resistência ao fogo (para as situações em que o elemento de compartimentação
também tem função estrutural);



NBR10.636/1980 – Paredes divisórias sem função estrutural – determinação da
resistência ao fogo;



NBR6479/1980 – Portas e vedações – Métodos de ensaio ao fogo.

Nos ensaios de resistência ao fogo em paredes, o protótipo deve incluir
todos os matérias e acabamentos que reproduzam exatamente as condições de
uso, não devem porém ter as dimensões menores que 2,5m de altura e 2,5m de
largura e devem ser consideradas eventuais extrapolações nos resultados de
ensaios para compartimentação de porte avantajado.

3.9.2

Compartimentação horizontal
A compartimentação horizontal consiste na subdivisão dos pavimentos em

duas ou mais unidades autônomas, executadas por meio de paredes e portas
resistentes ao fogo, objetivando impedir a propagação do incêndio do local de
origem a outros locais, evitando a propagação horizontal e facilitando a retirada de
pessoas e bens.
A compartimentação horizontal pode ser obtida pelos seguintes dispositivos:


paredes corta-fogo;



portas corta-fogo, nas aberturas das paredes corta-fogo destinadas à circulação de
pessoas e de equipamentos;



registros corta-fogo, nos dutos de ventilação, dutos de exaustão, que transpassam a
parede corta-fogo;
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selos corta-fogo, nas passagens de cabos elétricos e tubulações através das
paredes corta-fogo.

As portas corta-fogo são classificadas em:


portas corta-fogo industriais: vedam aberturas do piso em paredes corta-fogo.
Permanecem abertas, mas devem ser fechadas no momento de incêndio, podem ter
movimentos horizontais ou verticais. Não devem ser utilizadas nas saídas de
emergência;



portas corta-fogo: vedam ao nível do piso em paredes corta-fogo mas em caso de
incêndio são utilizadas para fuga. Permanecem fechadas e enquanto aberta devem
permitir se fechar automaticamente. Somente podem ser do tipo de bater e com
dobradiças verticais.

As portas são classificadas segundo a norma NBR 11742/97– Porta cortafogo para saída de emergência – especificação, em P-30, P-60, P-90 e P-120, que
indicam, respectivamente, os graus corta-fogo de 30, 60, 90 e 120 minutos.
Essas portas para saídas de emergência devem ter pelo menos metade da
resistência corta-fogo da parede em que estão instaladas, devem manter-se
integras e não permitir a passagem de chamas.

3.9.3

Acesso de viaturas na edificação
O objetivo de fixar condições mínimas exigíveis para o acesso e

estacionamento de viaturas de bombeiros nas edificações está em disciplinar o seu
emprego na busca do salvamento de vítimas e no combata à incêndios.
A Instrução Técnica – IT nº06/01, torna obrigatória a sua utilização para os
portões de acesso de condomínios de residências unifamiliares, condomínios
comerciais e condomínios industriais, sendo recomendativa a todas as demais
edificações e áreas de risco. Desta forma, não é obrigatória para a situação em
estudo neste trabalho, porém convém verificar seus requisitos.
As seguintes condições gerais são estabelecidas:


largura mínima da via de acesso de 6,00m;
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deve suportar viaturas com peso mínimo de 25.000 kgf;



desobstrução em toda a largura e com altura livre mínima de 4,50m;



quando o acesso for provido de portão, este deverá atender à largura mínima de
4,00m e altura mínima de 4,50m.

3.9.4

Controle de Materiais de Acabamento
As condições a serem atendidas pelos materiais de acabamento e

revestimento empregados nas edificações, para que na ocorrência de incêndios, os
mesmos restrinjam a propagação do fogo e o desenvolvimento da fumaça, estão
previstos na Instrução Técnica – IT nº10/01.
O CMAR (controle de materiais de acabamento e revestimento), destina-se a
estabelecer padrões para o não surgimento de condições para o crescimento e
propagação de incêndios e será exigido em razão da ocupação e uso, e em função
da posição dos materiais de acabamento.
O CMAR só não é exigido para edificações menores que 750m2 de área e
altura menor ou igual a 12,00m.
Todas as rotas de fuga deverão possuir CMAR – Classe I ou Classe II – A e
as saídas de emergência, Classe I ou Classe II – A, com Dm (densidade ótica
específica máxima de fumaça, para ensaios com e sem chama) menor ou igual a
100.

3.9.5

Distanciamento seguro entre edifícios
O distanciamento seguro entre edifícios ou isolamento de riscos entre

edificações, é uma das medidas de proteção contra incêndio com o objetivo de
evitar sua propagação entre edifícios, principalmente os das circunvizinhanças.
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A distância entre edificações é estabelecida em especificações técnicas,
porém é considerada a menor distância compreendida entre edificações aquela que
as paredes estejam paralelas ou oblíquas, no sentido de isolar os riscos.
Independentemente dos critérios que possam ser adotados para as
distâncias, serão considerados isoladamente os riscos que estiverem separados por
paredes corta-fogo, construídas de acordo com as normas técnicas.

3.10

Brigadas de incêndio
A brigada de incêndio é composta por grupo de pessoas treinadas para atuar

na prevenção, no combate a um princípio de incêndio, na evacuação do local e na
prestação dos primeiros socorros na área estabelecida.
É necessário que exista a brigada de incêndio para garantir a eficácia do
plano de abandono do edifício, a utilização correta dos equipamentos, atuando
assim de modo eficaz durante a situação de emergência.
Atribuições da brigada de incêndio: a organização da brigada de incêndio
deve ser específica de acordo com algumas características, como número de
pavimentos, número de ocupantes, altura e área construída da edificação. Portanto
deve ser consultada a Norma técnica NBR14276.
Ações de prevenção e ações de emergência são atribuições da brigada de
incêndio e consistem em:


manutenção geral dos equipamentos contra incêndio, e saídas de emergência;



apresentação de relatório em que conste as possíveis irregularidades encontradas,
assim como a entrega do mesmo para setores competentes;



orientação à população fixa e flutuante da edificação e realização constante de
exercícios simuladores.

As ações de emergência consistem em:
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identificação do sinistro;



alarme e abandono de área;



interrupção da energia elétrica;



acionar o Corpo de Bombeiro, recepcioná-los e orientá-los;



prestação dos primeiros socorros;



combate ao princípio de incêndio;



preenchimento do formulário de registro de trabalho dos bombeiros e encaminhá-lo
ao Corpo de Bombeiro para atualização de estatísticas.

As ações de emergência podem ser feitas simultaneamente, dependendo do
número de integrantes da brigada de incêndio.
Para ser um brigadista é necessário atender alguns critérios básicos como:


ter experiência como brigadista;



estar presente na edificação;



ter conhecimento das instalações;



deve ser responsável legal;



deve ser alfabetizado;



possuir boa saúde.

A brigada de incêndio deve ser organizada da seguinte maneira:


coordenador geral: responsável por todos os edifícios do condomínio;



chefes de brigada: responsável por coordenar os líderes;



líderes: responsáveis pelas ações de emergência em sua área de atuação;



brigadistas: executam as ações de emergência Esses podem ser divididos em três
equipes:




Equipe de Salvamento, responsável pelas ações de primeiros socorros e
salvamentos das vítimas;
Equipe de Combate, responsável em combater o incêndio e tomar
providências para a extinção do mesmo;
Equipe de Abandono, responsável pela orientação de evacuação do edifício.

Todo o treinamento deve ser efetuado de acordo com a norma técnica.
Devem ser realizados exercícios simuladores em intervalo de no mínimo três
meses para treinamento parcial e de seis meses para treinamentos completos
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incluindo também a população do edifício, fazendo que os brigadistas tenham
melhor desempenho durante as possíveis ações de emergência.

3.11

Plano de abandono
Plano de abandono é o conjunto de informações e orientações impressas e

distribuídas aos ocupantes da edificação com o objetivo de propiciar abandono
seguro em caso de emergência, preservando assim sua integridade física. Será
executado pela Equipe de Abandono da brigada de incêndio
O objetivo dos planos de abandono é assegurar a utilização eficiente das
rotas de fuga. Os treinamentos adequadamente planejados garantem a evacuação
ordenada, pois a rapidez é desejável, porém, sempre com ordem e disciplina.
A Equipe de Abandono é composta de pessoal treinado e tem como objetivo
conduzir as pessoas de lugar sinistrado para lugar seguro. Para isso é necessário
planejamento e treinamento constante dos procedimentos de emergência.
Para que a evacuação da edificação seja feita de forma rápida e ordenada,
devem existir rotas de fuga seguras que propiciem o completo abandono dos
ocupantes e das equipes de orientação. O ocupante deve sair andando e não
correndo e dirigir-se a primeira saída livre previamente indicada, evitando entrar em
pânico.
O plano de abandono deve ser elaborado pelo coordenador geral ou pelo
chefe da brigada e auxiliado por profissional habilitado.
Para a elaboração do plano de abandono devem ser observados alguns
itens como:


características da edificação: número de pavimentos;
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altura da edificação;



material de acabamento;



facilidade de propagação de incêndio;



facilidade de acesso do Corpo de Bombeiros;



tempo de deslocamento até saídas próximas;



tempo para abandono dos andares;



tempo e distância do Corpo de Bombeiros;



sistema de segurança: sinalização correta da rota de fuga e equipamentos;



acesso às escadas de segurança desobstruído;



iluminação de emergência, alarmes, hidrantes e extintores deverão estar em perfeita
condição de utilização.

Existe a possibilidade da existência de deficientes físicos devendo ser
verificado o tempo médio para evacuação até o ponto mais distante definido para
saída.
A principal finalidade do treinamento do plano de abandono é verificar a
coordenação das ações e, portanto, ele poderá e deverá ser repetido quantas vezes
for necessárias até que se tenha perfeita coordenação em sua execução.
As pessoas deverão abandonar o edifício sob orientação da equipe de
abandono e seguindo o plano assim que for acionado o alarme de incêndio.
Ao final de cada treinamento deve ser feito relatório que contenha todas as
etapas da operação, tipos de dificuldades, situações inesperadas, problemas
ocorridos e o relatório deve conter também dados do tipo, quantidade de pessoas
retiradas e tempo gasto para o abandono; rotas de fuga e equipamentos utilizados.
É de extrema necessidade que o plano de abandono seja de conhecimento
de todos os ocupantes do edifício fazendo com que todos tenham maior confiança
em caso evacuação do edifício.
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4 Proposta de Check-List para inspeção predial de
segurança contra incêndio
A inspeção predial é a vistoria técnica da edificação para a apuração de suas
condições técnicas e determinação das medidas preventivas e corretivas
necessárias à boa conservação e manutenção do edifício (LIVIO, 2002).
Dado que a negligência é a principal causa dos acidentes em edifícios e o
combate do problema impõe fiscalização e a punição dos responsáveis, lembrando
que o poder público mostra-se ineficiente nesse mister; a solução dos problemas de
segurança e proteção contra incêndio e outros relativos à conservação e
manutenção predial exige que a fiscalização seja realizada pelo próprio condomínio,
pela contratação de profissional habilitado na realização de inspeção predial.
A inspeção predial propicia não só a eficiente fiscalização, como orienta as
equipes de manutenção por seus laudos.
A finalidade precípua da inspeção predial é informar e orientar as equipes de
manutenção a proceder aos reparos e recomendações com vistas a atender as
exigências da norma brasileira de manutenção (NBR5674) da ABNT, pelos laudos
de inspeção predial.
Além de servir como instrumento de auxílio à manutenção, o laudo de
inspeção predial é documento que permite a fiscalização da administração
condominial no tocante aos serviços realizados no edifício. A análise seqüencial dos
laudos permite verificar o aprimoramento ou a deterioração do edifício ao longo do
tempo.
Nos casos de edifícios novos, em que a garantia imobiliária ainda está em
vigor, a inspeção predial é o recurso técnico mais adequado para delimitar as
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responsabilidades da construtora e condomínio. As anomalias construtivas
determinadas na inspeção predial permitem classificação quanto à origem,
possibilitando identificar as responsabilidades do construtor, do condomínio e de
terceiros.
Cientes da importância da inspeção predial como meio de preservação do
patrimônio imobiliário brasileiro, segurança dos usuários e economia de recursos, a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da Comissão de
Estudo de Manutenção em Edificações, atualizou a norma técnica NBR5674,
passando a valer a partir de 1/11/1999. Dentre os procedimentos recomendados
pela norma de manutenção destaca-se a obrigatoriedade de “se realizarem as
inspeções prediais na edificação descritas na seção 8, apresentando relatórios
periódicos sobre suas condições, identificando e classificando os serviços de
manutenção necessários”.

4.1 Coleta de Informações
A NBR 5674, em sua seção 8 – Coleta de Informações, estabelece o seguinte:
“8.1 São fontes de informação para o sistema de manutenção as solicitações
e reclamações dos usuários e as inspeções técnicas.
8.2 As inspeções devem ser feitas em intervalos regulares, seguindo a
orientação disposta na NBR 14.037 ou, extraordinariamente, quando necessário.
8.3 Na realização das inspeções devem ser consideradas as condições de
uso e exposição ambiental relevantes ao desempenho da edificação, para se poder
estimar o comportamento futuro da mesma e de seus componentes.
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8.4 As inspeções devem ser orientadas por listas de conferência
padronizadas (Check-Lists), elaboradas considerando:


roteiro lógico de inspeção das edificações;



os componentes e equipamento mais importante na edificação;



as formas de manifestação esperadas da degradação da edificação;



as solicitações e reclamações dos usuários.

8.5 Os relatórios das inspeções devem seguir modelo estabelecido, de forma
a facilitar o registro, documentação e recuperação de informações.
8.6 Os relatórios das inspeções devem descrever a deterioração de cada
componente da edificação e avaliar a perda de seu desempenho, classificando os
serviços de manutenção conforme o grau de urgência, nas seguintes categorias:


serviços de urgência imediata;



serviços a serem incluídos em programa de manutenção.

8.7 Os relatórios de inspeção devem orientar a gestão da manutenção das
edificações para minimizar a necessidade de serviços de manutenção não
planejada.”
Além de medida obrigatória e periódica, consoante item 5.4.c da norma NBR
5674 de manutenção de edificações, a norma determina que os laudos das
inspeções façam parte da documentação básica e registros, consoante exposto no
item 7 – Documentação básica e registros.
Lembra-se também que no item 8 do Art.39 do Código do Consumidor (Lei n
8.078/1990) tornou obrigatório o atendimento das normas técnicas da ABNT pelos
fornecedores de serviços, fica evidente que a ausência de laudos periódicos de
inspeção predial na documentação básica de manutenção são grave irregularidade
condominial.
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Os objetos da inspeção predial são os imóveis em geral, tais como:


casas térreas;



sobrados;



edifícios de múltiplos andares;



galpões em geral;



shopping centers;



hipermercados;



hospitais;



escolas;



postos de gasolina;



garagens;



templos religiosos;



edifícios públicos especiais (delegacias, presídios);



edifícios públicos (museus, estádios).

De acordo com a finalidade e o fim pretendido, a inspeção predial segundo
recomendação do IBAPE/SP (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia), se classifica em três níveis, sendo:


nível 1: vistoria para a identificação das anomalias aparentes, elaborada por
profissional habilitado, contando com orientação técnica pertinente, em imóveis com
sistemas e componentes construtivos simples (casas térreas, sobrados, edifícios
sem elevador);



nível 2: vistoria para a identificação das anomalias aparentes identificadas com o
auxílio de equipamentos, elaborados por profissionais de diversas especialidades,
contendo indicação de orientações técnicas pertinentes, em imóveis com sistemas e
componentes construtivos complexos (edifícios de múltiplos andares, galpões
industriais);



nível 3: vistoria para a identificação das anomalias aparentes e das ocultas
constatáveis com o auxílio de equipamentos, incluindo testes e ensaios locais e
laboratoriais específicos, elaborada por profissionais de diversas especialidades,
contendo indicação de orientações técnicas pertinentes, em imóveis com suspeitas
de vícios ocultos significativos.
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O critério utilizado para a elaboração de laudos de inspeção predial baseiase na análise do risco (no presente trabalho, risco à segurança contra incêndios),
classificando as anomalias detectadas quanto a seu grau de urgência, que são:


crítico: risco iminente contra a saúde e segurança;



regular: risco a funcionalidade;



mínimo: risco de desvalorização.

A indicação das medidas preventivas e corretivas contidas no laudo de
inspeção predial, consoante prioridades do grau de urgência, bem como a
classificação do estado de conservação do imóvel é a seguinte:


crítico: quando o empreendimento contém anomalias classificadas com grau de
urgência crítico à sem condições de uso;



regular: quando o empreendimento contém anomalias classificadas com grau de
urgência regular a sujeito a reparos;



satisfatório: quando o empreendimento não contém anomalias significativas à
situação normal.

No tocante à segurança e proteção contra incêndios por ser entendido como
item crítico na classificação de riscos, quanto a seu grau de urgência, devemos
realizar sempre laudo específico para segurança contra incêndios, laudo técnico de
inspeção predial relativo à segurança contra incêndio.
Os tópicos essenciais deste laudo de segurança contra incêndios, conforme
recomendação do IBAPE/SP (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia), são:


identificação do solicitante;



classificação do objeto da inspeção;



localização;



datas das vistorias;



descrição técnica do objeto, classificando-o conforme tipologia, utilização, idade e
padrão construtivo;



nível utilizado;
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Check-List dos elementos construtivos e equipamentos vistoriados com a descrição
das anomalias apontadas;



relatório fotográfico;



relação de documentos analisados (plantas, vistorias Corpo de Bombeiros, PPRA,
CIPA, brigada de incêndio);



indicação das recomendações técnicas ou medidas preventivas necessárias;



avaliação do estado de conservação do imóvel;



prazo de validade da inspeção;



data do laudo;



assinatura do responsável, acompanhado nº do CREA;



Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Sendo assim, dado que até o momento não há nenhum Check-List
consagrado no tocante à segurança contra incêndios e também para propiciar às
equipes de manutenção melhor orientação, é apresentada proposta de Check-List.
O Check-List proposto foi montado seguindo as prioridades das medidas
ativas e passivas inerentes à classificação pertinentes a edifícios residenciais, do
Grupo A, a que o Decreto Estadual nº 46.076/01 faz menção, “extintores de
incêndio, hidrantes, iluminação e sinalização de emergência, compartimentação,
saídas de emergência e finalmente um dos itens mais importantes, que são as
Brigadas de incêndio e seus ensaios de abandono”.
O Check-List proposto tem como objetivo servir de apoio ao inspetor na
feitura do laudo de inspeção predial de segurança contra incêndios.
Quando da vistoria inicial para a inspeção predial, o inspetor deverá
inicialmente, indagar e verificar com o síndico ou gerente a documentação do
condomínio.
De posse destes documentos, o inspetor inicia sua vistoria (trabalho de
campo), seguindo os seguintes parâmetros:
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utilizar indumentária correspondente ao trabalho, botas com solado de borracha,
capacete e luvas se necessário;



utilizar equipamentos como: máquina fotográfica de boa precisão, lanterna, canivete
ou similar, trena, nível, prancheta e caneta;



realizar a coleta de dados de cima para baixo,: heliporto (se houver), ático, barrilete
e casa de máquinas, cobertura, pavimentos tipo, térreo, mezanino (se houver),
subsolos;



realizar finalmente a coleta de dados das fachadas e equipamentos.

Para laudos de inspeção predial de segurança contra incêndios em edifícios
residenciais, seguimos os parâmetros estabelecidos acima e, principalmente
verificamos documentações, medidas passivas e ativas de proteção contra
incêndios:


projetos executivos e de corpo de bombeiros;



auto de vistoria do corpo de bombeiros;



PPRA;



CIPA e SESMT;



extintores de incêndio;



hidrantes;



iluminação e sinalização de emergência;



alarme de incêndio;



compartimentação;



saídas de emergência;



brigadas de incêndio e seus ensaios de abandono;



riscos de incêndio em geral.
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4.2 Check-List
A proposta inicial de Check-List utilizada em nosso trabalho, é a seguinte:
Segurança contra Incêndios
Endereço: ____________________________________________________
Nome do Edifício/ Obra:_______________________________________
Código de Atividade: ______________ Grau de Risco:_____________
Classe de Ocupação de 1 a 13-TSIB:____________
Classe de Risco: ___________
Nº de pavimentos:___________
Nº de subsolos:_____________
Nº de mezaninos/ outras ocupações:_________
Nº de aptos/ conjuntos:_________
População estimada:_________
Responsável (Síndico / Gerente):____________________________

Item inspecionado
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.
4.1

Projetos e documentos
Projeto executivo de Prefeitura
Projeto de proteção e combate à incêndio
Vistoria Corpo de Bombeiros
AVS (Auto Vistoria de segurança)
PPRA
CIPA e SESMT
Extintores
Conforme Projeto Bombeiros
Ao menos dois por pavimento
Respeitam as classes de fogo
Manutenção dentro da ABNT 12962
Sinalização
Hidrantes
Mangueiras conforme projeto Bomb.
Mangueiras aduchadas
Mangueiras conservação
Chave de aperto no local
Esguicho conforme projeto
Caixa de hidrante em bom estado
Vidro de visualização e proteção da mangueira
Reserva de Incêndio respeitada
Dispositivo de alarme e comando das bombas sinalizados
Saídas de emergência
Rotas de fuga

Sim

Não

Observações

1 Classe A e outro B e C.

Teste pressão
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4.2
4.3
4.4

Unidade passagem de 1,20m
Corrimãos
Guarda-corpo

4.5

Escadas abertas

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Escadas enclausuradas
Esc. Enclausuradas à prova de fumaça
Portas corta-fogo com selo ABNT
Iluminação emergência autônoma
Iluminação por gerador de energia
Sinalização de piso
Sinalização de paredes e pilares
Automático de descida do elevador para o térreo

Testar
Testar

4.14

Em edifícios antigos

Garagem com escada e elevador
enclausurados com PCF

5
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2

Compartimentação
Horizontal – paredes corta fogo
Vertical – envoltória do Edifício
Vertical – selos corta fogo
Planos de Abandono
Brigadas de incêndio NBR14276
Treinamento periódico
Riscos Gerais
Elétricos
Quadros
Fiações tubuladas
Caixas de passagem
Caixas terminais
Elétricos instalados em materiais Inflamáveis (madeira)
Gás inflamável
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) Medidores internos com
ventilação
Gás canalizado Medidores internos com ventilação
Materiais inflamáveis
Combustíveis líquidos (locais de estocagem)
Tintas e vernizes (locais de estocagem)

7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2

Notas:
Sim – Conforme as Normas.
Não – Não conforme as Normas.
N.A. – Não aplicável.

Ponteiras voltadas p/ parede
Altura de 1,05m int. e 1,30m ext.
Elementos estr. resistentes
120min

Ventilação por 4 horas.

Verificar atas das reuniões
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5 Estudo de casos
O objetivo destes estudos de casos é testar a proposta de Check-List para
inspeção predial da segurança contra incêndio para edifícios residenciais
apresentada no Capítulo 4.
O objeto da aplicação são imóveis residenciais multifamiliares de renda
familiar média de 20 (vinte) salários mínimos, com no mínimo de 12 pavimentos,
quatro apartamentos por pavimento, idade máxima de 10 anos de construção, para
que possa ser enquadrado na vigência do Decreto Estadual nº 38.069/93 (decreto
anterior ao atual Decreto nº 46.076/2001).
Para a feitura destes três estudos de casos, procuramos nos edifícios
aproximadamente as mesmas características, que seguem:


vigor do Decreto Estadual nº 38.069/93 à época de sua construção;



classificação de padrão construtivo apartamento médio, segundo IBAPE/SP (Anexo
6);



localizado na cidade de São Paulo;



mesma época de feitura dos laudos;



edifícios residenciais altos com mais de 12 metros de altura;



nível 2 de classificação da inspeção predial, segundo classificação e recomendação
do IBAPE/SP;

5.1 Descrição dos imóveis
5.1.1

O imóvel 1 tem as seguintes características



localizado no bairro do Ipiranga;



composto por 20 pavimentos tipo, dois subsolos e térreo;



quatro apartamentos por andar, totalizando 80 apartamentos;



idade de construção de 10 anos;



área de terreno de 1.500,00m2;



área construída de 7.230,00m2.

Método de inspeção predial das condições de segurança contra incêndio em edifícios residenciais

5.1.2

O imóvel 2 tem as seguintes características



localizado no bairro da Saúde;



composto por 17 pavimentos tipo, dois subsolos e térreo;



quatro apartamentos por andar, totalizando 68 apartamentos;



idade de construção de nove anos;



área de terreno de 1.250,00m2;



área construída de 6.650,00m2.

5.1.3
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O imóvel 3 tem as seguintes características



localizado no bairro de Perdizes;



composto por 13 pavimentos tipo, dois subsolos e térreo;



quatro apartamentos por andar, totalizando 52 apartamentos;



idade de construção de oito anos;



área de terreno de 1.650,00m2;



área construída de 7.800,00m2.

5.2 Requisitos legais mínimos
Os requisitos legais mínimos exigidos para edifícios residenciais, paradigmas
dos edifícios estudados, em função do Decreto Estadual nº 38.069/93, são a
manutenção dos seguintes documentos e procedimentos no edifício:


cópias dos projetos de arquitetura, estrutura e instalações;



cópias dos projetos de proteção e combate á incêndios;



cópia do último Auto de Vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros;



cópia do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e renová-lo a cada
12 (doze) meses;



CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) atualizada;



brigada de incêndio atualizada e treinada.
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Os imóveis estudados resumidamente apresentaram os seguintes dados:

Tabela 6 – Resumo dos dados obtidos nos imóveis inspecionados – análise
documental.
Data da inspeção
Ano de Construção
No. Pavimentos-tipo
Aptos por andar
Projeto de Proteção contra incêndio
Projeto de arquitetura, estruturas e instalações
Auto de Vistoria
PPRA
CIPA
Brigada de incêndio

Imóvel 1
17/03/2003
1993
20
4
não há
não há
não há
não há
não há
não há

Imóvel 2
18/03/2003
1994
17
4
não há
não há
não há
não há
não há
não há

Imóvel 3
21/03/2003
1995
13
4
não há
não há
não há
não há
não há
não há

5.3 Procedimentos básicos
Os procedimentos básicos adotados para as citadas inspeções, foram os
seguintes:


entrevistar síndico e zelador do edifício;



utilizar indumentária correspondente ao trabalho, botas com solado de borracha,
capacete e luvas se necessário;



utilizar equipamentos como: máquina fotográfica de boa precisão, lanterna, canivete
ou similar, trena, nível, prancheta e caneta;



realizar a coleta de dados de cima para baixo: heliporto (se houver), ático, barrilete e
casa de máquinas, cobertura, pavimentos tipo, térreo, mezanino (se houver),
subsolos, fachadas e equipamentos;



realizar a coleta de dados por pavimento, verificando todo o sistema especifico,
como extintores, hidrantes, alarmes, escadas, sinalização, iluminação,
compartimentação, saídas de emergência e anomalias em geral que possam
contribuir de alguma maneira para aumentar o risco de incêndio;



tempo estimado para a inspeção de 5 horas.
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5.4 Resultados das inspeções
Os resultados obtidos nas inspeções seguem resumidos na tabela abaixo:

Tabela 7 – Resumo dos resultados das inspeções.
Item inspecionado
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
5
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2

Projetos e documentos
Projeto executivo de Prefeitura
Projeto de prot. e comb. à incêndio
Vistoria Corpo de Bombeiros
AVS (Auto Vistoria de segurança)
PPRA
CIPA e SESMT
Extintores
Conforme Projeto Bombeiros
Ao menos dois por pavimento
Respeitam as classes de fogo
Manutenção dentro da ABNT 12962
Sinalização
Hidrantes
Mangueiras conforme projeto Bomb.
Mangueiras aduchadas
Mangueiras conservação
Chave de aperto no local
Esguicho conforme Projeto
Caixa de hidrante em bom estado
Vidro de visualização e proteção da mangueira
Reserva de Incêndio respeitada
Dispositivo de alarme e comando das bombas sinalizados
Saídas de emergência
Rotas de fuga
Unidade passagem de 1,20m
Corrimãos
Guarda-corpo
Escadas abertas
Escadas enclausuradas
Esc. enclausuradas à prova de fumaça
Portas corta-fogo com selo ABNT
Iluminação emergência autônoma
Iluminação por gerador de energia
Sinalização de piso
Sinalização de paredes e pilares
Automático de descida do elevador para o térreo
Em edifícios antigos
Compartimentação
Horizontal – paredes corta fogo
Vertical – envoltória do Edifício
Vertical – selos corta fogo
Planos de Abandono
Brigadas de incêndio NBR14276
Treinamento periódico
Riscos Gerais
Elétricos
Quadros
Fiações tubuladas
Caixas de passagem
Caixas terminais
Elétricos instalados em materiais inflamáveis (madeira)
Gás inflamável
Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) Medidores internos com ventilação
Gás canalizado -Medidores internos com ventilação
Materiais inflamáveis
Combustíveis líquidos (locais de estocagem)
Tintas e vernizes (locais de estocagem)

Imóvel 1
Sim

Não

Imóvel 2

NA

Sim

X
X
X

Não

Sim

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

NA

X
X
X

X
X

X
X

Não

X

X
X

X
X

Imóvel 3

NA

X
X
X

Notas: Sim – Conforme as Normas.Não – Não conforme as Normas.N.A. – Não aplicável.
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5.5 Recomendações técnicas
As recomendações técnicas e documentais realizadas nos laudos periciais,
(apresentados integralmente nos Anexos D, E e F), baseadas nas vistorias
realizadas, são as seguintes:

5.5.1

Imóvel 1
Documental:



conseguir no Corpo de Bombeiros, 2ª via do Projeto de proteção e combate a
incêndios apresentado à época da construção;



contratar profissional habilitado para a confecção do PPRA (Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais) e renová-lo a cada ano;



designar um funcionário para ser o responsável pela segurança do edifício, como
preconiza a NR – 5 da Portaria 3214/78 do Mtb e treiná-lo;



realizar treinamentos de Brigada e plano de abandono aos funcionários e usuários
do edifício;



depois de serem seguidas as recomendações, proceder nova vistoria do Corpo de
Bombeiros.

Equipamentos e proteções:


padronizar todas as sinalizações de extintores e hidrantes, e implantá-los nos
andares 17º, 15º e 4º onde não existem;



recolocar todos os extintores na altura padrão de 1,60m medida a partir do
contrapiso;



contratar empresa para recarregar todos os extintores;



reformar todas as caixas de hidrantes, tomando o cuidado de não emperrá-las
quando da sua pintura, como acontece atualmente nos andares 18º, 14º, 13º, 11º,
10º, 7º, 5º, 4º e 2º;



retirar vaso do 4º andar que está obstruindo o hidrante;



colocar vidro protetor de identificação nas portas das caixas de hidrantes dos
andares 17º e 6º, onde atualmente não há o vidro;



depois de reformada as caixas dos hidrantes, realizar testes de pressão e, caso
necessário, promover a troca das mangueiras;



retirar do andar térreo vaso ornamental grande que está obstruindo o hidrante;



promover o conserto das fechaduras das portas corta fogo dos andares 18º, 16º,
12º, 6º e 2º;
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promover o conserto do corrimão da escadaria do lanço do 5º para o 4º andar que
está parcialmente solto;



consertar as luminárias de emergência dos 17º, 15º e 8º andares;



promover a troca do registro de recalque da calçada e refazer a pintura de
sinalização;



retirar do centro de medição de elétrica todos os materiais encontrados, depositados
indevidamente e altamente inflamáveis como tintas, resto de tapetes, maquinários,
madeira;



adquirir mais seis extintores de água pressurizada de dez litros – classe A, para
serem colocados dois em cada subsolo e dois no andar térreo, como demonstrado
ao Zelador no dia da vistoria, lembrando que os mesmos devem também ser
sinalizados.



retirar de todas as antecâmaras dos pavimentos as lixeiras de plástico que
atrapalham o tráfego e rota de fuga dos usuários, além de poderem constituir fonte
potencial de origem de incêndio.

5.5.2

Imóvel 2
Documental:



contratar profissional habilitado para a confecção do PPRA (Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais) e renová-lo a cada ano;



designar um funcionário para ser o responsável pela segurança do edifício, como
preconiza a NR – 5 da Portaria 3214/78 do Mtb e treiná-lo;



realizar treinamentos de Brigada e plano de abandono aos funcionários e usuários
do edifício;



depois de serem seguidas as recomendações, proceder a nova vistoria do Corpo de
Bombeiros.

Equipamentos e proteções:


padronizar todas as sinalizações de extintores e hidrantes, e implantá-los nos
andares 12º e 6º onde não existe sinalização de extintores e hidrantes;



reformar todas as caixas de hidrantes, tomando o cuidado de não emperrá-las
quando da sua pintura, como acontece atualmente nos andares 17º, 11º, 10º, 7º, 4º,
3º e 2º;



colocar vidro protetor de identificação nas portas das caixas de hidrantes dos
andares 16º, 14º, 12º e 8º, onde atualmente não tem o vidro;



depois de reformada as caixas dos hidrantes, realizar testes de pressão e caso
necessário promover a troca das mangueiras;



promover o conserto das fechaduras das portas corta fogo dos andares 11º, 6º e 2º;



promover o conserto do corrimão da escadaria do lanço do 2º subsolo para o 1º
subsolo que está parcialmente solto; g)Consertar as luminárias de emergência das
escadarias dos 17º e 6º andares;
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sinalizar o registro de recalque da calçada;



adquirir mais seis extintores de água pressurizada de dez litros – classe A, para
serem colocados dois em cada subsolo e dois no andar térreo, como demonstrado
ao Zelador no dia da vistoria, lembrando que os mesmos devem também ser
sinalizados;



retirar de todas as antecâmaras dos pavimentos as lixeiras de plástico que
atrapalham o tráfego e rota de fuga dos usuários, além de poderem constituir fonte
potencial de origem de incêndio.

5.5.3

Imóvel 3
Documental:



contratar profissional habilitado para a confecção do PPRA (Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais) e renová-lo a cada ano;



designar um funcionário para ser o responsável pela segurança do edifício, como
preconiza a NR – 5 da Portaria 3214/78 do Mtb e treiná-lo;



realizar treinamentos de Brigada e plano de abandono aos funcionários e usuários
do edifício;



depois de serem seguidas as recomendações, proceder a nova vistoria do Corpo de
Bombeiros.

Equipamentos e proteções:


padronizar todas as sinalizações de extintores e hidrantes, e implantá-los nos
andares 10º, 8º e 3º que não existe sinalização de extintores e hidrantes;



reformar todas as caixas de hidrantes, tomando o cuidado de não emperrá-las
quando de sua pintura, como acontece atualmente nos andares 13º, 12º, 10º, 7º, 6º,
4º e 2º;



colocar vidro protetor de identificação nas portas das caixas de hidrantes dos
andares 11º, 10º, 7º e 4º, onde atualmente não tem o vidro;



depois de reformada as caixas dos hidrantes, realizar testes de pressão e caso
necessário promover a troca das mangueiras;



promover o conserto das fechaduras das portas corta fogo dos andares 11º, 8º, 5º e
2º;



consertar as luminárias de emergência das escadarias dos 17º e 6º andares;



sinalizar o registro recalque da calçada;



adquirir mais seis extintores de água pressurizada de dez litros – classe A, para
serem colocados dois em cada subsolo e dois no andar térreo, como demonstrado
ao Zelador no dia da vistoria, lembrando que os mesmos devem também ser
sinalizados;



retirar de todas as antecâmaras dos pavimentos as lixeiras de plástico que
atrapalham o tráfego e rota de fuga dos usuários, além de poderem constituir fonte
potencial de origem de incêndio.
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5.6 Conclusões Preliminares
Com todo o exposto, é possível verificar a importância da utilização de
tabelas do tipo Check-List, pois as mesmas, além de organizar os trabalhos de
inspeção, checando todos os itens pertinentes, auxiliam o inspetor na feitura dos
laudos de inspeção.
Nestes estudos de casos pode-se verificar que os itens documentais
pertinentes a projetos, autos de vistorias, PPRA e CIPA, apresentaram resultados
semelhantes nos três edifícios, demonstrando assim a falta de conhecimento legal
por parte dos síndicos e administradores dos condomínios.
No tocante aos itens técnicos pode-se perceber também que os resultados
são bastante parecidos, com deficiências e anomalias comuns em diversos
pavimentos como, falta de manutenção de extintores, falta de sinalização, caixas de
hidrantes emperradas ou obstruídas, vidros das caixas de hidrantes quebrados,
lixeiras e vasos obstruindo as rotas de fuga.
A utilização deste Check-List nas inspeções realizadas serviu para mostrar
que ele mesmo poderá e deverá ser melhorado, pois alguns itens encontrados não
estão contemplados nos Check-List como por exemplo: fechaduras das portas
corta-fogo e altura padrão de colocação dos extintores.
Outro item verificado foi a ausência de espaço para observações maior que o
atual, ao final de cada sub-item, facilitando assim a inscrição de detalhes que o
inspetor possa ter detectado.
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5.7 Revisão crítica do check-list
A finalidade do estudo de caso foi alcançada com a verificação de que o
Check-List proposto é falho em alguns itens e, portanto deverá ser melhorado.
Notou-se também a necessidade de um Manual de Preenchimento do
Check-List, com detalhes dos itens a serem inspecionados, com linguagem mais
técnica e prática.
Sendo assim, foi criado um novo check-list que segue:
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Segurança contra Incêndios
Endereço:
Nome do Edifício/ Obra:
Código de Atividade:

Grau de Risco:

Classe de Risco:

Nível de inspeção:

Nº de pavimentos:

Nº de subsolos:

Nº de mezaninos/ outras ocupações:

Nº de aptos/conjtos:

População estimada:
Responsável (Síndico / Gerente, etc.):
Item inspecionado

1.

Projetos e documentos

1.1

Projeto executivo de
Prefeitura

1.2

Projeto de prot. e comb.
à incêndio

1.3

Vistoria Corpo de
Bombeiros

1.4

AVS (Auto Vistoria de
Segurança)

1.5

PPRA

1.6

CIPA e SESMT

1.7

RIA

Sim Não N.A Observações
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1.8
1.9

SPDA
FICAM

Observações:

Item inspecionado

2.

Extintores

2.1

Conforme Projeto
Bombeiros

Sim Não N.A Observações

1 Classe A e outro B/C.
2.2

Ao menos dois por
pavimento

2.3

Respeitam as classes
de fogo

2.4

Manutenção – ABNT
12962

2.5

Sinalização

Observações:
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Item inspecionado

3.

Hidrantes

3.1

Mangueiras conforme
projeto Bomb.

3.2

Mangueiras aduchadas

3.3

Mangueiras ensaios de
pressão

3.4

Chave de aperto no
local

3.5

Esguicho conforme
Projeto

3.6

Caixa de hidrante em
bom estado

3.7

Vidro de visualização e
proteção da mangueira

3.8

Reserva de Incêndio
respeitada

3.9

Dispositivo de alarme e
comando das bombas
sinalizados

Sim Não N.A Observações
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3.10

Registro de recalque –
calçada

Observações:

Item inspecionado
4.

Saídas de emergência

4.1

Rotas de fuga

4.2

Unidade passagem de
1,20m

4.3

Corrimãos

4.4

Guarda-corpo

4.5

Escadas abertas

4.6

Escadas enclausuradas

4.7

Esc. encl. à prova de
fumaça

4.8

Portas corta-fogo com
selo ABNT

4.9

Fechaduras das PCF

Sim Não N.A Observações
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4.10

Iluminação emergência
autônoma

4.11

Iluminação por gerador
de energia

4.12

Luminárias de
emergência

4.13 Sinalização de piso

4.14

Sinalização de paredes
e pilares

4.15

Automático de descida
do elevador

Observações:

Item inspecionado
5

Compartimentação

5.1

Horizontal – paredes
corta fogo

5.2

Vertical – envoltória do
Edifício

5.3

Vertical – selos corta
fogo

Observações:

Sim Não N.A

Observações
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Item inspecionado
6.

Planos de Abandono

6.1

Brigadas de incêndio
NBR14276

6.2

Treinamento periódico

Sim Não N.A Observações

Observações:

Item inspecionado
7.

Riscos Gerais

7.1

Elétricos

7.1.1

Quadros

7.1.2

Fiações tubuladas

7.1.3

Caixas de passagem

7.1.4

Caixas Terminais

7.2

Gás combustível

7.2.1

Gás liquefeito de petróleo
(GLP) Medidores externos
com ventilação

Sim Não N.A Observações
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7.2.2

Gás canalizado Medidores
internos com ventilação

7.3

Materiais inflamáveis

7.3.1

Combustíveis líquidos

7.3.2

Tintas e Vernizes

7.3.3

Acesso de viatura na
edificação

7.3.4

Controle de materiais
de acabamento

77

Observações:

Também foi elaborado um Manual de preenchimento do check-list, que
segue:
O objetivo deste manual é o de facilitar o trabalho das equipes de campo na
inspeção predial de edifícios residenciais para a cidade de São Paulo.
Constará deste manual os procedimentos a serem seguidos pelo inspetor,
desde o seu ingresso na edificação, com o questionário a ser respondido pelos
administradores dos condomínios até o correto preenchimento das planilhas do
check-list.
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Antes de iniciar o manual porém devemos lembrar que o inspetor deverá
utilizar:


indumentária correspondente ao trabalho, ou seja, botas com solado de borracha,
capacete e luvas se necessário;



equipamentos como: máquina fotográfica de boa precisão, lanterna, canivete ou similar,
trena, nível, prancheta e caneta;



realizar a coleta de dados de cima para baixo, ou seja: heliponto (se houver), ático,
barrilete e casa de máquinas, cobertura, pavimentos tipo, térreo, mezanino (se houver),
subsolos;



realizar finalmente a coleta de dados das fachadas e outros equipamentos.

Manual de Preenchimento
Primeiramente deve-se realizar um questionário ao Síndico/ administrador do
condomínio quanto a parte documental do edifício e logo após questionário
referente a parte de proteções e equipamentos de segurança contra incêndios.
Lembrete: O inspetor deve anotar nas planilhas, com um X em SIM quando
o item estiver em conformidade com as normas vigentes e em NÃO quando por
alguma razão não estiver em conformidade com as normas.
Caso o item não esteja enquadrado naquele edifício, o inspetor deve anotar
em N.A. de não aplicável.
O campo observações é destinado ao inspetor incluir qualquer outra
observação daquele item que entenda pertinente, assim como inserir as anomalias
detectadas por pavimento.
1.

Questionário referente a parte documental



O condomínio possui os projetos executivos e projeto aprovado pela Municipalidade de
São Paulo? Caso positivo, requisitar cópia.



O condomínio possui o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros? Caso positivo,
requisitar cópia.



O condomínio possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros? Caso positivo,
requisitar cópia.
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O condomínio possui o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, como
preconiza a NR – 9 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho? Caso positivo,
requisitar cópia dos últimos dois anos.



O condomínio possui CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ou
funcionário responsável pela segurança, como preconiza a NR – 5 da Portaria 3214/78
do Ministério do Trabalho? Caso positivo, qual o seu nome e função.



O condomínio possui o RIA – Relatório de Inspeção Anual de Elevadores, como
preconiza o Decreto Lei nº 33.948 da Lei nº 10.348/87? Caso positivo, requisitar cópia.



O condomínio possui o SPDA – Atestado de Sistema de Proteção a Descarga
Atmosférica, como preconiza a NBR 5419? Caso positivo, requisitar cópia.



O condomínio possui o FICAM – Ficha de Inscrição no Cadastro de Manutenção de
Sistema de Segurança, preconizado pela Secretaria da Habitação e Desenvolvimento
Urbano da Prefeitura Municipal de São Paulo? Caso positivo, requisitar cópia.



O condomínio possui empresa contratada responsável pela manutenção dos
equipamentos de incêndio? Caso positivo, requisitar cópia do contrato.



O condomínio possui empresa responsável pela manutenção dos elevadores? Caso
positivo, requisitar cópia do contrato.

2.

Questionário referente a parte de proteções e equipamentos



O condomínio possui algum Laudo de inspeção predial de segurança contra incêndios?
Caso positivo, requisitar cópia.



O condomínio faz a recarga dos extintores conforme a NBR 12962/98? Caso positivo,
requisitar cópia do contrato ou nota fiscal da última empresa de recarga contratada.



O condomínio faz periodicamente testes de pressurização no sistema de hidrantes
como preconiza a NBR 13714/96? Caso positivo, quando e por quem foi realizado estes
testes.



O condomínio possui brigadas de incêndio como preconiza a NBR 14276/99? Já foi
realizado treinamento de abandono? Caso positivo, solicitar cópia das atas de reunião e
dos exercícios da brigada.

3.

Questionário geral



Qual o nome e endereço do condomínio?



Quantos funcionários tem o condomínio?



Qual a idade da construção?



Quantos pavimentos tipo e atipo tem o condomínio?



Quantos apartamentos tem o condomínio?



Qual o nome do Síndico ou responsável pelo condomínio?

Baseado nas informações coletadas acima, o inspetor deverá iniciar o
trabalho de campo. Os requisitos a serem cumpridos podem variar de acordo com
as características apresentadas pelo edifício e enumeradas acima.
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Lembrete: realizar a coleta de dados de cima para baixo.

3.1

Extintores
No item extintores, deve-se observar principalmente:



A quantidade de extintores por pavimento, lembrando que todo e qualquer pavimento
deverá ter no mínimo 2(dois) extintores – 1 classe A e outro classe B/C como preconiza
o DE 46076/01.



Se os extintores não estão obstruídos por qualquer material.



Se os extintores estão com o selo do INMETRO.



Se os extintores estão com o selo de recarga/ manutenção dentro das especificações
da NBR12962.



Se contém indicação de classe a que se emprega.



Se os extintores estão sinalizados, inclusive aqueles que estão em pilares, conforme
NBR 13434 e NBR 13435.

Lembrete: Extintores de água pressurizada devem ser recarregados a pelo
menos cada 5 anos ou utilização.
Extintores de pó químico devem ser recarregados a pelo menos cada 1 ano
ou tempo marcado no cilindro pelo fabricante ou utilização.
Extintores de dióxido de carbono – CO2 devem ser recarregados sempre que
sua carga nominal for inferior a 10% ou caso não seja possível pesá-los, por
segurança recarregar a cada 1 ano ou utilização.

3.2

Hidrantes
No item hidrantes, deve-se observar principalmente:



O estado de conservação e sinalização das bombas de incêndio.



Reserva de incêndio é respeitada? Verificar e não acreditar na palavra do Zelador, pois
quando de falta de água são os primeiros a utilizarem da reserva para outros fins.



Dispositivo de alarme e comando das bombas em bom estado, conforme NBR
13848/97.
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O estado de conservação das caixas de hidrantes, inclusive procedendo a abertura de
todas as portas, pois é comum estarem emperradas.



O estado de conservação das mangueiras dos hidrantes. Estão aduchadas? Possuem
esguicho, conforme NBR 12779



Se existem os vidros de visualização e proteção das mangueiras, conforme NBR 12779.

3.3

Saídas de emergência
No item saídas de emergência, deve-se observar principalmente, os

seguintes itens da NBR 9077:


A acessibilidade das rotas de fuga, ou seja se as mesmas não estão obstruídas por
vasos ornamentais, móveis, materiais diversos e principalmente por lixeiras que são
instaladas nas antecâmaras.



Verificar se as rotas de fuga levam a uma área de descarga segura.



A unidade passagem de 1,20m no mínimo, principalmente nas escadarias e
antecâmaras.



Verificar se os corrimãos estão com as pontas voltadas para parede.



No caso de guarda-corpos verificar se a sua altura para interiores é de 1,05m e de
1,30m para exteriores.



Verificar se as escadas abertas ou enclausuradas são constituídas de elementos
estruturais e de vedação que resistam 120min.



Verificar se as escadas enclausuradas à prova de fumaça tem ventilação exaustora que
resista 4 horas ininterruptamente.



Verificar nas PCF – Portas corta fogo: fechaduras e selos da ABNT – lembrar que
muitas vezes o selo está coberto por tinta.



Verificar a iluminação de emergência autônoma por baterias ou por gerador – colocar
em funcionamento e verificar todas as luminárias.



Verificar adequação da sinalização de piso, paredes e pilares.



Verificar se a descida do elevador para o térreo é automática em caso de emergência

3.4

Compartimentação
No item compartimentação, deve-se observar principalmente, os seguintes

itens da NBR 14432/00:


Se a estrutura do edifício foi feita em concreto armado.



Se as paredes de vedação do edifício foram feitas em tijolos de barro do tipo cerâmico,
tijolos de barro comum, concreto celular, bloco de concreto ou painéis de gesso
acartonado com resistência ao fogo, entre outros.
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Verificar se nos shafts de passagem de eletrodutos, gás e medidores, os mesmos tem
algum selo corta fogo do tipo, lã de rocha, concreto, fibra de vidro, gesso e etc.

Plano de Abandono
No item Plano de Abandono, deve-se observar principalmente:



Se o edifício tem brigada de incêndio montada e atuante, conforme NBR 14276.



Se os funcionários e usuários receberam treinamentos específicos de abandono e
quando? Com que freqüência?

3.6

Riscos Gerais
No item Riscos Gerais, deve-se observar principalmente:



Se os quadros elétricos estão aterrados e com a sua fiação e cabeamento tubuladas.



Se as tomadas, interruptores e etc. estão com fiação solta.



Se os medidores internos e externos de GLP – Gás Liqüefeito de Petróleo estão
ventilados – lembrando que o GLP é mais pesado que o ar e portanto, deve ter
ventilação inferior.



Verificar o local de estoque/ armazenamento de materiais de limpeza, tintas e etc. –
lembrando que muitas vezes, por falta de local no edifício, são guardados nos centro de
medições de elétrica.
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6 Conclusão
Com o incremento da tecnologia no início da década de 1990, houve maior
facilidade para a classe pesquisadora aprimorar-se pelo maior intercâmbio de
informações com outros países, principalmente a Europa e Estados Unidos.
Fruto de muito esforço e competência dos agentes da área de segurança
contra incêndios, o Estado de São Paulo adiantou-se em relação a outros estados
da União, dando passo significativo para o avanço da tecnologia da segurança
contra incêndio com a promulgação do Decreto nº 46.076 de 31/08/2001, também
denominado Código Estadual de Segurança Contra Incêndios.
Os profissionais ligados à segurança contra incêndios têm muitas áreas de
atuação, como:


projetar edificações e equipamentos de segurança contra incêndios;



confeccionar projetos de proteção e combate contra incêndios em imóveis
residenciais, comerciais e industriais;



ministrar treinamentos para usuários das edificações;



promover a montagem de brigadas de incêndio;



trabalhar como inspetor predial, confeccionando Laudos de Inspeção Predial de
segurança contra incêndios e outros.

6.1 Análise e melhoria da proposta
O principal objetivo deste trabalho era o de apresentar proposta de método
de avaliação de segurança contra incêndios em edifícios residenciais, por meio de
Check-List apresentado no Capítulo 4.
O correto preenchimento de Check-List, poderá ensejar laudo de inspeção
predial de segurança contra incêndios completo.
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No Capítulo 5, foram relatados três estudos de casos realizados, todos com
as mesmas características construtivas e de idade da construção, com o intuito de
testar o Check-List proposto.
No trabalho de campo apareceram as primeiras dificuldades, pois se notou a
falta do Manual de Preenchimento do Check-List, em que se poderiam encontrar
indicações ou mesmo trechos resumidos de forma simplificada das normas
especificadas para os itens inspecionados.
Com as entrevistas realizadas junto aos Síndicos e responsáveis pelos
edifícios, foi possível notar que a falta de conhecimento das legislações vigentes em
relação à segurança contra incêndio das edificações era comum aos três edifícios.
As documentações obrigatórias de segurança e manutenção também são
tratadas com falta de conhecimento e muitas vezes com desprezo.
Ao iniciar o preenchimento do Check-List, percebeu-se a falta de três
importantes documentos no corpo do mesmo, o Relatório de Inspeção Anual de
elevadores (RIA), o Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica
(SPDA) e a Ficha de Inscrição no Cadastro de Manutenção de Sistema de
Segurança (FICAM) da Prefeitura do Município de São Paulo.
No preenchimento do item extintores percebeu-se pouco espaço deixado
para observações pertinentes e a falta de coluna nas tabelas de preenchimento ao
lado das colunas do SIM e NÃO, com o termo N.A. – Não aplicável.
No item hidrantes, notou-se a falta da importante verificação dos testes/
ensaios de pressurização das mangueiras, assim como a falta de espaço para
observações relativas aos registros de recalque das calçadas.
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No item saídas de emergência verificou-se a falta de outra importante
consideração, que é a inspeção das fechaduras das portas corta fogo e da inspeção
nas luminárias de emergência.
Ao término do trabalho de campo foi possível perceber que as planilhas
estavam muito rasuradas, indicando pouco espaço entre os itens e principalmente a
falta de espaço de observações dado que os edifícios tinham todos mais que 12
pavimentos.
Ao estudar outros Check-Lists e principalmente ao realizar a vistoria nos três
imóveis, percebemos a necessidade de aperfeiçoar o Check-List proposto no
Capítulo 4, sendo assim, nova proposta de Check-List (Anexo G) é apresentada,
agora com mais espaço para as observações e com todas as importantes
adaptações necessárias, sendo testada a sua eficiência em nova vistoria no edifício
do bairro de Perdizes, realizada no dia 28 de abril de 2003 (Anexo H).
Ao realizar nova vistoria no edifício percebeu-se que o novo Check-List,
apesar de maior e mais detalhado, é de mais fácil preenchimento, principalmente
quando temos a ferramenta do Manual de Preenchimento (Anexo I).
Ao entregar os laudos às equipes de manutenção dos edifícios, os seus
integrantes fizeram observações muito pertinentes a respeito da confecção de
tabela em que constassem as anomalias detectadas, sua identificação fotográfica e
a orientação técnica para cada caso.
De posse do novo Check-List, realizamos então novo Laudo de inspeção
predial de segurança contra incêndios para o imóvel 3 (Anexo J), agora incluindo, no
final com Tabela de Resumo de Prioridades, em que consta as anomalias e as
orientações técnicas pertinentes.
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Com este novo Check-List ensejando novo Laudo Pericialdo imóvel 3,
pudemos estabelecer as principais ocorrências nos (três edifícios, que seguem:
As principais ocorrências documentais comuns aos três edifícios são:


não havia, em nenhum dos edifícios, o projeto de proteção e combate à incêndios
apresentado à época da sua construção;



não havia, em nenhum dos edifícios, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais;



não havia, em nenhum dos edifícios, a CIPA, nem mesmo funcionário responsável
pela segurança do edifício, como preconiza a NR – 5 da Portaria 3214/78 do Mtb;



não havia, em nenhum dos edifícios, o SPDA – Atestado do Sistema de Proteção
Atmosférica;



não havia, em nenhum dos edifícios, o FICAM – Ficha de Inscrição no Cadastro de
Manutenção de Sistema de Segurança da Prefeitura Municipal;



não havia, em nenhum dos edifícios, brigada de incêndio ou plano de abandono
para os funcionários e usuários do edifício;

As principais ocorrências nos equipamentos e proteções contra incêndios
comuns aos três edifícios foram:


não há padronização das sinalizações de extintores e hidrantes;



todos os extintores estavam fora da altura padrão de 1,60m medida a partir do
contrapiso;



a maioria das caixas de hidrantes estava emperradas necessitando de reformas;



em nenhum dos edifícios foi realizado testes de pressão no sistema de hidrantes
para verificar a necessidade de promover a troca das mangueiras de hidrantes;



grande parte das PCF estavam com as fechaduras quebradas;



grande parte das luminárias de emergência estavam quebradas e /ou com lâmpadas
queimadas;



os registros de recalque da calçada ou estavam quebrados ou sem sinalização;



em todos os edifícios, havia caixas de hidrantes sem vidro protetor de identificação
nas portas;



nos edifícios, havia obstruções às rotas de fuga como vasos ornamentais e/ou
lixeiras nas antecâmaras;



dois dos três edifícios apresentavam, nos centros de medição elétrica presença de
materiais altamente inflamáveis como tintas, resto de tapetes, maquinários, madeira.
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As principais recomendações e orientações técnicas no tocante às
documentações são:


contratar profissional habilitado para a confecção do PPRA (Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais) e renová-lo a cada ano;



contratar profissional habilitado para a confecção do SPDA (Atestado do Sistema de
Proteção Atmosférica) e renová-lo a cada ano;



contratar profissional habilitado para a confecção do FICAM (Ficha de Inscrição no
Cadastro de Manutenção de Sistema de Segurança);



designar funcionário para ser o responsável pela segurança do edifício, como
preconiza a NR – 5 da Portaria 3214/78 do Mtb e treiná-lo;



realizar treinamentos de Brigada de incêndio e plano de abandono aos funcionários
e usuários do edifício;



depois de serem seguidas as recomendações, solicitar nova vistoria do Corpo de
Bombeiros.

E as principais recomendações e orientações técnicas no tocante aos
equipamentos e proteções são:


padronizar todas as sinalizações de extintores e hidrantes;



reformar todas as caixas de hidrantes, tomando o cuidado de não emperrá-las
quando de sua pintura, como aconteceu em muitos andares;



colocar vidro protetor de identificação nas portas das caixas de hidrantes; * Depois
de reformada as caixas dos hidrantes, realizar testes de pressão e caso necessário
promover a troca das mangueiras;



promover o conserto das fechaduras quebradas das portas corta fogo;



consertar as luminárias de emergência quebradas ou com lâmpadas queimadas das
escadarias;



consertar ou sinalizar o registro recalque da calçada;



retirar de todas as antecâmaras dos pavimentos as lixeiras de plástico que
atrapalham o tráfego e rota de fuga dos usuários, além de poderem constituir fonte
potencial de origem de incêndio;



adquirir mais seis extintores de água pressurizada de dez litros – classe A, para
serem colocados dois em cada subsolo e dois no andar térreo, como demonstrado
ao zelador no dia da vistoria, lembrando que eles devem também ser sinalizados.

6.2 Considerações finais
Espera-se que os resultados obtidos neste trabalho sejam de grande valia
aos agentes da segurança e combate à incêndios, de forma a motivar novas
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pesquisas quanto ao tema, aprofundando e diversificando o tema, pois é notório a
também falta de conhecimento de administradores de condomínios comerciais e de
indústrias quanto a legislação e normas de incêndio.
A nova proposta de check-list, juntamente com as tabelas de prioridades
apresentadas no Anexo H, deverão receber modificações e inserções ao longo de
novas experiências, pois além de serem as principais ferramentas para as equipes
de manutenção dos edifícios é também o resultado de um bom trabalho de inspeção
predial.
Os profissionais da inspeção predial tem um grande campo de atuação, pois
através dos anos inicia-se uma conscientização prevencionista, principalmente em
grandes edifícios e com grandes populações.
No futuro com a esperada promulgação da Lei Municipal sobre manutenção
periódica, o campo da inspeção predial será ainda mais promissor, porém enquanto
ainda não tem-se esta obrigatoriedade, contamos apenas com a conscientização da
população para o tema.
Sendo assim, espera-se que este trabalho seja útil no dia-a-dia dos
inspetores/ peritos em inspeção predial, pois com um método de avaliação eficaz,
busca-se uma melhoria de qualidade dos Laudos de inspeção predial de segurança
contra incêndio e conseqüentemente uma acentuada melhora nos serviços de
manutenção predial.
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manutenção preventiva das edificações
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5.3.4 Exclusivamente para o cálculo da
população, as áreas de sanitários, corredores
e elevadores nas ocupações D e E e áreas de
sanitários e elevadores nas ocupações C e F
são excluídas das áreas de pavimento
5.4.2 Larguras mínimas a serem adotadas
As larguras mínimas das saídas de
emergência, em qualquer caso, devem ser as
seguintes:
a) 1,20m, para as ocupações em geral,
ressalvando o disposto a seguir;
b) 1,65m, correspondente a três unidades
de passagem de 55cm, para as
escadas, os acessos (corredores e
passagens)
e
descarga,
nas
ocupações do grupo H, divisão H-2 e
H-3;
c) 1,65m, correspondente a três unidades
de passagem de 55cm, para as
rampas, acessos (corredores e
passagens)
e
descarga,
nas
ocupações do grupo H, divisão H-2;
d) 2,20m, correspondente a quatro
unidades de passagem de 55cm, para
as rampas, acessos às rampas
(corredores e passagens) e descarga
das rampas, nas ocupações do grupo
H, divisão H-3.
5.4.3 Exigências adicionais sobre largura de
saídas
5.4.3.1 A largura das saídas deve ser medida
em sua parte mais estreita, não sendo
admitidas saliências de alizares, pilares, e
outros, com dimensões maiores que as
indicadas na Figura 1, e estas somente em
saídas com largura superior a 1,20m.
5.4.3.2 As portas que abrem para dentro de
rotas de saída, em ângulo de 180º, em seu
movimento de abrir, no sentido do trânsito de
saída, não podem diminuir a largura efetiva
destas em valor menor que a metade (ver
figura 2), sempre mantendo uma largura
mínima livre de 1,20m para as ocupações em
geral e de 1,65m para as do grupo F.

98

ABNT – NBR9077
4.3.3 Exclusivamente para o cálculo da
população, as áreas de sanitários nas
ocupações E e F são excluídas das áreas
de pavimento.

4.4.2 Larguras mínimas a serem adotadas
As larguras mínimas das saídas, em
qualquer caso, devem ser as seguintes:
a) 1,10m, correspondendo a duas
unidades de passagem e 55cm,
para as ocupações em geral,
ressalvado o disposto a seguir:
2,20m, para permitir a passagem de
macas, camas e outros nas ocupações do
grupo H, divisão H-3.

4.4.3 Exigências adicionais sobre largura
de saídas
4.4.3.1 A largura das saídas deve ser
medida em sua parte mais estreita, não
sendo admitidas saliências de alizares,
pilares e outros com dimensões maiores
que as indicadas na Figura 1, e estas
somente em saídas com largura superior
a 1,10m.
4.4.3.2 As portas que abrem para dentro
de rotas de saída, em ângulo de 180º, em
seu movimento de abrir, no sentido do
trânsito de saída, não podem diminuir a
largura efetiva destas em valor menor que
a metade (ver Figura 2), sempre
mantendo uma largura mínima livre de
1,10m para as ocupações em geral e de
1,65m para as do grupo F

5.5.2.2 As distâncias máximas a serem
percorridas para atingir as portas de acesso às
edificações e o acesso as escadas ou as
4.5.2.2 As distâncias máximas a serem
portas das escadas (nos pavimentos) constam
percorridas constam da Tabela 6 do
da tabela 5 e devem ser contada a partir da
Anexo.
porta de acesso do compartimento mais
distante, desde que o caminhamento interno
deste compartimento não ultrapasse 10,00m.
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5.5.2.5 Qualquer edificação dotada de
estrutura resistente ao fogo é classificada
como de classe Y – mediana resistência
ao fogo – se, em qualquer ponto da
edificação, houver qualquer uma das
seguintes condições de risco:
a) abertura entre pavimentos, que
permitam a fácil propagação
vertical do incêndio, tais como
escadas, vazios ornamentais ou
não, dutos desprotegidos, e
outros;
b) inexistência
de
distância
satisfatória entre aberturas de
pavimentos consecutivos, tais
como prédios com paredescortina, pele de vidro, peitoris
inferior ao previsto no item
5.5.2.6.c.

5.5.2.7 Para que as unidades autônomas
sejam consideradas isoladas entre si, a
resistência ao fogo dos elementos da
construção de compartimentação deve
atender aos critérios estabelecidos na
Instrução Técnica – 08 (Segurança
Estrutural nas Edificações) e Instrução
Técnica
–
09
(Compartimentação
horizontal e vertical).
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4.5.2.5 Qualquer edificação dotada de estrutura
resistente ao fogo é classificada como de
classe Y – mediana resistência ao fogo – se,
em qualquer ponto da edificação, houver
qualquer uma das seguintes condições de risco:
a) abertura
entre
pavimentos,
que
permitam a fácil propagação vertical do
incêndio, tais como escadas, vazios
ornamentais
ou
não,
dutos
desprotegidos, e outros;
b) inexistência de distância satisfatória
entre
aberturas
de
pavimentos
consecutivos, tais como prédios com
paredes-cortina, pele de vidro, peitoris
muito baixos e outros;
c) existência, em edifícios de escritórios
(grupo D), de grandes salões –
dependências com mais de 125m2 –
sem divisões ou utilizando divisórias
leves, não-resistentes ao fogo;
d) vãos de iluminação e ventilação, dando
para p’tios internos que não atendam
as condições de espaço livre exterior
(ver 3.27).
4.5.2.7 Para que as unidades autônomas sejam
consideradas isoladas entre si, devem:
a) ser separadas entre si e das áreas de
uso comum por paredes resistentes a 2h
de fogo; 4h de fogo se em edifício alto
(tipo 0);
b) ser dotadas de portas resistente ao fogo
quando em comunicação com os
acessos;
c) Ter as aberturas situadas em lados
opostos de paredes divisórias entre
unidades autônomas e afastamentos de
1,00m entre si; esta distância pode ser
substituída
por
moldura
vertical,
perpendicular ao piano das aberturas,
com 0,50m de saliência sobre ele e
ultrapassando 0,30m a verga da
abertura mais alta;
d) Ter as aberturas situadas em paredes
paralelas, perpendiculares ou oblíquas
entre si, que pertençam a unidades
autônomas
distintas;
afastamento
mínimo de 1,50m.
Notas:
a) Para efeito de aplicação desta seção,
são equiparados a unidades autônomas os
apartamentos de hotéis, as salas de aulas,
as enfermarias e quartos de hospitais e
outros.
b) Para efeito da aplicação da alínea a,
enquanto não houver norma brasileira
específica, devem ser adotadas como
padrões as paredes de tijolos macios de
meio-tijolo (15cm) em um tijolo (25cm)
como resistentes a 2h e 4h de fogo,
respectivamente.
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5.5.4.2 A largura, vão livre ou luz das portas,
comuns ou corta-fogo, utilizadas nas rotas de
saída, deve ser dimensionada como estabelecido
em 5.4, admitindo-se uma redução no vão de luz,
isto é, no livre, das portas em até 75mm de cada
(golas), para o contra-marco e alizares. As portas
devem Ter as seguintes dimensões mínimas de
luz:
a) 80cm, valendo por uma unidade de
passagem;
b) 90cm, valendo por duas unidades de
passagem;
c) 1,50m, em duas folhas, valendo por três
unidades de passagem.
Nota: a) Porta com dimensão maior ou igual a
2,20m, exige-se coluna central.
5.5.4.6 Em salas com capacidade acima de 100
pessoas e nas rotas de saída dos locais de
reunião com capacidade acima de 100 pessoas,
as portas de comunicação com os acessos,
escadas e descarga devem ser dotadas de
ferragem do tipo anti-pânico, conforme NBR
11785.
5.6.2.3 Os patamares das rampas devem ser
sempre em nível, tendo comprimento mínimo de
1,20m, medidos na direção do trânsito, sendo
obrigatórios sempre que houver mudança de
direção ou quando a altura a ser vencida
ultrapassar 3,70m.
5.7 Escadas
5.7.1 Generalidades

4.5.4.2 A largura, vão livre ou luz das portas, comuns
ou corta-fgo, utilizadas nas rotas de escadas de
saída, deve ser dimensionada como estabelecido em
4.4, admitindo-se uma redução no vão de luz, isto é,
no vão livre, das portas em até 75mm de cada lado
(golas), para o contra-marco, marco e alizares. As
portas devem Ter as seguintes dimensões mínimas
de luz:
a) 80cm, valendo por uma unidade de passagem;
b) 1,00m, valendo por duas unidades de
passagem;
c) 1,50m, em duas folhas, valendo por três
unidades de passagem;
Nota: Acima de 2,20m, exige-se coluna central.
4.5.4.6 Em salas com capacidade acima de 200
pessoas e nas rotas de saída dos locais de reunião
com capacidade acima de 200 pessoas, as portas de
comunicação com os acessos, escadas e descarga
devem ser dotadas de ferragem do tipo anti-pânico,
conforme NBR 11785.
4.6.2.3 Os patamares das rampas devem ser sempre
em nível, tendo comprimento mínimo de 1,10m,
medidos na direção do trânsito, sendo obrigatórios
sempre que houver mudança de direção ou quando
a altura a ser vencida ultrapassar 3,70m.
4.7 Escadas
4.7.1 Generalidades

Em qualquer edificação, os pavimentos sem
Em qualquer edificação, os pavimentos
sem saída em nível para o espaço livre exterior saída em nível para o espaço livre exterior devem ser
devem ser dotados de escadas, enclausuradas dotados de escadas, enclausuradas ou não, as quais
devem:
ou não, as quais devem:
a) quando enclausuradas, ser constituída com
material incombustível ;
b) quando não enclausuradas, além da
incombustibilidade, oferecer nos elementos
estruturais resistência ao fogo conforme
Instrução Técnica CB-08 (Segurança
Estrutural na Edificação);
c) ter os pisos dos degraus e patamares
revestidos com materiais resistentes à
propagação superficial de chama, isto é, com
índice Ä da NBR 9442;
d) ser dotadas de guardas em seus lados
abertos conforme 5.8;
e) ser dotadas de corrimãos, conforme 5.8;
f) atender a todos os pavimentos, acima e
abaixo da descarga, mas terminando
obrigatoriamente no piso desta, não
podendo ter comunicação direta com outro
lanço na mesma prumada (ver figura 3);
g) ter os pisos com condições antiderrapantes,
e que permaneçam antiderrapantes com o
uso;
h) atender à seção 5.5.1.2.

a) quando enclausuradas, ser constituída com
material incombustível ;
b) quando não enclausuradas, além da
incombustibilidade, oferecer nos elementos
estruturais resistência ao fogo de no mínimo 2h;
c) ter os pisos dos degraus e patamares revestidos
com materiais resistentes à propagação
superficial de chama, isto é, com índice Ä da
NBR 9442;
d) ser dotadas de guardas em seus lados abertos
conforme 4.8;
e) ser dotadas de corrimãos, conforme 4.8;
f) atender a todos os pavimentos, acima e abaixo
da descarga, mas terminando obrigatoriamente
no piso desta, não podendo Ter comunicação
direta com outro lanço na mesma prumada (ver
figura 3);
g) ter os pisos com condições antiderrapantes, e
que permaneçam antiderrapantes com o uso;
h) atender à seção 4.5.1.2.
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5.7.3 Dimensionamento de degraus e
patamares
5.7.3.1 Os degraus devem:

4.7.3 Dimensionamento
patamares

de

degraus

e

a) Ter altura h (ver figura 4) compreendida 4.7.3.1 Os degraus devem:
entre 16,0cm e 18,0cm, com tolerância
de 0,5cm;
a) Ter altura h (ver figura 4) compreendida
entre 16,0cm e 18,0cm, com tolerância de
0,5cm;
b) Ter largura b (ver figura 4)
dimensionada pela fórmula de Blondel:
63cm < (2h + b) < 64cm;
b) ter largura b (ver figura 4) dimensionada
pela fórmula de Blondel: 63cm < (2h + b)
< 64cm;
c) Ser balanceados quando o lanço da
escada for curvo (escada em leque) ou
em espiral, quando se tratar de c) Ser balanceados quando o lanço da
escada for curvo (escada em leque), caso
escadas não destinadas a saídas de
emergências (ver 5.7.5.1), caso em que
em que a medida do degrau (largura do
a medida do degrau (largura do
degrau) será feita segundo a linha de
percurso (ver 3.32) e a parte mais estreita
degrau) será feita segundo a linha de
percurso e a parte mais estreita destes
destes degraus ingrauxidos não tenha
degraus ingrauxidos não tenha menos
menos de 15cm;
de 15cm, respectivamente;
d) Ter, num mesmo lanço, largura e alturas
iguais e, em lanços sucessivos de uma
d) Ter, num mesmo lanço, largura e
mesma escada, diferenças entre as
alturas iguais e, em lanços sucessivos
alturas de degraus de, no máximo, 5mm;
de uma mesma escada, diferenças
entre as alturas de degraus de, no
máximo, 5mm;
e) Ter bocel (nariz) de 1,5cm, no mínimo, ou,
quando este inexistir, balanço da quina do
degrau sobre o imediatamente inferior
e) Ter bocel (nariz) de 1,5cm, no mínimo,
com este mesmo valor mínimo (ver figura
ou, quando este inexistir, balanço da
4).
quina do degrau sobre o imediatamente
inferior com este mesmo valor mínimo
(ver figura 4).
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5.7.4.3 Nas caixas de escadas, não
podem existir aberturas para tabulações
de lixo, para passagem para rede
elétrica, centros de distribuição elétrica,
armários para medidores de gás e
assemelhados, excetuadas as escadas
não enclausuradas em edificações de
baixa-média alturas (H ≤ 12,00m).
5.7.5 escadas não destinadas a saídas
de emergência
5.7.5.1 As escadas secundárias, não
destinadas a saídas de emergência,
devem:
a) Atender aos mezaninos e áreas
privativas de qualquer edificação,
desde que a população seja inferior a
20 pessoas, com altura de escada
não superior a 3,70m;
b) Ter largura mínima de 60cm;
c) Ter os pisos em condições
antiderrapantes e que permaneçam
como tais em uso;
d) Ser dotadas de corrimãos, atendendo
ao prescrito no 5.8, bastando porém,
apenas um corrimão nas escadas
com até 1,20m de largura e
dispensando-se
corrimãos
intermediários;
e) Atender ao prescrito em 5.7.3
(dimensionamento
dos
degraus,
conforme
lei
de
Blondel,
balanceamento e outros), e nas
escadas curvas (escadas em leque)
dispensa-se a aplicação da fórmula
dos patamares (5.7.3.3), bastando
que o patamar tenha um mínimo de
80cm.
5.7.5.2
admitem-se
nas
escadas
secundárias, exclusivamente de serviço e
não destinadas a saída de emergência,
as seguintes alturas máximas h dos
degraus, respeitando-se, porém, sempre
a lei de Blondel:
a) Ocupações A até G: h = 20cm
b) Ocupações H:
h = 19cm
c) Ocupações I até M: h = 23cm

4.7.4.3 Nas caixas de escadas, não podem
existir aberturas para tabulações de lixo, para
passagem para rede elétrica, centros de
distribuição elétrica, armários para medidores
de gás e assemelhados, excetuadas as
escadas não enclausuradas em edificações
com alturas classificadas em L e M (de baixa e
de média alturas).
4.7.5 escadas não destinadas a saídas de
emergência
4.7.5.1 As escadas secundárias, não
destinadas a saídas de emergência, mas que
podem eventualmente funcionar como tais, isto
é, todas as demais escadas da edificação,
devem:
a) Ter os pisos em condições antiderrapantes
e que permaneçam como tais com o uso;
b) Ser dotadas de corrimãos, atendendo ao
prescrito no 4.8, bastando porém, apenas
um corrimão nas escadas com até 1,20m
de largura e dispensando-se corrimãos
intermediários;
c) Ser dotadas de guardas em seus lados
abertos, conforme 4.8;
d) Atender
ao
prescrito
em
4.7.3
(dimensionamento dos degraus, conforme
lei
de
Blondel,
balanceamento
e
outros),admitindo-se porém nas escadas
curvas que a parte mais estreita dos
degraus ingrauxidos chegue a um mínimo
de 7cm e dispensando-se a aplicação da
fórmula dos patamares (4.7.3.3), bastando
que o patamar tenha um mínimo de 80cm.

4.7.5.2 admitem-se nas escadas
secundárias, exclusivamente de serviço e não
destinadas a saída de emergência, as
seguintes alturas máximas h dos degraus,
respeitando-se, porém, sempre a lei de
Blondel:
a) Ocupações A até G: h = 20cm
b) Ocupações H:
h = 19cm
c) Ocupações I até J: h = 23cm
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enclausuradas 4.7.10 Escadas enclausuradas protegidas
(EP)

4.7.10.1 As escadas enclausuradas
5.7.8.1 As escadas enclausuradas
protegidas (ver figura 7) devem atender protegidas (ver figura 9) devem atender aos
aos requisitos de 5.7.1 a 5.7.4, exceto requisitos de 4.7.1 a 4.7.4, e se for o caso, aos
5.7.3.1.c, e mais os seguintes:
requisitos de 4.7.8 ou 4.7.9, e mais os
seguintes:
a) ter suas caixas isoladas por paredes
a) ter suas caixas isoladas por paredes
resistentes a 2h de fogo, no mínimo;
b) ter as portas de acesso a esta caixa
resistentes a 2h de fogo, no mínimo;
de escada do tipo corta-fogo (PCF), b) ter as portas de acesso a esta caixa de
com resistência de 90 minutos de
escada resistentes ao fogo por 30 minutos
fogo;
(PRF) e, preferencialmente, dotadas de
c) ser dotadas, em todos os pavimentos
vidros aramados transparentes com 0,50m2
(exceto no da descarga, onde isto é
de área, no máximo;
facultativo), de janelas abrindo para o c) ser dotadas, em todos os pavimentos
espaço livre exterior, atendendo ao
(exceto no da descarga, onde isto é
previsto em 5.7.8.2;
facultativo), de janelas abrindo para o
espaço livre exterior, atendendo ao previsto
d) ser dotadas de janelas que permita a
em 4.7.10.2;
ventilação em seu término superior,
com área mínima de 1,00m2, devendo d) ser dotadas de alçapão de alívio de fumaça
estar localizada na parede junto ao
(alçapão de tiragem) que permita a
teto ou no máximo 15cm deste, do
ventilação em seu término superior, com
término da escada.
área mínima de 1,00m2.
5.7.8.2 As janelas das escadas protegidas
devem:
a) estar situadas junto ao teto, ou no 4.7.10.2 As janelas das escadas protegidas
máximo, a 15cm deste, estando o devem:
peitoral, no mínimo, a 1,10m acima do a) estar situadas junto ao teto estando o
piso do patamar ou degrau adjacente
peitoral, no mínimo, a 1,10m acima do piso
do patamar ou degrau adjacente e tendo
e tendo largura mínima de 80cm;
b) ter área de ventilação efetiva mínima
largura mínima de 80cm;
de 0,80m2, em cada pavimento (ver b) ter área de ventilação efetiva mínima de
0,80m2, em cada pavimento (ver figura 10);
figura 8);
c) ser dotadas de venezianas, ou outro c) ser dotadas de vidros de segurança
material que assegure a ventilação
aramados ou temperados,com
área
máxima de 0,50m2 cada um quando
permanente, devendo distar pelo
menos 3,00m, em projeção horizontal,
distarem menos 3,00m, em projeção
de qualquer outra abertura no mesmo
horizontal, de qualquer abertura no mesmo
prédio, no mesmo nível ou em nível inferior
prédio, no mesmo nível ou em nível
inferior ao seu ou à divisa do lote,
ao seu ou à divisa do lote, podendo esta
podendo esta distância ser reduzida
distância ser reduzida para 1,40m, no caso
de aberturas no mesmo plano de parede e
para 1,40m, no caso de aberturas no
mesmo plano de parede e no mesmo
no mesmo nível;
nível;
d) ser construídas em perfis reforçados de
aço, com espessura mínima de 3mm,
d) ser construídas em perfis reforçados
de aço, com espessura mínima de
sendo vedado o uso de perfis ocos, chapa
3mm, sendo vedado o uso de perfis
dobrada, alumínio, madeira, plástico, e
outros;
ocos, chapa dobrada, alumínio,
madeira, plástico, e outros;
e) ter, nos caixilhos móveis, movimento que
e) ter, nos caixilhos móveis, movimento
não prejudique o tráfego da escada e não
ofereça dificuldade de abertura ou
que não prejudique o tráfego da
escada e não ofereça dificuldade de
fechamento, em especial da parte
abertura ou fechamento, em especial
obrigatoriamente móvel junto ao teto,
sendo que de preferência do tipo
da parte obrigatoriamente móvel junto
ao teto, sendo que de preferência do
basculante, sendo vedados os tipos de
tipo basculante, sendo vedados os
abrir com o eixo vertical e maximar
tipos de abrir com o eixo vertical e
maximar.
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5.7.8.3 Na impossibilidade de colocação de janela
na caixa da escada enclausurada protegida,
conforme a linha c de 5.7.8.1, os corredores de
acesso devem:
a) ser ventiladas por janelas abrindo para o
espaço livre exterior, com área mínima de
0,80m2, largura mínima de 0,80m, situadas
junto ao forro ou, no mínimo, a 15cm deste; ou,
b) ter sua ligação com caixa da escada por
meio de antecâmeras ventiladas, executadas
nos moldes do especificado em 5.7.10 ou
5.7.12.
5.7.8.4 As escadas enclausuradas protegidas
devem possuir ventilação permanente inferior, com
área de 1,20m2 no mínimo, devendo ficar junto ao
solo da caixa da escada podendo ser no piso do
pavimente térreo ou no patamar intermediário entre
o pavimento térreo e o pavimento imediatamente
superior, que permita a entrada de ar puro, em
condições análogas à tomada de ar dos dutos de
ventilação (ver 5.7.11).
5.7.9 Escadas enclausuradas à prova de fumaça
(PF)
5.7.9.1 As escadas enclausuradas à prova de
fumaça (ver figuras 9, 10 e 11) devem atender ao
estabelecido em 5.7.1 a 5.7.4, exceto 5.7.3.1.c, e
aos seguintes:
a) ter suas caixas enclausuradas por
paredes resistentes a 4 h de fogo;
b) ter ingresso por antecâmeras ventiladas,
terraços ou balcões, atendendo as primeiras
ao prescrito em 5.7.10 e os últimos em 5.7.12;
c) ser providas de portas corta-fogo (PCF)
com resistência de 60 minutos ao fogo.
5.7.9.2 A iluminação natural das caixas de escadas
enclausuradas à prova de fumaça, recomendável
mas não indispensável, quando houver, deve
obedecer aos seguintes requisitos:
a) ser obtida por abertura provida de caixilho
de perfil de aço reforçado, com 3mm de
espessura mínima, provido de feicho acionável
por chave ou ferramenta especial, devendo ser
aberto somente para fins de manutenção ou
emergenciais;
b) este caixilho deve ser guarnecido com
vidro aramado, transparente ou não, malha de
12,5mm, com espessura mínima de 6,5 mm;
c) em paredes dando para o exterior, sua
área máxima não pode ultrapassar 0,50m2; em
parede dando para antecâmara ou varanda,
pode ser de até 1,00m2;
d) havendo mais de uma abertura de
iluminação, a distância entre elas não pode ser
inferior a 0,50m, e a soma de suas áreas não
devem ultrapassar 10% da área da parede em
que estiverem situadas.
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4.7.10.3 Na impossibilidade de colocação de janela na
caixa da escada enclausurada protegida, conforme a linha
c de 4.7.10.1, os corredores de acesso devem:
a) ser ventiladas por janelas abrindo para o espaço
livre exterior, com área mínima de 0,80m2, largura
mínima de 0,80m, situadas junto ao forro ou,
b) ter sua ligação com caixa da escada por meio de
antecâmeras ventiladas, executadas nos moldes do
especificado em 4.7.12 ou 4.7.14.
4.7.10.5 As escadas enclausuradas protegidas devem
possuir ventilação permanente inferior, com área de
1,20m2 no mínimo, devendo ficar junto ao solo, podendo
esta ventilação ser por veneziana na própria porta de saída
térrea ou local conveniente da caixa da escada ou corredor
da descarga que permita a entrada de ar puro, em
condições análogas à tomada de ar dos dutos de
ventilação (ver 4.7.13).
4.7.11 Escadas enclausuradas à prova de fumaça (PF)
4.7.11.1 As escadas enclausuradas à prova de fumaça
(ver figuras 12, 13 e 14) devem atender ao estabelecido
em 4.7.1 a 4.7.4, e aos seguintes:
a) ter suas caixas enclausuradas por paredes
resistentes a 4 h de fogo;
b) ter ingresso por antecâmeras ventiladas,
terraços ou balcões, atendendo as primeiras ao
prescrito em 4.7.12 e os últimos em 4.7.14;
c) ser providas de portas estanques a fumaça e
resistentes a 30min de fogo (P-30) em sua
comunicação com a antecâmera.

4.7.9.2 A iluminação natural das caixas de escadas
enclausuradas à prova de fumaça, recomendável mas
não indispensável, quando houver, deve obedecer aos
seguintes requisitos:
a) ser obtida por abertura provida de caixilho de
perfil de aço reforçado, com 3mm de espessura
mínima, provido de feicho acionável por chave ou
ferramenta especial, devendo ser aberto somente
para fins de manutenção ou emergenciais;
b) este caixilho deve ser guarnecido com vidro
aramado, transparente ou não, malha de 12,5mm,
com espessura mínima de 6,5mm;
em paredes dando para o exterior, sua área máxima não
pode ultrapassar 0,50m2; em parede dando para
antecâmara ou varanda, pode ser de até 1,00m2;
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5.7.10 Antecâmaras
5.7.10.1 As antecâmaras, para ingressos
nas escadas enclausuradas (ver figura 9),
devem:
a) ter comprimento mínimo de 1,80m;
b) ter pé direito mínimo de 2,50m;
c) ser dotada de porta corta-fogo (PCF) na
entrada e na comunicação da caixa da
ecada, com resistência de 60min cada;
d) ser ventiladas por dutos de entrada e
saída de ar, de acordo com 5.7.11.2 a
5.7.11.4;
e) ter abertura de entrada de ar do duto
respectivo situada junto ao piso ou, no
máximo, a 15cm deste, com área
mínima de 0,84m2 e, quando retangular,
obedecendo à proporção de 1:4 entre
suas dimensões;
f) ter abertura de saída de ar do duto
respectivo situada junto ao teto ou, no
máximo, a 15cm deste, com área
mínima de 0,84m2 e, quando retangular,
obedecendo à proporção de 1:4 entre
suas dimensões;
g) ter, entre as aberturas de entrada e de
saída de ar, a distância vertical mínima
de 2,00m, medida eixo a eixo;
h) ter a abertura de ar situada, no máximo,
a uma distância horizontal de 3,00m,
medida em planta, da porata de entrada
da antecâmara, e abertura de ar situada,
no máximo, a uma distância horizontal
de 3,00m, medida em planta, da porta
de entrada da escada;
i) ter paredes resistentes ao fogo por no
mínimo 120min;
j) as aberturas dos dutos de entrada e
saída de ar das antecâmaras deverão
ser guarnecidas por telas de arame, com
espessura dos fios superior ou igual a
3mm e malha com dimensões mínimas
de 2,5cm por 2,5cm.

4.7.12 Antecâmaras
4.7.12.1 As antecâmaras, para ingressos nas
escadas enclausuradas (ver figura 12),
devem:
a) ter comprimento mínimo de 1,80m;
b) ter pé direito mínimo de 2,50m;
c) ser dotada de porta corta-fogo (PCF) na
entrada de acordo com a NBR 11742, e
de porta estanque a fumaça na
comunicação com a caixa da escada;
d) ser ventiladas por dutos de entrada e
saída de ar, de acordo com 4.7.13.2 a
4.7.13.4;
e) ter abertura de entrada de ar do duto
respectivo situada junto ao piso ou, no
máximo, a 15cm deste, com área mínima
de 0,84m2 e, quando retangular,
obedecendo à proporção de 1:4 entre
suas dimensões;
f) ter abertura de saída de ar do duto
respectivo situada junto ao teto ou, no
máximo, a 15cm deste, com área mínima
de 0,84m2 e, quando retangular,
obedecendo à proporção de 1:4 entre
suas dimensões;
g) ter, entre as aberturas de entrada e de
saída de ar, a distância vertical mínima
de 2,00m, medida eixo a eixo;
h) ter a abertura de ar situada, no máximo,
a uma distância horizontal de 3,00m,
medida em planta, da porata de entrada
da antecâmara, e abertura de ar situada,
no máximo, a uma distância horizontal
de 3,00m, medida em planta, da porta de
entrada da escada;
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5.7.11.2 Os dutos de saída de ar (gases e
fumaça) devem:
a) ter
aberturas somentes
nas
paredes que dão para as antecâmaras;
b) ter secção mínima calculada pela
seguinte expressão:
s = 0,105.n
onde:
s = secção mínima, em m2
n = números de antecâmaras ventiladas
pelo duto;
c) ter, em qualquer caso área nãoinferior a 0,84m e, Quando de secção
retangular, obedecer à proporção
máxima de 1:4 entre suas dimensões;
d) elevar-se no mínimo a 3,00m
acima do eixo da abertura da
antecâmara do último pavimento
servido pelo eixo, devendo seu topo
situar-se a 1,00m acima de Qualquer
elemento construtivo existente sobre a
cobertura;
e) ter, quando não forem totalmente
abertos no topo, aberturas de saída de
ar com área efetiva superior ou igual a
1,5 vezes a área da secção do duto,
guarnecidas ou não por venezianas ou
equivalentes devendo estas aberturas
serem dispostas em, pelo menos, duas
faces opostas com área nunca inferior
a 1,00m2 cada uma, e se situarem em
nível superior a qualquer elemento
construtivo do prédio (reservatórios,
casas de máquinas, colmeeiras,
muretas e outros);
f) não ser utilizados para a instalação
de
quaisquer
equipamentos
ou
canalizações;
g) ser fechados na base.

4.7.13.2 Os dutos de saída de ar devem:
a) ter aberturas somentes nas paredes
que dão para as antecâmaras;
b) ter secção mínima calculada pela
seguinte expressão:
Ω = 0,105.n
onde:
Ω = secção mínima, em m2
n = números de antecâmaras ventiladas pelo
duto;
c) ter, em qualquer caso área não-inferior
a 0,84m e, Quando de secção retangular,
obedecer à proporção máxima de 1:4 entre
suas dimensões;
d) elevar-se no mínimo a 3,00m acima do
eixo da abertura da antecâmara do último
pavimento servido pelo eixo, devendo seu
topo situar-se a 1,00m acima de qualquer
elemento construtivo existente sobre a
cobertura;
e) ter, quando não forem totalmente
abertos no topo, aberturas de saída de ar
com área efetiva superior ou igual a 1,5
vezes a área da secção do duto,
guarnecidas ou não por venezianas ou
equivalentes devendo estas aberturas
serem dispostas em, pelo menos, duas
faces opostas e se situarem em nível
superior a qualquer elemento construtivo do
prédio (reservatórios, casas de máquinas,
colmeeiras, muretas e outros);
f) não ser utilizados para a instalação de
quaisquer equipamentos ou canalizações;
g) ser fechados na base.
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5.7.11.4 Os dutos de entrada de ar
devem:
a) ter paredes resistentes ao fogo por
2h, no mínimo;
b) ter revestimento interno liso;
c) atender às condições das alíneas a à
c e f de 5.7.11.2;
d) ser totalmente fechado em sua
extremidade superior
e) ter abertura em sua extremidade
inferior ou junto ao teto do 1º pav.,
possuindo acesso direto ao exterior;
que assegure a captação de ar fresco
respirável, devendo esta abertura ser
guarnecidas por telas de arame, com
espessura dos fios superior ou igual a
3mm e malha com dimensões
mínimas de 2,5cm por 2,5cm; que
não diminua a área efetiva de
ventilação, isto é, sua secção deve
ser aumentada para compensar a
redução;
Nota: A abertura exigida na letra e),
poderá ser projetada junto ao teto do
primeiro pavimento que possua acesso
direto ao exterior (Ex: piso térreo).
5.7.11.5 A secção da parte horizontal
inferior do duto de entrada de ar deve:
a) ser, no mínimo, igual à do duto, em
edificações com altura igual ou
inferior a 30m;
b) ser igual a 1,5, vez a área da secção
do trecho vertical do duto de entrada
de ar, no caso de edificações com
mais de 30m de altura.
5.7.12 Balcões, varandas e terraços
5.7.12.1 Os balcões, varandas, terraços e
assemelhados, para ingresso em escadas
enclausuradas, devem atender aos seguintes
requisitos:
a) ser dotados de portas corta-fogo na entrada
e na saída com resistência mínima de
60min.
b) Ter guarda d e material incombustível e não
vazada com altura mínima de 1,30m;
c) Ter piso praticamente em nível e desnível
máximo de 30mm dos compartimentos
internos do prédio e da caixa de escada
enclausurada;
d) Em se tratando de terraço a céu aberto, não
situado no último pavimento, o acesso deve
ser protegido por marquise com largura
mínima de 1,20m.

4.7.13.4 Os dutos de entrada de ar devem:
a) ter paredes resistentes ao fogo por 2h, no
mínimo;
b) ter revestimento interno liso;
c) atender às condições das alíneas a à c e f
de 4.7.13.2;
d) ser
totalmente
fechado
em
sua
extremidade superior
e) ter abertura em sua extremidade inferior
que assegure a captação de ar fresco
respirável, devendo esta abertura ser
dotada de portinhola de tela ou
venezianas de material incombustível que
não diminua a área efetiva de ventilação,
isto é, sua secção deve ser aumentada
para compensar a redução;

4.7.13.5 A secção da parte horizontal inferior
do duto de entrada de ar deve:
a) ser, no mínimo, igual à do duto, em
edificações com altura igual ou inferior a
30m;
b) ser igual a 1,5, vez a área da secção do
trecho vertical do duto de entrada de ar,
no caso de edificações com mais de 30m
de altura.
4.7.14 Balcões, varandas e terraços
4.7.14.1 Os balcões, varandas, terraços e
assemelhados, para ingresso em escadas
enclausuradas, devem atender aos seguintes
requisitos:
a) ser dotados de portas corta-fogo na entrada e na
saída com resistência mínima de 60min.
b) Ter guarda d e material incombustível e não
vazada com altura mínima de 1,30m;
c) Ter piso praticamente em nível e desnível
máximo de 30mm dos compartimentos internos
do prédio e da caixa de escada enclausurada;
d) Em se tratando de terraço a céu aberto, não
situado no último pavimento, o acesso deve ser
protegido por marquise com largura mínima de
1,20m.
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5.7.13 Escadas à prova de fumaça
pressurizada (PFP)
As escadas à prova de fumaça
pressurizadas
ou
escadas
pressurizadas podem sempre substituir
as escadas enclausuradas protegidas
(EP) e as escadas pressurizadas à
prova de fumaça (PF), devendo atender
a todas as exigências da Instrução
técnica 13 (Pressurização de Escadas
de Segurança).
5.8.1.3 A altura das guardas em
escadas externas, de seus patamares,
de balcões e assemelhados, deve ser
de, no mínimo 1,30m, medido como
especificado em 5.8.1.2.
5.8.2 Corrimãos
5.8.2.1 Os corrimãos deverão ser
adotados em ambos os lados das
escadas ou rampas, devendo estar
situados entre 80cm e 92cm acima do
nível do piso, sendo em escadas, esta
medida tomada verticalmente da forma
especificada em 5.8.1.2 (ver figura 15).
5.9 Elevadores de emergência
5.9.1 Obrigatoriedade
É obrigatória a instalação de elevadores
de emergência:
a) em
todas
as
edificações
residenciais A-2 e A-3 com altura
superior a 80,00m e nas demais
ocupações com altura superior a
60,00m, excetuadas as de classe
de ocupação G-1 e em torres
exclusivamente monumentais de
ocupação F-2;
b) nas ocupações institucionais H-3,
sempre que sua altura ultrapassar
12,00m.
5.9.2.3 Nas ocupações institucionais H3, o elevador de emergência deve ter
cabine com dimensões apropriadas
para o transporte de maca.
5.10.1.2 A estrutura dos prédios
dotados de área de refúgio deve ter
resistência conforme Instrução Técnica
– 08 (Segurança Estrutural na
Edificação), devendo obedecer à NBR
5627, se for de concreto armado ou
protendido.
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4.7.15 Escadas
à
prova
de
fumaça
pressurizada (PFP)
4.7.15.1 A condição de escadas à prova de
fumaça pode ser obtida pelo método de
pressurização, a partir da norma BS – 5588/4,
ou outra norma internacional de comprovada
eficácia, enquanto não houver norma brasileira
disponível.
4.8.1.3 A altura das guardas em escadas
externas, de seus patamares, de balcões e
assemelhados, quando a mais de 12,00m do
seu adjacente, deve ser de, no mínimo 1,30m,
medido como especificado em 4.8.1.2.
4.8.2 Corrimãos
4.8.2.1 Os corrimãos devem estar situados entre
80cm e 92cm acima do nível do piso, sendo em
escadas, esta medida tomada verticalmente da
forma especificada em 4.8.1.2 (ver figura 15).

4.9 Elevadores de emergência
4.9.1 Obrigatoriedade
É obrigatória a instalação de elevadores de
emergência:
a) em todas as edificações com mais de 20
pavimentos, excetuadas as de classe de
ocupação G-1 e em torres exclusivamente
monumentais de ocupação F-2;
b) nas ocupações institucionais H-2 e H-3,
sempre que sua altura ultrapassar 12,00m.

4.9.2.3 Nas ocupações institucionais H-2 e H-3,
o elevador de emergência deve ter cabine com
dimensões apropriadas para o transporte de
maca.
4.10.1.2 A estrutura dos prédios dotados de
área de refúgio deve ter resistência a 4h de
fogo, devendo obedecer à NBR 5627, se for de
concreto armado ou protendido.
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5.10.1.3 Em edificações dotadas de área de refúgio,
as larguras das saídas de emergência podem ser
reduzidas em até 50%, desde que cada local
compartimentado tenha acesso direto às saídas, com
larguras correspondentes às suas respectivas áreas e
não menores que as mínimas absolutas de 1,20m
para as edificações em geral, 1,65m para as
ocupações H-2 e 2,20m para as ocupações H-3.

4.10.1.3 Em edificações dotadas de área
de refúgio, as larguras das saídas de
emergência podem ser reduzidas em até
50%,
desde
que
cada
local
compartimentado tenha acesso direto às
saídas, com larguras correspondentes às
suas respectivas áreas e não menores
que as mínimas absolutas de 1,10m para
as edificações em geral, 3,20m para as
ocupações H-2 e H-3.

5.10.2

Obrigatoriedade
Ë obrigatória a existência de áreas de refúgio
nos Seguintes casos:
a) bem edificações institucionais de ocupação H-2 e
H-3 com altura superior a 12,00m. Nesses casos
a área mínima de refúgio de cada pavimento
ficará restrita a 10% dos leitos existentes naquele
pavimento;
b) em prédios institucionais e educacionais,
ocupando H-1, H-2 e E-6, quando forem
classificados conforme código U (tabela 2), por
suas dimensões em plantas (soma das áreas de
todos os pavimentos for superior a 5000m2).
Nesses casos, exceto a ocupação H-2
(parâmetros acima), a área mínima de refúgio de
cada pavimento ficará restrita a 10% da área de
cada pavimento;
c) a existência de compartimentação de área no
pavimento será aceita como área de refúgio,
desde que tenha acesso direto às saídas de
emergência (escadas ou rampas).

a) em prédios institucionais de ocupação
H-2 e H-3, quando classificados em M,
N ou O por suas alturas (altura
superior a 6,00m);
b) em
prédios
institucionais
e
educacionais – ocupações H-1, H-2 e
E – quando forem classificados em W,
por suas dimensões em plantas (mais
de 5000m2).

5.11.1.2 O corredor ou átrio enclausurado que for
utilizado como descarga deve:
a) ter paredes resistentes ao fogo por tempo
equivalente ao das paredes das escadas que a
ele conduzirem;
b) ter pisos e paredes revestidos com materiais
resistentes ao fogo;
c) ter portas corta-fogo com resistência de 90
minutos de fogo; quando a escada for à prova de
fumaça ou quando a escada for enclausurada
protegida; isolando-o de todo compartimento que
com ele se comunique, tais como apartamentos,
salas de medidores, restaurante e outros.

4.11.1.2 O corredor ou átrio enclausurado
que for utilizado como descarga deve:
a) ter paredes resistentes ao fogo por
tempo equivalente ao das paredes das
escadas que a ele conduzirem;
b) ter pisos e paredes revestidos com
materiais resistentes ao fogo;
c) ter portas corta-fogo quando a escada
for à prova de fumaça, ou resistentes
a 30minutos de fogo, quando a
escada for enclausurada protegida;
isolando-o de todo compartimento que
com ele se comunique, tais como
apartamentos, salas de medidores e
outros.

5.11.1.3 Adimite-se que a descarga seja feita por
meio de saguão ou hall térreo não enclausurado,
desde que entre o final da descarga e a fachada ou
alinhamento predial (passeio) mantenha-se um
espaço livre para acesso ao exterior, atendendo-se às
dimensões exigidas em 5.11.2, sendo admitido neste
saguão ou hall elevadores, portaria, recepção, sala de
espera, sala de estar e salão de festas (ver figura 19).

4.11.1.3 Adimite-se que a descarga seja
feita por meio de saguão não
enclausurado, quando o final da descarga,
neste saguão ou hall, localizar-se a menos
de 4,00m de área em pilotis, fachada ou
alinhamento predial (ver figura 19).

4.10.2 Obrigatoriedade
É obrigatória a existência de áreas
de refúgio nos Seguintes casos:
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5.11.1.4 A área em pilotis que servir
como descarga deve:
a) não
ser
utilizável
como
estacionamento de veículos de
qualquer natureza, sendo, quando
necessário, dotada de divisores
físicos que impeçam tal utilização;
b) ser mantida livre e desimpedida, não
podendo ser utilizada como depósito
de qualquer natureza.
Nota: Não será exigida a letra a) acima
nas edificações onde as escadas
exigidas forem do tipo NE – escadas não
enclausuradas e altura até 12,00m,
desde que entre o acesso à escada e a
área externa (fachada ou alinhamento
predial) possuam espaços reservado e
desimpedido, no mínimo com largura de
2,20m.
5.11.2.2 A largura das descargas não pode ser
inferior:
a) a 1,20m, nos prédios em geral, e a 1,65 e
2,20m, nas edificações classificadas com H-2
e H-3 por sua ocupação;
b) a largura cla culuna confome 5.4,
considerando-se esta largura para cada
seguimento da descarga entre saídas de
escadas (ver figura 20), não sendo necessário
que a descarga tenha, em toda sua extensão,
a soma das larguras das escadas que a ela
concorrem.
4.11 Alarme de incêndio e comunicação de
emergência
5.12.1 As instalações de alarme e comunicação de
emergência deve atender a Instrução Técnica 19.
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4.11.1.4 A área em pilotis que servir como
descarga deve:
a) não
ser
utilizável
como
estacionamento de veículos de
qualquer natureza, sendo, quando
necessário, dotada de divisores
físicos que impeçam tal utilização;
b) ser mantida livre e desimpedida, não
podendo ser utilizada como depósito
de qualquer natureza.

4.11.2.2 A largura das descargas não pode ser
inferior:
a) a 1,10m, nos prédios em geral, e a 2,20m, nas
edificações classificadas com H-2 e H-3 por sua
ocupação;
b) a largura cla culuna conforme 4.4,
considerando-se esta largura para cada
seguimento da descarga entre saídas de
escadas (ver figura 20), não sendo necessário
que a descarga tenha, em toda sua extensão, a
soma das larguras das escadas que a ela
concorrem.
4.12.1.1 As instalações de alarme deve obedecer a
NBR 9441.

4.13.2 Iluminação de emergência
4.13.2.1 A iluminação de emergência é obrigatória
nos acessos e descargas:
a) sempre que houver exigência de escadas
enclausuradas (ver Tabela 7 do Anexo).
5.13.2 Iluminação de emergência
b) Quando estas rotas de saída ultrapassarem
5.13.2.1 A iluminação de emergência deve ser
30m excetuadas as edificações de ocupação A
executada obedecendo a Instrução Técnica 18.
residencial.
c) em qualquer edificação não –residencial classe
y.
d) em todas as edificações classe x, exceto casas
unifamiliares (A-1).
4.13.3 Sinalização de saída
4.13.3.1 A sinalização de saída é obrigatória:
a) nos acessos e descargas das escadas de
emergência em geral, em prédios nãoresidenciais (isto é excluídas as edificações do
5.13.3 Sinalização de saída
grupo A)
5.13.3.1 A sinalização de saída deve ser executada b) nos
acessos e descargas dos locais de reunião
obedecendo a Instrução Técnica 20.
de público grupo F, mesmo quando não
dotados de escadas
c) nas edificações das ocupações B, C, D, E e H,
quando classificadas em O (área maior que
750m2
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5.16.2 Exigências especiais para subsolos
e prédios sem janelas
As construções subterrâneas e as
edificações sem janela, além das demais
exigências desta Instrução Técnica que
lhes forem aplicáveis, considerando que,
em áreas sem acesso direto ao exterior e
sem janelas para permitir ventilação e
auxílio de bombeiros, qualquer incêndio ou
fumaça tende a provocar pânico, devem
permitir a saída conveniente de seus
usuários:
a) quando, com população superior a 100
pessoas e tendo conteúdo combustível
ou acabamentos combustíveis, Ter
sistema automáticos de saídas de
fumaça e gases quentes acionados por
sistema automático de detecção (ver
Instrução Técnica 15);
b) ter sempre duas saídas, no mínimo, o
mais afastado possível uma da outra,
se servir de local de trabalho ou houver
acesso de público;
c) quando, com acesso de público ou
população superior a 50 pessoas, ter
ao menos uma das saídas direta ao
exterior, sem passagem pe;a descarga
térrea, no caso de subsolo.

5.2.2 Exigências especiais para subsolos e
prédios sem janelas
As construções subterrâneas e as edificações
sem janela, além das demais exigências
desta Instrução Técnica que lhes forem
aplicáveis, considerando que, em áreas sem
acesso direto ao exterior e sem janelas para
permitir ventilação e auxílio de bombeiros,
qualquer incêndio ou fumaça tende a
provocar pânico, devem permitir a saída
conveniente de seus usuários:
a) ser dotadas de iluminação de emergência
exceto no caso de, ocupações A-1 nos
pavimentos destinados exclusivamente a
caixas d’água casas de máquinas e
assemelhados;
b) quando, com população superior a 100
pessoas ser dotadas de chuveiros
automáticos (ver NBR 10897);
c) quando, com população superior a 100
pessoas e tendo conteúdo combustível
ou acabamentos combustíveis, ter
sistema automáticos de saídas de fumaça
e gases quentes (ver NBR 8132), além
dos chuveiros automáticos (ver NBR
10897);
d) ter sempre duas saídas, no mínimo, o
mais afastado possível uma da outra, se
servir de local de trabalho ou houver
acesso de público;
e) Quando, com acesso de público ou
população superior a 50 pessoas, ter ao
menos uma das saídas direta ao exterior,
sem passagem pe;a descarga térrea, no
caso de subsolo.
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Classificação das edificações e tipologia
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Laudo Pericial do Imóvel 1
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Ao Sr. síndico e condôminos do Condomínio Edifício Hum,

Paulo Palmieri Magri, engenheiro civil e de segurança do trabalho, inscrito no
CREA sob o n.º 060.160117.0, vem à presença de Vossa Senhoria, após a
realização de diligências e estudos necessários, apresentar suas conclusões
consubstanciadas no seguinte.

LAUDO TÉCNICO
de inspeção predial relativo à segurança e proteção
contra incêndios

(espaço reservado para selo do IBAPE/SP)

Membro Titular
IBAPE/SP – n.º 1019
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1 Considerações preliminares
Em razão de episódios acontecidos em janeiro de 2003, havendo ocorrido
princípio de incêndio no apartamento n.º 111 do Edifício Hum, tanto o Corpo de
Bombeiros quanto os funcionários da seguradora recomendaram a realização de
laudo de Inspeção Predial voltado para segurança e combate a incêndio, visando a
solução das irregularidades e a correta orientação acerca das recomendações
técnicas pertinentes.
Sendo assim, este signatário foi honrado com sua contratação para proceder
à realização desse mister.

2 Escopo do trabalho pericial


Realizar diligências, apurando de fato as irregularidades relativas à segurança e ao
combate a incêndios.



Ao final, confeccionar check-list orientador para o refazimento das condições ideais de
uso do imóvel em tela no tocante à segurança e ao combate a incêndios.

3 Vistorias e diagnósticos
3.1 Localização
O imóvel localiza-se na Rua Hum, nº 001, no Bairro do Ipiranga, cidade de
São Paulo.
O imóvel, denominado Edifício Hum, possui 21 pavimentos, térreo e 20
andares tipo com 4 apartamentos por andar, totalizando 80 apartamentos de dois
dormitórios e 2 subsolos de garagens.
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O edifício recebe a classificação de padrão médio, segundo a classificação
das edificações e tipologia construtiva do Estudo de Edificações de Imóveis
Urbanos do IBAPE/SP.
O imóvel, com 10 anos de idade, tem área de terreno de 1.500,00m2 e área
construída de 7.230,00m2.

3.2 Análise documental
Ao estudar os documentos e plantas do edifício, pudemos verificar que o
edifício não dispõe das seguintes documentações necessárias para atender a
legislação:


projeto de proteção e combate a incêndios;



Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;



PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais);



CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e/ou funcionário treinado
responsável pela segurança, como preconiza a NR – 5 da Portaria 3214/78 do Mtb;



brigadistas de incêndio, tampouco os funcionários e condôminos foram treinados para
situação de incêndio.

3.3 Observações
Foram feitas duas vistorias, nos dias 17 e 19 de março de 2003, das 9:00 às
15:00 horas, quando pudemos observar diversos riscos decorrentes de problemas
ligados à segurança e ao combate contra incêndios.
A equipe de inspetores, gerenciada por este signatário, iniciou os trabalhos a
partir da cobertura para os subsolos do edifício, verificando assim todo e qualquer
problema relativo às medidas passivas e ativas de prevenção e combate contra
incêndios.
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As irregularidades foram apontadas em check-list próprio, para depois
servirem de apoio à realização do presente laudo, onde constam as recomendações
inerentes a cada risco/irregularidade.
Sendo assim, o diagnóstico feito a partir das vistorias é o seguinte:


as sinalizações dos extintores e hidrantes não estão padronizadas, sendo que
nos andares 17º, 15º e 4º não há sequer sinalização;



os extintores não estão colocados na altura recomendada de 1,60m, estando à
altura variável de 1,72m a 1,75m em todos os andares;



os extintores deveriam ter sido recarregados em março de 2003;



nos andares 18º, 14º, 13º, 11º, 10º, 7º, 5º, 4º e 2º as portas dos hidrantes não
estão abrindo, emperradas por causa da pintura;



no 4º andar encontramos o hidrante obstruído por um vaso, não havendo
sinalização de parede para o extintor e o hidrante;



nos andares 17º e 6º os hidrantes não têm o vidro de proteção da mangueira;



nunca se realizou teste de pressão das mangueiras dos hidrantes;



não há, em nenhum hidrante, chave de aperto para a conexão das
mangueiras;



no andar térreo encontramos um vaso grande com plantas obstruindo o
hidrante, o qual está sem a respectiva mangueira. Ainda no andar térreo,
somente foi encontrado um extintor para classes de fogo B e C;



no andar 18º, 16º, 12º, 6º e 2º as fechaduras das portas corta-fogo estão
quebradas e não cumprem seu papel;



todas as portas corta-fogo, apesar de terem o selo da ABNT, não os têm
visíveis, devido a seguidas pinturas com o passar dos anos;



o corrimão da escadaria no lanço do 5º para o 4º andar está parcialmente
solto;



não há registros de teste da iluminação de emergência, sendo que, ao fazê-lo,
constatamos a necessidade da troca das seguintes luminárias: 17º, 15º e 8º
andares;



na calçada o registro do hidrante para o Corpo de Bombeiros está quebrado,
com a sinalização praticamente apagada;



o centro de medição de elétrica é usado como depósito de materiais altamente
inflamáveis como tintas, resto de tapetes, maquinários, madeira, etc.;



nos dois subsolos existem somente extintores de classes B e C;



em todos os pavimentos, as antecâmaras da escadaria são utilizadas para a
colocação de lixeiras, atrapalhando o tráfego e a rota de fuga dos usuários.
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4 Recomendações técnicas
Ao fazer as vistorias e estudar os documentos e plantas do edifício pudemos
verificar as irregularidades apontadas no item anterior deste laudo. Fazemos, a
partir das constatações, algumas recomendações ao condomínio, a fim de colocar o
edifício em bom estado de conservação e manutenção, com risco baixo, no tocante
à segurança e ao combate a incêndios.
Sendo assim, as recomendações são as seguintes.

4.1 Documentais


conseguir, no Corpo de Bombeiros, 2ª via do projeto de proteção e combate a
incêndios;



após obedecidas as recomendações deste laudo, proceder a nova Vistoria do Corpo de
Bombeiros;



contratar profissional habilitado para a confecção do PPRA (Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais) e renová-lo a cada ano;



designar funcionário para ser o responsável pela segurança do edifício, como preconiza
a NR – 5 da Portaria 3214/78 do Mtb, e treiná-lo;



realizar treinamentos de brigada e plano de abandono com os funcionários e usuários
do edifício.

4.2 Equipamentos e proteções


padronizar todas as sinalizações de extintores e hidrantes, principalmente nos andares
17º, 15º e 4º, onde sequer existe sinalização;



recolocar todos os extintores na altura padrão de 1,60m;



contratar empresa para recarregar todos os extintores;



reformar todas as caixas de hidrantes, tomando o cuidado de não emperrá-las quando
de sua pintura, como ocorrido nos andares 18º, 14º, 13º, 11º, 10º, 7º, 5º, 4º e 2º;



retirar vaso do 4º andar que está obstruindo o hidrante;



colocar vidro protetor de identificação nos andares 17º e 6º, onde atualmente não há
vidro;



depois de reformadas as caixas dos hidrantes, realizar testes de pressão e, caso
necessário, promover a troca de todas as mangueiras;
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retirar do andar térreo um vaso grande com plantas obstruindo o hidrante;



consertar as fechaduras das portas corta-fogo dos andares 18º, 16º, 12º, 6º e 2º;



consertar o corrimão da escadaria do lanço do 5º para o 4º andar, parcialmente solto;



consertar as luminárias dos 17º, 15º e 8º andares;



trocar o registro de hidrante da calçada e refazer a pintura de sinalização;



retirar do centro de medição de elétrica materiais altamente inflamáveis como tintas,
resto de tapetes, maquinários, madeira e etc.;



adquirir mais 6 (seis) extintores de água pressurizada de 10 litros – classe A, para
serem colocados 2 (dois) em cada subsolo e 2(dois) no andar térreo, como
demonstrado ao zelador no dia da vistoria, lembrando que os mesmos devem também
ser sinalizados;



retirar de todas as antecâmaras dos pavimentos as lixeiras de plástico que atrapalham
o tráfego e a rota de fuga dos usuários;

5 Conclusões
Ao estudar os projetos, os documentos e, principalmente, ao realizar as
vistorias no edifício em tela, pudemos perceber que, o Edifício Hum, localizado na
Rua Hum, nº 001, no Bairro do Ipiranga, cidade de São Paulo, tem atualmente, do
ponto

de

vista

de

análise

de

risco,

a

classificação

das

anomalias/irregularidades:Crítico.
Outrossim, dado que a classificação quanto às irregularidades é Crítico, com
risco iminente contra a saúde e segurança, orientamos que os itens elencados como
recomendações técnicas sejam realizados nos próximos 30 (trinta) dias, e os
elencados como recomendações documentais, nos próximos 60 (sessenta) dias.

6 Encerramento
O presente Laudo Técnico é constituído de 14 (quatorze) folhas de papel
timbrado, digitadas somente no anverso, todas rubricadas e esta última
devidamente assinada.
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Neste trabalho incluem-se ainda 3 (três) anexos.
O signatário agradece e coloca-se à disposição para o que se julgar
necessário.
São Paulo, 07 de abril de 2003.

Eng.º Paulo Palmieri Magri
CREA nº 060.160117.0
Membro Titular do IBAPE/SP
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Segurança contra Incêndios
Endereço: Rua Hum, nº 001 – Ipiranga – SP
Nome do Edifício/Obra: Edifício Hum
Código de Atividade: 70.40 – 8 Grau de Risco: 2
Classe de Risco: B – médio
Nº de pavimentos: 21 (vinte e um)
Nº de subsolos: 2 (dois)
Nº de mezaninos/outras ocupações: não há
Nº de aptos/conjuntos: 80 (oitenta)
População estimada: 400 (quatrocentos) pessoas
Responsável (síndico/gerente, etc.): Sr.
Item inspecionado
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Projetos e documentos
Projeto executivo de Prefeitura
Projeto de proteção e combate à incêndio
Vistoria Corpo de Bombeiros
AVS (Auto Vistoria de segurança)
PPRA
CIPA e SESMT
Extintores
Conforme Projeto Bombeiros
Ao menos dois por pavimento
Respeitam as classes de fogo
Manutenção dentro da ABNT 12962
Sinalização
Hidrantes
Mangueiras conforme projeto Bomb.
Mangueiras aduchadas
Mangueiras conservação
Chave de aperto no local
Esguicho conforme projeto

3.6

Caixa de hidrante em bom estado

3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

Vidro de visualização e proteção da mangueira
Reserva de Incêndio respeitada
Dispositivo de alarme e comando das bombas sinalizados
Saídas de emergência
Rotas de fuga
Unidade passagem de 1,20m
Corrimãos
Guarda-corpo
Escadas abertas
Escadas enclausuradas
Escadas Enclausuradas à prova de fumaça
Portas corta-fogo com selo ABNT
Iluminação emergência autônoma
Iluminação por gerador de energia
Sinalização de piso
Sinalização de paredes e pilares
Automático de descida do elevador para o térreo
Em edifícios antigos

Sim Não

Observações

X
X
X
Não é o caso
X
X
X

Não há proj. Bombeiros
1 Classe A e outro B e C.

X
X

Descarregados – todos
Não há – 17º; 15º; 4º

X

Não há proj. Bombeiros

X
X

Teste pressão

X
X

X

X
X

18º, 14º, 13º, 11º, 10º, 7º, 5º, 4º
e 2º emperradas pela pintura
17º, 6º sem vidro

X

Sem sinalização

X

X
X
X
X
X
X

5ºp/ 4º corrimão solto
Não é o caso
Não é o caso

X
X
X
X

Não é o caso
Existem – cobertos pela pintura
Testar
Não é o caso
Não há

X
X
Não é o caso
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5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2

Compartimentação
Horizontal – paredes corta fogo
Vertical – envoltória do Edifício
Vertical – selos corta fogo
Planos de Abandono
Brigadas de incêndio NBR14276
Treinamento periódico
Riscos Gerais
Elétricos
Quadros
Fiações tubuladas
Caixas de passagem
Caixas terminais
Elétricos instalados em materiais Inflamáveis (madeira)
Gás inflamável

X
X
X

Não há

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) Medidores internos com entilação

Gás canalizado Medidores internos com ventilação
Materiais inflamáveis
Combustíveis líquidos (locais de estocagem)
Tintas e vernizes (locais de estocagem)
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Não é o caso
X
X

Estocado no centro de medição elé.
Estocado no centro de medição elé.
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Ao Sr. síndico e condôminos do Condomínio Edifício Dois,

Paulo Palmieri Magri, engenheiro civil e de segurança do trabalho, inscrito no CREA
sob o n.º 060.160117.0, vem à presença de Vossa Senhoria, após a realização de
diligências e estudos necessários, apresentar suas conclusões consubstanciadas no
seguinte.

LAUDO TÉCNICO
de inspeção predial relativo à segurança e proteção
contra incêndios

(espaço reservado para selo do IBAPE/SP)

Membro Titular
IBAPE/SP – n.º 1019
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1 Considerações preliminares
Em razão de assuntos discutidos em assembléia extraordinária realizada no dia
22 de janeiro de 2003, no tocante à segurança e proteção de incêndio no Edifício Dois,
ficou estabelecida a realização, por profissional habilitado, de laudo de Inspeção
Predial voltado para a segurança e o combate a incêndio, visando a solução das
irregularidades e a correta orientação acerca das recomendações técnicas
pertinentes..
Sendo assim, este signatário foi honrado com sua contratação para proceder à
realização desse mister.

2 Escopo do trabalho pericial


Realizar diligências, apurando de fato as irregularidades relativas à segurança e ao
combate a incêndios.



Ao final, confeccionar check-list orientador para o refazimento das condições ideais de uso
do imóvel em tela no tocante à segurança e ao combate a incêndios.

3 Vistorias e diagnósticos
3.1 Localização
O imóvel localiza-se à Rua Dois, nº 002, no Bairro da Saúde, cidade de São
Paulo.
O imóvel, denominado Edifício Dois, possui 18 pavimentos, térreo e 17 andares
tipo com 4 apartamentos por andar, totalizando 68 apartamentos de dois dormitórios e
2 subsolos de garagens.
O edifício recebe a classificação de padrão médio, segundo a classificação das
edificações e tipologia construtiva do Estudo de Edificações de Imóveis Urbanos do
IBAPE/SP.
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O imóvel, com nove anos de idade, tem área de terreno de 1.250,00m2 e área
construída de 6.650,00m2.

3.2 Análise documental
Ao estudar os documentos e plantas pudemos verificar que o edifício não
dispõe das seguintes documentações necessárias para atender a legislação:


Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;



PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais);



CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e/ou funcionário treinado
responsável pela segurança, como preconiza a NR – 5 da Portaria 3214/78 do Mtb;



brigadistas de incêndio, nem tampouco os funcionários e condôminos foram treinados
para situação de incêndio.

3.3 Observações
Foi feita vistoria no dia 18 de março de 2003, das 8:30 às 16:00 hs, quando
pudemos observar os diversos riscos decorrentes de problemas ligados à segurança e
ao combate a incêndios.
A equipe de inspetores, gerenciada por este signatário, iniciou os trabalhos a
partir da cobertura para os subsolos do edifício, verificando assim todo e qualquer
problemas relativo às medidas passivas e ativas de prevenção e combate a incêndios.
As irregularidades foram apontadas em check-list próprio, para depois servirem
de apoio à realização do presente laudo, onde constam as recomendações inerentes a
cada risco/irregularidade.
Sendo assim, o diagnóstico feito a partir das vistorias é o seguinte:


as sinalizações dos extintores e hidrantes não estão padronizadas; sendo que nos
andares 12º e 6º sequer existe sinalização;



nos andares 17º, 11º, 10º, 7º, 4º, 3º e 2º as portas dos hidrantes não estão abrindo,
emperradas por causa de recente pintura;
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nos andares 16º, 14º, 12º e 8º os hidrantes não têm o vidro de proteção da mangueira;



nunca se realizou teste de pressão das mangueiras dos hidrantes;



não há, em nenhum hidrante, chave de aperto para a conexão das mangueiras;



nos andares 11º, 6º, 2º e térreo as fechaduras das portas corta-fogo estão quebradas e
não cumprem seu papel;



todas as portas corta-fogo, apesar de terem o selo da ABNT, não os têm visíveis, devido a
seguidas pinturas com o passar dos anos;



o corrimão da escadaria no lanço do 2º subsolo para o 1º subsolo está parcialmente solto;



não há registros de teste da iluminação de emergência, sendo que ao fazê-lo constatamos
a necessidade da troca das luminárias dos 17º e 6º andares;



na calçada, o registro do hidrante para o Corpo de Bombeiros está sem sinalização;



nos dois subsolos existem somente extintores de classes B e C;



em todos os pavimentos as antecâmaras da escadaria são utilizadas para a colocação de
lixeiras atrapalhando o tráfego e a rota de fuga dos usuários.

4 Recomendações técnicas
Ao fazer as vistorias e estudar os documentos e plantas do edifício pudemos
verificar as irregularidades apontadas no item anterior deste laudo. Fazemos, a partir
das constatações, algumas recomendações ao condomínio, a fim de colocar o edifício
em bom estado de conservação e manutenção, com risco baixo, no tocante à
segurança e ao combate a incêndios.
Sendo assim, as recomendações são as seguintes.

4.1 Documental


após observadas as recomendações deste laudo, proceder a nova Vistoria do Corpo de
Bombeiros;



contratar profissional habilitado para a confecção do PPRA (Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais) e renová-lo a cada ano;



designar funcionário para ser o responsável pela segurança do edifício, como preconiza a
NR – 5 da Portaria 3214/78 do Mtb, e treiná-lo;



realizar treinamentos de Brigada e plano de abandono com os funcionários e usuários do
edifício;
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4.2 Equipamentos e proteções


padronizar todas as sinalizações de extintores e hidrantes, principalmente nos andares 12º
e 6º, onde sequer existe sinalização;



reformar todas as caixas de hidrantes, tomando o cuidado de não emperrá-las quando de
sua pintura, como ocorrido nos andares 17º, 11º, 10º, 7º, 4º, 3º e 2º;



colocar vidro protetor de identificação nos andares 16º, 14º, 12º e 8º, onde atualmente não
há vidro;



depois de reformadas as caixas dos hidrantes, realizar testes de pressão e, caso
necessário, promover a troca de todas as mangueiras;



consertar as fechaduras das portas corta-fogo dos andares 11º, 6º e 2º;



consertar o corrimão da escadaria do lanço do 2º subsolo para o 1º subsolo, parcialmente
solto;



consertar as luminárias das escadarias dos 17º e 6º andares;



sinalizar o registro de hidrante da calçada;



adquirir mais 6 (seis) extintores de água pressurizada de 10 litros – classe A, para serem
colocados 2 (dois) em cada subsolo e 2(dois) no andar térreo, como demonstrado ao
zelador no dia da vistoria, lembrando que os mesmos devem também ser sinalizados;



retirar de todas as antecâmaras dos pavimentos as lixeiras de plástico que atrapalham o
tráfego e a rota de fuga dos usuários.

5 Conclusões
Ao estudar os projetos, os documentos e, principalmente, ao realizar as
vistorias no edifício em tela, pudemos perceber que o Edifício Dois, localizado na Rua
Dois, nº 002, no Bairro da Saúde, cidade de São Paulo, tem atualmente, do ponto de
vista de análise de risco, a classificação das anomalias/irregularidades: Crítico.
Outrossim, dado que a classificação quanto às irregularidades é Crítico, com
risco iminente contra a saúde e segurança, orientamos que os itens elencados como
recomendações técnicas sejam realizados nos próximos 30 (trinta) dias, e os
elencados como recomendações documentais, nos próximos 60 (sessenta) dias.
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6 Encerramento
O presente Laudo Técnico é constituído de 14 (quatorze) folhas de papel
timbrado, digitadas somente no anverso, todas rubricadas e esta última devidamente
assinada.
Neste trabalho incluem-se ainda 3 (três) anexos.
O signatário agradece e coloca-se à disposição para o que se julgar
necessário.
São Paulo, 07 de abril de 2003.

Eng.º Paulo Palmieri Magri
CREA nº 060.160117.0
Membro Titular do IBAPE/SP
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Segurança contra Incêndios
Endereço: Rua Dois, nº 002 – Saúde – SP
Nome do Edifício/Obra: Edifício Dois
Código de Atividade: 70.40 – 8 Grau de Risco: 2
Classe de Risco: B- médio
Nº de pavimentos: 18 (dezoito)
Nº de subsolos: 2 (dois)
Nº de mezaninos/outras ocupações: não há
Nº de aptos/conjuntos: 68 (sessenta e oito)
População estimada: 340 (trezentos e quarenta) pessoas
Responsável (síndico/Gerente, etc.): Sr.
Item inspecionado
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Projetos e documentos
Projeto executivo de Prefeitura
Projeto de proteção e combate à incêndio
Vistoria Corpo de Bombeiros
AVS (Auto Vistoria de segurança)
PPRA
CIPA e SESMT
Extintores
Conforme Projeto Bombeiros
Ao menos dois por pavimento
Respeitam as classes de fogo
Manutenção dentro da ABNT 12962
Sinalização
Hidrantes
Mangueiras conforme projeto Bomb.
Mangueiras aduchadas
Mangueiras conservação
Chave de aperto no local
Esguicho conforme projeto

3.6

Caixa de hidrante em bom estado

3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
5
5.1

Vidro de visualização e proteção da mangueira
Reserva de Incêndio respeitada
Dispositivo de alarme e comando das bombas sinalizados
Saídas de emergência
Rotas de fuga
Unidade passagem de 1,20m
Corrimãos
Guarda-corpo
Escadas abertas
Escadas enclausuradas
Escadas Enclausuradas à prova de fumaça
Portas corta-fogo com selo ABNT
Iluminação emergência autônoma
Iluminação por gerador de energia
Sinalização de piso
Sinalização de paredes e pilares
Automático de descida do elevador para o térreo
Em edifícios antigos
Compartimentação
Horizontal – paredes corta fogo

Sim Não

Observações

X
X
X
Não é o caso
X
X
X
X
X
X

1 Classe A e outro B e C.

X

Não há – 12º; 6º

X
X

Teste pressão

X
X

X
17º, 11º, 10º, 7º, 4º, 3º e 2º
emperradas pela pintura

X

16º, 14º, 12º e 8º sem vidro

X

Sem sinalização

X

X
X
X
X
X
X

2º sub. p/ 1º sub. corrimão solto
Não é o caso
Não é o caso

X
X
X
X

Não é o caso
Existem – cobertos pela pintura
Testar
Não é o caso
Não há

X
X
Não é o caso

X
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5.2
5.3
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2

Vertical – envoltória do Edifício
Vertical – selos corta fogo
Planos de Abandono
Brigadas de incêndio NBR14276
Treinamento periódico
Riscos Gerais
Elétricos
Quadros
Fiações tubuladas
Caixas de passagem
Caixas terminais
Elétricos instalados em materiais Inflamáveis (madeira)
Gás inflamável
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) Medidores internos com entilação

Gás canalizado Medidores internos com ventilação
Materiais inflamáveis
Combustíveis líquidos (locais de estocagem)
Tintas e vernizes (locais de estocagem)
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X
X

Não há

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Não é o caso
X
X

Estocado no centro de medição elé.
Estocado no centro de medição elé.
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Ao Sr. síndico e condôminos do Condomínio Edifício Três,

Paulo Palmieri Magri, engenheiro civil e de segurança do trabalho, inscrito no CREA
sob o n.º 060.160117.0, vem à presença de Vossa Senhoria, após a realização de
diligências e estudos necessários, apresentar suas conclusões consubstanciadas no
seguinte.

LAUDO TÉCNICO
de inspeção predial relativo à segurança e proteção
contra incêndios

(espaço reservado para selo do IBAPE/SP)

Membro Titular
IBAPE/SP – n.º 1019
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1 Considerações preliminares
Em razão de assuntos discutidos em assembléia extraordinária realizada no dia
22 de janeiro de 2003, no tocante à segurança e à proteção de incêndio no Edifício
Três, ficou estabelecida a realização, por profissional habilitado, de laudo de Inspeção
Predial voltado para segurança e o combate a incêndio, visando a solução das
irregularidades e a correta orientação acerca das recomendações técnicas pertinentes.
Sendo assim, este signatário foi honrado com a sua contratação, para proceder
à realização deste mister.

2 Escopo do trabalho pericial


Realizar diligências, apurando de fato as irregularidades relativas à segurança e ao
combate a incêndios.



Ao final, confeccionar check-list orientador para o refazimento das condições ideais de uso
do imóvel em tela no tocante à segurança e ao combate a incêndios.

3 Vistorias e diagnósticos
3.1 Localização
O imóvel localiza-se na Rua Três, nº 003, no Bairro de Perdizes, cidade de São
Paulo.
O imóvel, denominado Edifício Três, possui 14 pavimentos, térreo e 13 andares
tipo com 4 apartamentos por andar, totalizando 52 apartamentos de três dormitórios e
2 subsolos de garagens.
O edifício recebe a classificação de padrão médio, segundo a classificação das
edificações e tipologia construtiva do Estudo de Edificações de imóveis Urbanos do
IBAPE/SP.
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O imóvel, com 8 anos de idade, tem área de terreno de 1.650,00m2 e área
construída de 7.800,00m2.

3.2 Análise documental
Ao estudar os documentos e plantas do edifício, pudemos verificar que não
dispõe das seguintes documentações necessárias para atender a legislação:


Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;



PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais);



CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e/ou funcionário treinado
responsável pela segurança, como preconiza a NR – 5 da Portaria 3214/78 do Mtb;



brigadistas de incêndio, nem tampouco os funcionários e condôminos foram treinados
para situação de incêndio.

3.3 Observações
Foi feita vistoria no dia 21 de março de 2003, das 8:30 às 16:00 horas, quando
pudemos observar os diversos riscos decorrentes de problemas ligados à segurança e
ao combate a incêndios.
A equipe de inspetores, gerenciada por este signatário, iniciou os trabalhos a
partir da cobertura para os subsolos do edifício, verificando assim todo e qualquer
problema relativo às medidas passivas e ativas de prevenção e combate a incêndios.
As irregularidades foram apontadas em check-list próprio, para depois servirem
de apoio à realização do presente laudo, onde constam as recomendações inerentes a
cada risco/irregularidade.
Sendo assim, o diagnóstico feito a partir das vistorias é o seguinte:


as sinalizações dos extintores e hidrantes não estão padronizadas, sendo que nos
andares 10º, 8º e 3º sequer existe sinalização;



nos andares 13º, 12º, 10º, 7º, 6º, 4º e 2º, as portas dos hidrantes não estão abrindo,
emperradas por causa de recente pintura;
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nos andares 11º, 10º, 7º e 4º, os hidrantes não têm o vidro de proteção da mangueira;



nunca se realizou teste de pressão das mangueiras dos hidrantes;



não há, em nenhum hidrante, chave de aperto para a conexão das mangueiras;



nos andares 11º, 8º, 5º e 2º, as fechaduras das portas corta-fogo estão quebradas e não
cumprem seu papel;



todas as portas corta-fogo, apesar de terem o selo da ABNT, não os têm visíveis, devido a
seguidas pinturas com o passar dos anos;



não há registros de testes da iluminação de emergência, sendo que, ao fazê-lo,
constatamos a necessidade da troca das luminárias dos 11º e 8º andares;



na calçada, o registro do hidrante para o Corpo de Bombeiros está sem sinalização;



nos dois subsolos existem somente extintores de classes B e C;



em todos os pavimentos, as antecâmaras da escadaria são utilizadas para a colocação de
lixeiras, atrapalhando o tráfego e a rota de fuga dos usuários.

4 Recomendações técnicas
Ao fazer as vistorias e estudar os documentos e plantas do edifício, pudemos
verificar as irregularidades apontadas no item anterior deste laudo. Fazemos, a partir
das constatações, algumas recomendações ao condomínio, a fim de colocar o edifício
em bom estado de conservação e manutenção, com risco baixo no tocante à
segurança e ao combate a incêndios.
Sendo assim, as recomendações são as seguintes:

4.1 Documental


após observadas as recomendações deste laudo, proceder a nova Vistoria do Corpo de
Bombeiros;



contratar profissional habilitado para a confecção do PPRA (Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais) e renová-lo a cada ano;



designar funcionário para ser o responsável pela segurança do edifício, como preconiza a
NR – 5 da Portaria 3214/78 do Mtb, e treiná-lo;



realizar treinamentos de Brigada e plano de abandono com os funcionários e usuários do
edifício;
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4.2 Equipamentos e proteções


padronizar todas as sinalizações de extintores e hidrantes, principalmente nos andares
10º, 8º e 3º, onde sequer existe sinalização;



reformar todas as caixas de hidrantes, tomando o cuidado de não emperrá-las quando de
sua pintura, como ocorrido nos andares 13º, 12º, 10º, 7º, 6º, 4º e 2º;



colocar vidro protetor de identificação nos andares 11º, 10º, 7º e 4º, onde atualmente não
há vidro;



depois de reformadas as caixas dos hidrantes, realizar testes de pressão e, caso
necessário, promover a troca de todas as mangueiras;



promover o conserto das fechaduras das portas corta-fogo dos andares 11º, 8º, 5º e 2º;



consertar as luminárias das escadarias dos 17º e 6º andares;



sinalizar o registro de hidrante da calçada;



adquirir mais 6 (seis) extintores de água pressurizada de 10 litros – classe A, para serem
colocados 2 (dois) em cada subsolo e 2 (dois) no andar térreo, como demonstrado ao
zelador no dia da vistoria, lembrando que os mesmos devem também ser sinalizados;



retirar de todas as antecâmaras dos pavimentos as lixeiras de plástico que atrapalham o
tráfego e rota de fuga dos usuários.

5 Conclusões
Ao estudar os projetos, os documentos e, principalmente, ao realizar as
vistorias no edifício em tela, pudemos perceber que o Edifício Três, localizado na Rua
Três, nº 003, no Bairro de Perdizes, cidade de São Paulo, tem atualmente, do ponto
de vista de análise de risco, a classificação das anomalias/irregularidades: Crítico.
Outrossim, dado que a classificação quanto às irregularidades é Crítico, com
risco iminente contra a saúde e segurança, orientamos que os itens elencados como
recomendações técnicas sejam realizados nos próximos 30 (trinta) dias, e os
elencados como recomendações documentais. nos próximos 60 (sessenta) dias.
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6 Encerramento
O presente Laudo Técnico é constituído de 14 (quatorze) folhas de papel
timbrado, digitadas somente no anverso, todas rubricadas e esta última devidamente
assinada.
Neste trabalho incluem-se ainda 3 (três) anexos.
O signatário agradece e coloca-se à disposição para o que se julgar
necessário.
São Paulo, 07 de abril de 2003.

Eng.º Paulo Palmieri Magri
CREA nº 060.160117.0
Membro Titular do IBAPE/SP
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Segurança contra Incêndios
Endereço: Rua Três, nº 003 – Perdizes – SP
Nome do Edifício/Obra: Edifício Três
Código de Atividade: 70.40 – 8 Grau de Risco: 2
Classe de Risco: B- médio
Nº de pavimentos: 14 (quatorze)
Nº de subsolos: 2 (dois)
Nº de mezaninos/outras ocupações: não há
Nº de aptos/conjuntos: 52 (cinqüenta e dois)
População estimada: 260 (duzentos e sessenta) pessoas
Responsável (Síndico/Gerente, etc.): Sr.
Item inspecionado
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Projetos e documentos
Projeto executivo de Prefeitura
Projeto de proteção e combate à incêndio
Vistoria Corpo de Bombeiros
AVS (Auto Vistoria de segurança)
PPRA
CIPA e SESMT
Extintores
Conforme Projeto Bombeiros
Ao menos dois por pavimento
Respeitam as classes de fogo
Manutenção dentro da ABNT 12962
Sinalização
Hidrantes
Mangueiras conforme projeto Bomb.
Mangueiras aduchadas
Mangueiras conservação
Chave de aperto no local
Esguicho conforme projeto

3.6

Caixa de hidrante em bom estado

3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
5
5.1

Vidro de visualização e proteção da mangueira
Reserva de Incêndio respeitada
Dispositivo de alarme e comando das bombas sinalizados
Saídas de emergência
Rotas de fuga
Unidade passagem de 1,20m
Corrimãos
Guarda-corpo
Escadas abertas
Escadas enclausuradas
Escadas Enclausuradas à prova de fumaça
Portas corta-fogo com selo ABNT
Iluminação emergência autônoma
Iluminação por gerador de energia
Sinalização de piso
Sinalização de paredes e pilares
Automático de descida do elevador para o térreo
Em edifícios antigos
Compartimentação
Horizontal – paredes corta fogo

Sim

Não

Observações

X
X
X
Não é o caso
X
X
X
X
X
X

1 Classe A e outro B e C.

X

Não há – 10º; 8º e 3º

X
X

Teste pressão

X
X

X
13º, 12º, 10º, 7º, 6º, 4º e 2º
emperradas pela pintura

X

11º, 10º, 7º e 4º sem vidro

X

Sem sinalização

X

X
X
X
X
X
X

2º sub. p/ 1º sub. corrimão solto
Não é o caso
Não é o caso

X
X
X
X

Não é o caso
Existem – cobertos pela pintura
Testar
Não é o caso
Não há

X
X
Não é o caso

X
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5.2
5.3
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3

Vertical – envoltória do Edifício
Vertical – selos corta fogo
Planos de Abandono
Brigadas de incêndio NBR14276
Treinamento periódico
Riscos Gerais
Elétricos
Quadros
Fiações tubuladas
Caixas de passagem

7.1.4

Caixas terminais

X

7.1.5
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2

Elétricos instalados em materiais Inflamáveis (madeira)
Gás inflamável

X

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) Medidores internos com ventilação

X

Gás canalizado Medidores internos com ventilação
Materiais inflamáveis
Combustíveis líquidos (locais de estocagem)
Tintas e vernizes (locais de estocagem)

X
X

Não há

X
X
X
X
X
X

Não é o caso
X
X
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Anexo G
Preenchimento do novo check-list e Tabela de Resumo de
prioridades para o imóvel 3.
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Segurança e Proteção contra Incêndios
Endereço: Rua Três nº 003 – Perdizes – SP
Nome do Edifício/ Obra: Edifício Três
Código de Atividade: 70.40 – 8 – Grau de Risco: 2
Classe de Risco: B – médio – Nível de inspeção: 2
Nº de pavimentos: 14 (quatorze) – Nº de subsolos: 2 (dois)
Nº de mezaninos/ outras ocupações: não há – Nº de aptos/ conjtos: 52
População estimada: 260 (duzentos e sessenta) pessoas
Responsável (Síndico / Gerente, etc.): Sr.
Item inspecionado
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Projetos e documentos
Projeto executivo de Prefeitura
Projeto de prot. e comb. à incêndio
Vistoria Corpo de Bombeiros
AVS (Auto Vistoria de Segurança)
PPRA
CIPA e SESMT
RIA
SPDA
FICAM

Sim Não N.A.

Observações

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Observações:
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Item inspecionado
Extintores
Conforme Projeto Bombeiros
Ao menos dois por pavimento
Respeitam as classes de fogo
Manutenção – ABNT 12962
Sinalização

Observações:

Sim

Não N.A.

X
X
X
X

Observações
1 Classe A e outro B/C.

X

Não há – 10º, 8º e 3º
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Item inspecionado
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Hidrantes
Mangueiras conforme projeto Bomb.
Mangueiras aduchadas
Mangueiras ensaios de pressão
Chave de aperto no local
Esguicho conforme Projeto

3.6

Caixa de hidrante em bom estado

Sim

Não

N.A.
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Observações

X
X
X
X
X

Vidro de visualização e proteção
da mangueira
3.8 Reserva de Incêndio respeitada
Dispositivo de alarme e comando das
3.9
bombas sinalizados
3.10 Registro de recalque – calçada
3.7

X

13º, 12º, 10º, 7º, 6º, 4º e 2º
emperradas pela pintura

X

11º, 10º, 7º e 4º sem vidro

X

Sem sinalização

X
X

Observações:

Item inspecionado
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

Saídas de emergência
Rotas de fuga
Unidade passagem de 1,20m
Corrimãos
Guarda-corpo
Escadas abertas
Escadas enclausuradas
Esc. encl. à prova de fumaça
Portas corta-fogo com selo ABNT
Fechaduras das PCF
Iluminação emergência autônoma
Iluminação por gerador de energia
Luminárias de emergência
Sinalização de piso
Sinalização de paredes e pilares
Automático de descida do elevador

Sim Não N.A.

Observações

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Existem – cobertos pela pintura
Testar
Testar
X

X
X

Não há

X
X

Observações:
5
5.1
5.2
5.3

Item inspecionado
Compartimentação
Horizontal – paredes corta fogo
Vertical – envoltória do Edifício
Vertical – selos corta fogo

Observações:

Sim Não N.A.

Observações

X
X
X

Não há
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Item inspecionado
6.
6.1
6.2

Sim Não N.A.

Planos de Abandono
Brigadas de incêndio NBR14276
Treinamento periódico

X
X
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Observações
Não há
Nunca foi realizado

Observações:
Item inspecionado
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2

Sim Não N.A.

Riscos Gerais
Elétricos
Quadros
Fiações tubuladas
Caixas de passagem
Caixas Terminais
Gás combustível
Gás liquefeito de petróleo (GLP)
Medidores externos com
ventilação
Gás canalizado Medidores
internos com ventilação
Materiais inflamáveis
Combustíveis líquidos
Tintas e Vernizes

Observações

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Observações:

Resumo de Prioridades – área comum.

Tabela 8 – Documental.
Grau de
Foto nº
Urgência
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Regular

ANOMALIA

ORIENTAÇÃO TÉCNICA

Não houve renovação da Vistoria Após o término das prioridades, requerer
do Corpo de Bombeiros.
ao Corpo de Bombeiros nova vistoria.
Contratar profissional habilitado para a
Nunca foi realizado o PPRA
feitura do PPRA e renová-lo a cada ano.
Não há CIPA e nem mesmo
Designar funcionário para ser o
funcionário
responsável
pela
responsável pela segurança do edifício.
segurança.
Contratar profissional habilitado para a
Não há SPDA.
feitura do SPDA e renová-lo a cada ano.
Contratar profissional habilitado para a
Não há FICAM.
feitura do FICAM.
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Tabela 9 – Equipamentos e proteções contra incêndios.
Grau de
Foto nº
Urgência
Crítico
Crítico
Crítico

Crítico
Crítico
Crítico

Crítico
Regular
Regular
Regular
Regular

ANOMALIA

ORIENTAÇÃO TÉCNICA

As sinalizações dos extintores e
hidrantes
não
estão
padronizadas.
Nos andares 13º, 12º, 10º, 7º, 6º,
4º e 2º as portas dos hidrantes
não abrem por causa da pintura.
Nunca foi realizado testes de
pressurização das mangueiras.

Padronizar as sinalizações de extintores
e hidrantes conforme norma vigente.

Reformar as caixas de hidrantes,
tomando cuidado para a sua abertura
quando da nova pintura.
Depois de reformadas as caixas de
hidrantes,
realizar
testes
de
pressurização, e se necessário efetuar a
troca das mangueiras.
Não há chaves de aperto para os Adquirir chaves de aperto para todas as
hidrantes.
mangueiras.
Nos andares 11º, 8º, 5º e 2º as Efetuar a troca das fechaduras
fechaduras das PCF estão quebradas.
quebradas.
Na calçada o registro de recalque Sinalizar o registro de recalque – pintar a
está sem sinalização.
tampa de ferro de amarelo e uma borda
vermelha de 10cm em torno da caixa do
registro.
Em todos os pavimentos existem Retirar
todas
as
lixeiras
das
lixeiras nas antecâmaras das antecâmaras.
escadarias.
Nos andares 11º, 10º, 7º e 4º as Depois da reforma das caixas de
caixas de hidrantes não possuem hidrantes, colocar os vidros faltantes.
vidros.
As PCF tem o selo da ABNT Retirar a tinta que cobre o selo da ABNT
coberto pela pintura.
com removedor.
Troca das luminárias dos 11º e 8º Contratar eletricista para a troca das
andares.
luminárias.
Nos dois subsolos existem Por precaução adquirir mais dois
apenas extintores de classes B e extintores por subsolo – 1 do tipo A e
C.
outro do tipo B/C.
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Fotos de anomalias nos imóveis 1, 2 e 3
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Foto 1 – Vista do local dos extintores no andar tipo de um dos edifícios, no detalhe a
falta do extintor de pó químico B/C e caixa de hidrantes sem vidro protetor.
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Foto 2 – Vista do local dos extintores no andar tipo de um dos edifícios, no detalhe a
falta dos dois extintores.
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Foto 3 – Vista do local da caixa de hidrantes no andar tipo de um dos edifícios, no
detalhe a falta da mangueira e chave de aperto.
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Foto 4 – Vista de um inspetor tentando abrir a porta de uma caixa de hidrantes
emperrada pela pintura.
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Foto 5 – Vista de vazo ornamental obstruindo a caixa de hidrantes do pavimento térreo
de um dos edifícios.
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Foto 6 – Vista da escadaria e antecâmara de um dos edifícios, com a rota de fuga
obstruída pelas lixeiras.
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Foto 7 – Outra vista de outro edifício com rota de fuga obstruída pelas lixeiras.

169

Método de inspeção predial das condições de segurança contra incêndio em edifícios residenciais

170

Foto 8 – Vista do RR (Registro de Recalque) de um dos edifícios, quebrado e sem
sinalização.
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Foto 9 – Vista de luminária de emergência quebrada.

171

Método de inspeção predial das condições de segurança contra incêndio em edifícios residenciais

172

Foto 10 – Vista parcial de Centro de Medição de elétrica em um dos edifícios, servindo de
almoxarifado para materiais combustíveis como tintas, madeiras e etc.

