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RESUMO

Os prejuízos a vida e ao patrimônio se tornam maiores com o
desenvolvimento urbano e da construção. Um incêndio é um sinistro que deve ser
sempre evitado, mas que pode ocorrer acidentalmente. Motivo pelo qual, as
edificações devem estar devidamente preparadas para o primeiro trabalho de
combate, bem como garantir a retirada dos ocupantes a tempo e em segurança. A
regulamentação da segurança contra incêndio – SCI, construída ao longo de anos, é
parte oriunda de incêndios que deram luz a necessidade do aprimoramento de
medidas e normas. Em busca da otimização de tempo e consequentemente custo, é
necessário encontrar formas de tomar ações inovadoras ou ao menos, mitigadoras,
durante a concepção de um projeto até sua regularização. Essa dissertação, tem
como objetivo, por meio da análise da literatura e estudo de caso, identificar as
principais não conformidades para a implantação do sistema de segurança contra
incêndio em agências bancárias. Identificar os responsáveis por cada fase desse
ciclo e desenvolver uma lista de verificações que mapeiem e proporcionem
diretrizes para o processo ser mais assertivo, no que tange a regularização do local
e consequentemente a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros –
AVCB. O método de pesquisa consiste em entender a importância do tema, avaliar
os sistemas de combate à incêndio necessários a este uso e ocupação; e então, por
meio do estudo de caso, analisar os relatórios de análise de projeto e vistoria. Além
de analisar três locais que tiveram o ciclo de segurança contra incêndio (projeto,
obra e vistoria) executados. Por meio da aplicação desta metodologia, foram
constatadas oportunidades de melhoria no processo, que resultou na criação de
uma lista de verificações e desenvolvimento de um fluxograma potencialmente ideal
quanto fluxo e responsabilidade, como Proposta de metodologia de apoio na
implantação de segurança contra incêndio em agências.
Palavras-chave: Segurança Contra Incêndio; Auto de Vistoria de Segurança Contra
Incêndio; Padronização.

ABSTRACT
Proposal for a support methodology in the implementation of fire safety
The damage to life and property becomes greater with urban development and
construction. A fire is an accident that should always be avoided, but it can happen
accidentally. For this reason, the buildings must be properly prepared for the first
combat work, as well as guaranteeing the removal of the occupants in time and in
safety. The fire safety regulation – SCI, built over the years, is part of the fires that
gave light to the need to improve measures and standards. In search of time and cost
optimization, it is necessary to find ways to take innovative or at least mitigating
actions, during the design of a project until its regularization. This dissertation aims,
through literature analysis and case study, to identify the main non-conformities for
the implementation of the fire safety system in bank branches. Identify those
responsible for each phase of this cycle and develop a list of checks that map and
provide guidelines for the process to be more assertive, with regard to regularizing
the location and, consequently, obtaining the Fire Department Inspection Report AVCB. The research method consists of understanding the importance of the topic,
evaluating the firefighting systems necessary for this use and occupation; and then,
through the case study, analyze the project analysis and inspection reports. In
addition to analyzing three locations that had the fire safety cycle (project,
construction and inspection) carried out. Through the application of this methodology,
opportunities for improvement in the process were found, which resulted in the
creation of a checklist and development of a potentially ideal flowchart regarding flow
and responsibility, such as a proposal for a support methodology in the
implementation of fire safety in banks.

Keywords: Fire Safety; Fire Safety Inspection Report; Standardization

Lista de Fotos e Figuras

Foto 1

Edifício Andraus e Joelma, respectivamente

23

Figura 2

Detalhe de bloco autônomo

27

Figura 3

Detalhe do posicionamento das luminárias de emergência

28

Figura 4

Detalhe do acionador manual de alarme de incêndio e

29

avisador sonoro
Figura 5

Detalhe do detector de incêndio

30

Figura 6

Detalhe dos extintores de incêndio

33

Figura 7

Detalhe da caixa de hidrante

34

Figura 8

Detalhe dos bicos de chuveiro automático pendente e

37

upright
Figura 9

Temperatura de rompimento dos chuveiros pela cor

37

Figura 10

Representação da largura em corredores e passagens

41

Figura 11

Detalhe dos corrimãos

43

Figura 12

Detalhe dos degraus da escada

44

Figura 13

Escada enclausurada protegida

45

Figura 14

Escada enclausurada a prova de fumaça

46

Figura 15

Condições mínimas para garantia de resistência ao fogo de

47

elementos estruturais ou de vedação.
Figura 16

Modelo de compartimentação horizontal

49

Figura 17

Detalhamento de compartimentação vertical

51

Figura 18

Detalhe de representação quanto a classe dos materiais

55

Figura 19

Detalhe da sinalização de emergência

57

Figura 20

Mapa das regiões de São Paulo

99

Lista de Gráficos e Fluxogramas

Gráfico 1

Curva de incêndio “padrão”

21

Gráfico 2

Solicitações realizadas junto ao CBMESP

62

Gráfico 3

Solicitações analisadas no estudo de caso

63

Gráfico 4

Principais incidências em fase de projeto

105

Gráfico 5

Principais incidências em fase de vistoria

106

Fluxograma 1 SCI x Tomada de Decisão

107

Lista de Tabelas

Tabela 1

Classificação das edificações e áreas de risco

24

Tabela 2

Edificações do grupo D com área superior a 750 m² ou

25

altura superior a 12,00 m
Tabela 3

Carga de incêndio por ocupação

32

Tabela 4

Tipos de sistemas e volume de reserva de incêndio

35

Tabela 5

Tabela resumo de distanciamento de bicos

38

Tabela 6

Dimensionamento para risco leve

38

Tabela 7

Dimensionamento para risco ordinário

39

Tabela 8

Dimensionamento das saídas de emergência

41

Tabela 9

Distâncias máximas a serem percorridas

42

Tabela 10 Tipos de escadas de emergência por ocupação

44

Tabela 11 Tempo requerido de resistência ao fogo

48

Tabela 12 Área máxima de compartimentação

49

Tabela 13 Resistência ao fogo para alvenarias

52

Tabela 14 Resistência ao fogo de paredes em chapas de gesso

53

para drywall
Tabela 15 Classe de materiais segundo ocupação

54

Tabela 16 Dimensão das placas de sinalização

56

Tabela 17 Validade do AVCB ou CLCB

61

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABNT
ART
AVCB
BACEN
CB
CBMESP
CLCB
CMAR
CO2
DE
DN
DS
DWF
EI
EP
FAT
GMG
INMETRO
IPT
IPTU
IT
Mb
MSCI
NBR
NE
NFPA
PCF
PDF
PF
PPCI
PT
PTS
RRT
RT
RTI
SCI
SPK
TRF
TRRF
UP
VF

Associação Brasileira de Normas Técnicas
Anotação de Responsabilidade Técnica
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
Banco Central do Brasil
Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros
Controle de materiais e acabamentos
Dióxido de Carbono
Duto de entrada de ar
Diâmetro Nominal
Duto de saída de gases e fumaça
Desing Web Format
Elemento corta-fogo
Escadas enclausuradas protegidas
Formulário de Atendimento Técnico
Grupo Motogerador
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Imposto Predial e Territorial Urbano
Instrução Técnica
Megabytes
Medidas de segurança contra incêndio
Norma Brasileira
Escadas comuns
National Fire Protection Association
Porta Corta Fogo
Portable Document Format
Escadas Enclausuradas a prova de fumaça
Projeto de prevenção e combate a incêndio
Projeto Técnico
Projeto Técnico Simplificado
Registro de Responsabilidade Técnica
Responsável Técnico
Reserva Técnica de Incêndio
Segurança Contra Incêndio
Sprinkler
Tempo de Resistência ao fogo
Tempo Requerido de Resistência ao fogo
Unidade de Passagem
Via Fácil

Lista de Símbolo

”
°C
K
%
cm
mm
m
m²
m³
min
N
s

Polegadas
Graus Celsius
Fator K
Porcentagem
Centímetros
Milímetros
Metros
Metros quadrados
Metros cúbicos
Minutos
Newton
Segundos

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 16
1.1 Objetivo ............................................................................................................... 17
1.2 Justificativa .......................................................................................................... 17
2 MÉTODO DE TRABALHO..................................................................................... 19
3 OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO .............. 21
3.1 Classificação da edificação ................................................................................. 24
3.2 Medidas de Segurança Contra Incêndio ............................................................. 26
3.2.1 Proteção Ativa .................................................................................................. 26
3.2.1.1 Iluminação de emergência ............................................................................ 27
3.2.1.2 Sistema de detecção e alarme de incêndio ................................................... 28
3.2.1.3 Sistema de extintor de incêndio .................................................................... 31
3.2.1.4 Sistema de Hidrantes .................................................................................... 33
3.2.1.5 Sistema de Chuveiros Automáticos ............................................................... 36
3.2.1.6 Brigada de incêndio ....................................................................................... 39
3.2.2 Proteção Passiva ............................................................................................. 40
3.2.2.1 Saídas de emergência................................................................................... 40
3.2.2.2 Compartimentação Horizontal e Vertical ....................................................... 46
3.2.2.3 Controle de materiais e acabamentos ........................................................... 53
3.2.2.4 Sistema de Sinalização de emergência......................................................... 55
4 PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO .............................. 58
4.1 Projeto ................................................................................................................. 58
4.1.2 Projeto Legal de incêndio ................................................................................. 59
4.2 Obra .................................................................................................................... 60
4.3 Vistoria ................................................................................................................ 61
5. ESTUDO DE APLICAÇÃO ................................................................................... 62
5.1 Principais não conformidades em fase de projeto ............................................... 64
5.2 Principais não conformidades em fase de vistoria .............................................. 82
5.3 Locais que passaram pelo ciclo da SCI............................................................... 99
5.3.1 Processo A ..................................................................................................... 100
5.2.2 Processo B ..................................................................................................... 101
5.3.3 Projeto C ........................................................................................................ 103
5.4 Análise das principais não conformidades ........................................................ 104

5.5 Fluxograma de processo e matriz de responsabilidades .................................. 106
5.6 Lista de verificações de Projeto ......................................................................... 108
5.7 Lista de verificação de Vistoria .......................................................................... 111
6 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ...................................................................... 114
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 116
REFERÊNCIAS....................................................................................................... 118

16
1 INTRODUÇÃO
A segurança contra incêndio é definida por Rodrigues (2016) como “(...)
todas as ações ou medidas necessárias para prevenir o incêndio, garantir
proteção às pessoas dentro das edificações e intervir por meio de atividades
especializadas para a extinção do fogo em caso de sinistro deflagrado.”. Suas
medidas de segurança – MSCI, dividem-se em dois grupos que atuam de
formas diferentes, a proteção ativa, que segundo a norma ABNT NBR
14432:2001 trata das medidas que precisam ser ativadas, como por exemplo
os hidrantes; e a proteção passiva, que são as medidas incorporadas à
edificação, ou seja, que possuem materiais e soluções responsáveis pelo
aumento do tempo de resistência contra ação do fogo, como por exemplo a
compartimentação horizontal e vertical, que buscam confinar o incêndio no
intuito de o mesmo não se espalhar por toda a edificação.
Segundo Velarde (2018) incêndios são um problema ao homem desde a
origem, o primeiro registro sobre tal ocorreu em Roma no ano 64. Com o
passar dos séculos, outros ocorreram e marcaram a história do mundo como o
Opera Rhoads na Pensilvânia em 1908 e o Lake View Elementary School, em
Ohio no mesmo ano. No Brasil não foi diferente, e a ocorrência destes
incêndios trouxeram à tona a necessidade de normalização, entre eles o Gran
Circo Norte Americano (Rio de Janeiro, 1961), Edifício Andraus (São Paulo,
1972), Edifício Joelma (São Paulo, 1974) e mais recentemente a Boate Kiss
(Rio grande do Sul, 2013), Museu da Língua Portuguesa (São Paulo, 2015),
Edifício Wilton Paes de Almeida (São Paulo, 2018) e Museu Nacional (Rio de
Janeiro, 2018), reforçando a importância da SCI em todas as edificações, bem
como de se pensar nela desde a concepção até posteriormente a execução do
local.
A SCI avalia e planeja a proteção para o todo, protegendo os ocupantes,
dificultando a propagação e oferecendo meios de extinção (CBMESP, 2019n).
Sua implantação considera desde a educação pública até o AVCB, que
conforme definição da instrução técnica 03 (CBMESP, 2019h) é “o documento
emitido pelo CBPMESP certificando que, no ato da vistoria técnica, a edificação
ou área de risco atende às exigências quanto às medidas de segurança contra
incêndio (...)”. Ou seja, o documento que é o resultado final da SCI, que visa
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garantir que a edificação proporcione proteção aos ocupantes, a propagação
do fogo seja restringida, exista no local meios de extinguir ou ao menos
controlar o incêndio e que em necessidade o atendimento pelo corpo de
bombeiros – CB, seja viável (SÃO PAULO, 2018). Sua emissão irá envolver
estudo das normas técnicas, análise de projeto e/ou documentação e
adequações, e pode tornar-se moroso pela falta de profissionais com
conhecimento técnico específico (CUOGHI, 2006).
Do Decreto 63.911 de 2018, que contêm treze diferentes usos e
ocupações e cinquenta e oito diferentes divisões, selecionou-se o grupo D,
serviço profissional, divisão D-2, que trata de agências bancárias; que podem
ser públicas ou privadas e são de suma importância às atividades comerciais e
consideradas atividades essenciais. Pelo fato de muitos bancos possuírem
também

estacionamento,

a

ocupação

G,

serviços

automotivos

e

assemelhados, divisão G-2, garagem com acesso de público e sem
abastecimento, será apresentada de forma secundária.
Frente ao exposto, o presente trabalho irá estudar por meio da revisão
de literatura e estudo de aplicação, as não conformidades da segurança contra
incêndio em instituições financeiras no estado de São Paulo, a fim de mapeálas, buscando sugestões de melhoria e padronizações do processo de
regularização, para elaboração de uma proposta de metodologia de apoio com
objetivo de garantir segurança e ao mesmo tempo competitividade no que
tange a assertividade das ações.
1.1 Objetivo

O presente trabalho teve como objetivo propor uma metodologia de
apoio a segurança contra incêndio para agências bancárias, por meio da
análise das não conformidades encontradas em 700 solicitações, para
implantação da segurança contra incêndio em agências bancárias.
1.2 Justificativa

Conforme Negrisolo (2011) e Andrade (2018), a segurança contra
incêndio e seus métodos para se projetar um local adequado ainda é assunto
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em evolução. Exemplo a isso é a falta de normatização pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, de algumas medidas de segurança e
de uma normatização da SCI de âmbito nacional, reflexo do pouco
investimento na área (CUOGHI, 2006). Além do assunto não ser uma disciplina
nos cursos de arquitetura e engenharia, das universidades.
Velarde (2018) destaca que com o desenvolvimento das construções, e
essas cada vez mais altas, é importante entender o comportamento e
desempenho destes edifícios e como se comportarão às condições severas de
um incêndio, pois o colapso de um pilar, por exemplo, pode comprometer a
estabilidade de toda a estrutura.
O projeto é a primeira fase do processo de construção, e apesar de não
ser tão oneroso quanto às outras fases de obra, suas definições serão cruciais
não só em seu desenvolvimento, mas na geração de aditivos em fases
posteriores e na aprovação do AVCB junto ao órgão técnico. Em complemento
a isto, ter devidamente determinada as responsabilidades de cada profissional
e estes possuírem conhecimentos multidisciplinares é de suma relevância para
que o resultado final seja obtido no menor tempo possível, uma vez que se
reduz os comunique-ses e consequentemente as revisões.
Os bancos, uso e ocupação escolhida como objeto de estudo desta
dissertação, inicialmente eram locais de troca e guarda de ouro e prata,
passam a se parecer com o que se tem hoje, na Suécia em 1656, com o início
da emissão de papel moeda. No Brasil, o primeiro banco foi fundado em 1808
com a chegada da família real (GONÇALVES, 1984), e hoje são 18.493
agências e 19.134 Postos de Atendimento sob a supervisão do Banco Central
Do Brasil

- BACEN, por todo o país, segundo dados de junho de 2021

(BRASIL, 2021).
A autora decidiu por focar no setor terciário, responsável pelo comércio e
prestação de serviço, por seu impacto no crescimento econômico e o fato das
instituições financeiras passarem por constantes alterações de layout, tanto
para sua modernização como para atendimento do mercado que
constante mudança.

está em
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2 MÉTODO DE TRABALHO

Esta pesquisa propõe uma metodologia de apoio a segurança contra
incêndio a ser aplicada na identificação das não conformidades quanto a
regularização em instituições financeiras, delimitado a uma ocupação, visto a
amplitude do assunto. Para tal, foi realizada revisão de literatura e estudo de
aplicação que se divide em duas fases, a primeira a análise de 2000
solicitações registradas no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com
a finalidade de mapear os principais erros técnicos notificados na fase de
projeto e vistoria, e as respectivas responsabilidade de cada participante do
processo. Posteriormente analisaram-se três casos que passaram por todo o
ciclo de obtenção do AVCB (projeto, obra e vistoria) e com o mapeamento
destes e do conhecimento adquirido com o estudo da arte,

elaborou-se

fluxograma com definição das etapas do processo e lista de verificações que
buscam a redução de relatórios de inconformidade.
Diante disso, essa dissertação se estrutura em sete capítulos. Conforme
relacionado abaixo.
Capítulo 1 – INTRODUÇÃO: capítulo introdutório de apresentação do
tema da presente pesquisa, definição de objetivo e justificativa.
Capítulo 2 – MÉTODO DE TRABALHO: definição dos meios e premissas
para realização do trabalho.
Capítulo 3 – OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO: desenvolvimento do referencial teórico que aborda desde a
evolução histórica das regulamentações técnicas até a literatura existente
sobre a proteção e combate a incêndio, analisando as medidas de segurança
aplicadas a agências bancárias.
Capítulo
EDIFICAÇÃO:

4

–

PROCESSO

desenvolvimento

do

DE

REGULARIZAÇÃO

referencial

teórico

que

DE

UMA

aborda

a

regularização da edificação desde o projeto até a vistoria junto do Corpo de
Bombeiros.
Capítulo 5 – ESTUDO DE APLICAÇÃO: compreende no levantamento
das principais não conformidades técnicas identificadas tanto em projeto
quanto em vistoria, sua análise e busca de uma metodologia de aprimoramento
no

que

tange

assertividade,

processos

e

redução

de

tempo

e
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consequentemente custo, viabilizando a regularização de instituições bancárias
com o mínimo impacto sobre as atividades da unidade.
Capítulo 6 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: avaliação e discussão
da revisão da literatura frente aos resultados obtidos no estudo de caso.
Capítulo 7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS: considerações finais obtidas
por meio deste estudo e sugestão para futuros trabalhos.
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3 OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
No Brasil a norma ABNT NBR 13860 (1997) define o fogo como
“processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz”. Enquanto
a entidade americana especializada em segurança contra incêndio, a National
Fire Protection Association – NFPA – o define como “a oxidação rápida
autossustentada acompanhada de evolução variada da intensidade de calor e
luz”. Quando o fogo está descontrolado, ele torna-se um incêndio, podendo
proporcionar danos a vida, ao patrimônio e ao meio ambiente.
Na fase inicial, a de ignição, é possível a extinção do incêndio, e este
não apresentará risco a estrutura. A fase seguinte, de inflamação generalizada,
os materiais continuam queimando, aumentando a temperatura e fumaça no
local, nesta fase a estrutura passa a correr risco e torna-se cada vez mais difícil
sua extinção (SILVA, 2004). Por fim, a fase de extinção que trata da eliminação
de um ou mais elementos que compõem o fogo. O gráfico 1 ilustra uma curva
padrão, para exemplificar a relação de temperatura versus tempo.
Gráfico 1 – Curva de incêndio “padrão”

Fonte: Moreno Junior e Molina (2012).

Apesar dos incêndios serem um problema ao homem desde sua origem,
como destacado por Velarde (2018), os primeiros registros são de Roma no
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ano 64, fogo este que se espalhou por 75% da cidade e só conseguiu ser
controlado nove dias depois de seu início.
Nos Estados Unidos, foi criada em 1631 a primeira norma americana de
edifícios, e em 1648 em Nova Iorque, a primeira brigada de inspeção para
prevenção de incêndios (VELARDE, 2018). Já no Brasil, somente em fevereiro
de 1841 fora promulgada a primeira Lei que concedia aos policiais as primeiras
responsabilidades legais pelo serviço de bombeiros, como combate a incêndio
e socorro de pessoas em perigo, mas como atividade secundária. Com o
progresso, o crescimento acelerado da população e alguns incêndios que
ocorreram até então, se enxergou a necessidade da criação de uma seção do
corpo de bombeiros, que tivesse também maquinários próprios, o que ocorreu
em março de 1880 (SÃO PAULO, 2007).
Em 1909 inicia-se a atuação do Corpo de Bombeiros Militar no âmbito de
prevenção, ano em que foi instituído o Regulamento para os locais de
divertimentos públicos (CBMESP, 2019n).
Apesar de existir um crescimento de efetivo e equipamentos após estes
anos, e conforme estudado por Coutinho e Correa (2016) em 1942 ter sido
criada a primeira seção técnica do Corpo de bombeiros, e em 1947 emitido o
primeiro atestado de vistoria, a legislação de prevenção e combate à incêndio,
no Brasil,

até os anos 70, era precária, o que reflete na ocorrência de

incêndios como os elencados abaixo:

a) Gran Circo, em Niterói no ano de 1961, responsável por mais de 500
mortos. O incêndio se iniciou na lona do circo que era de algodão e
revestido com parafina, altamente inflamável (GEREZ, 2017);
b) Edifício Andraus, no estado de São Paulo em fevereiro de 1972,
composto por escritórios e lojas, teve o incêndio iniciado após uma
sobrecarga no sistema elétrico. O fogo se alastrou pelos 31 andares
devido a grande quantidade de materiais combustíveis e em
decorrência da falta de compartimentação, o que encurralou várias
vítimas e resultou em 16 mortes (VELARDE, 2018) e 329 feridos
(CBMESP, 2019);
c) Edifício Joelma também no estado de São Paulo, teve seus 25
andares de escritórios e garagem tomados pelas chamas, em
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fevereiro de 1974. O início ocorreu devido curto-circuito de um
aparelho de ar condicionado. A falta de compartimentação e do
controle de materiais, somada a uma rota de fuga estreita e mal
posicionada, levaram a óbito 191 pessoas e deixou 300 feridos,
conforme levantado por Gerez (2017).

Os dois últimos incêndios em especial, ocorridos na década de 70 e
ilustrados na foto 1, são considerados como grandes propulsores da melhoria
das normativas conforme estudado por Rodrigues (2016).
Foto 1 – Edifício Andraus e Joelma, respectivamente.

Fonte: Nascimento (2008 e 2012).

Entre 1961 e 1980, foram criadas especificações considerando
extintores, hidrantes e sinalização de emergência. Em 1983, surgem as
exigências anexas a um decreto, exigindo também sistema de alarme de
incêndio e detecção de fumaça, sistema de chuveiros automáticos, sistema de
iluminação de emergência, compartimentação vertical e horizontal, escadas de
segurança e isolamento de risco (COUTINHO; CORREA, 2016).
Então em 2001, começa a vigorar o Decreto Estadual nº 46.076 com
suas 38 Instruções Técnicas – IT, que foram novamente revisadas em 2004.
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Em 2011, a legislação é aprimorada e junto ao novo decreto, surgem seis
novas ITs.
Cria-se então, em 2013, o Via Fácil - VF, portal eletrônico do Corpo de
Bombeiros para protocolo de análises e vistorias (CBMESP, 2019n). Em 2018,
a última revisão do Decreto, e em 2019 das instruções técnicas, agora
totalizando 45.

3.1 Classificação da edificação

O primeiro passo para estabelecer as necessidades da edificação no
que tange a SCI é classificá-la quanto o uso e ocupação. Esta se inicia pela
identificação da ocupação do local determinado, caracterizando qual o uso que
aquela edificação desenvolve (BRASIL, 2018).
Para as agências bancárias, ocupação tema, a classificação é do grupo
D, divisão D-2, conforme ilustrado na tabela 1.
Tabela 1 – Classificação das edificações e áreas de risco
Grupo Ocupação/Uso Divisão

D

Descrição

D-1
D-2

Local para prestação de serviço
profissional ou condução de
negócios
Agência bancaria

D-3

Serviço de reparação (exceto
os classificados em G-4)

Serviço
Profissional

Exemplos
Escritórios administrativos ou
técnico, instituições financeiras
(que não estejam incluídas em D2), cabelereiros, centros em geral,
mercados e outros.
Agência bancaria e assemelhados
Lavanderias, assistência técnica,
reparação e manutenção de
aparelhos, eletrodomésticos,
chaveiros, pintura de letreiros e
outros
Laboratórios de análises clínicas
sem internação, laboratórios
químicos, fotográficos e
assemelhados.

D-4
Laboratório
Fonte: Adaptado pela autora a partir do Decreto 63.911 (2018)

Determinada a ocupação, é necessário verificar a altura da edificação,
que trata-se

“para fins de exigências das medidas de segurança contra

incêndio da medida, em metros, do piso mais baixo ocupado ao piso do último
pavimento” conforme definido no Decreto (SÃO PAULO, 2018). Esta, aliada a
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área construída, fornecem subsídios para determinar a tabela (2) correta
quanto as medidas de segurança que o local precisará possuir.
Tabela 2 – Edificações do grupo D com área superior a 750 m² ou altura superior a
12,00 m
Grupo de ocupação e uso

GRUPO D - SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Divisão

D-1, D-2, D-3 e D-4

Medidas de Segurança
contra Incêndio

Classificação quanto à altura (em metros)
6<H<12
12<H<23
23<H<30

Térrea

H<6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x¹

x¹

x¹

x²

x²

x

_

_

_

X6,7

x³

x8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x5

_

_

_

_

_

X4

x

x

x

x

x

x

Acesso de Viatura na
Edificação
Segurança Estrutural contra
Incêndio
Compartimentação
Horizontal ou de Áreas
Compartimentação Vertical
Controle de Materiais de
Acabamento
Saídas de Emergência
Gerenciamento de Risco de
Incêndio
Brigada de Incêndio

Acima de 30

Iluminação de Emergência

x

x

x

x

x

x

Detecção de Incêndio

_

_

_

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

Hidrantes e Mangotinhos

x

x

x

x

x

x

Chuveiros Automáticos

_

_

_

_

_

x

Controle de Fumaça

_

_

_

_

_

x4

NOTAS ESPECÍFICAS
1- Pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos
2- Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos
3- Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as
compartimentações dos shafts e dutos de instalações
4- Acima de 90 m de altura, conforme critérios da IT-15
5- Deve haver elevador de emergência para altura maior que 60m
6- Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para compartimentação das fachadas e
selagens dos shafts e dutos de instalações
7- Deve haver controle de fumaça nos átrios, podendo ser dimensionados como sendo padronizados conforme IT-15
8- Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, até 90 metros de altura, exceto
para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações sendo que para altura superior deve-se,
adicionalmente, adotar as soluções contidas na IT-09
9- A área máxima de compartimentação deve abranger as áreas dos pavimentos e mezaninos interligados sem compartimentação.
10- Inclui Bombeiro Civil, quando exigido pela Parte 2 da IT-17
NOTAS GERAIS
a- As instalações elétricas, o SPDA e o controle das fontes de ignição, devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais.
b- Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver Tabela
c- Observar ainda as exigências para riscos específicos das respectivas Instruções Técnica
d- Os pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior (por exemplo: janelas, painéis de vidro, etc.) ou controle de fumaça
dimensionados conforme o disposto na IT-15

Fonte: Decreto 63.911 (2018)
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A altura, indicada nas linhas superiores da tabela, determinarão se a
edificação precisará de mais ou menos medidas. A células marcadas em “X”,
indicam a necessidade da proteção, e suas notas específicas constantes em
algumas células, trazem informações complementares como possibilidade de
substituição, por exemplo.

3.2 Medidas de Segurança Contra Incêndio

As medidas de segurança são dispositivos, sistemas e procedimentos
que devem existir em uma edificação, sejam elas de quais natureza for, para
que estejam os menos vulneráveis possíveis e aptas a evitar, limitar e
combater um incêndio.
O fogo que inicia aquecendo o ambiente, em poucos minutos se
propaga, transformando o estado original dos materiais. Nesse intuito, a
segurança contra incêndio obtida pela integração dos sistemas de proteção
ativa e passiva, irão proteger a vida humana e os bens materiais.
A seguir, apresentasse as medidas de segurança necessárias em
agências bancárias.

3.2.1 Proteção Ativa

A proteção ativa, engloba os equipamentos que de forma manual ou
automática, entram em ação tanto para alertar sobre o sinistro afim de sinalizar
a necessidade de escoamento da população, quanto para combater o fogo,
conforme estudado por Souza et al 2016. Estes são os alarmes, detectores,
iluminação de emergência, hidrantes, extintores e chuveiros automáticos, que
serão apresentados individualmente nos próximos subitens.
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3.2.1.1 Iluminação de emergência

A iluminação de emergência é uma medida de segurança que se aplica
as ocupações D-2 a partir de 750 m² ou de área inferior com mais de dois
pavimentos conforme Decreto Nº 63.911 de 2018, seu objetivo é garantir
controle visual e sinalização das rotas de fuga por no mínimo 1 hora conforme
cita a norma ABNT NBR 10898 (2013).
Os sistemas adotados corriqueiramente nas instituições financeiras são
do tipo centralizado com baterias, com grupo motogerador – GMG e de Bloco
autônomo.
O sistema de bloco autônomo, é o encontrado na maioria das unidades,
trata-se de aparelho independente com fonte de energia com carregador,
representado pela figura 2.
Figura 2- Detalhe de bloco autônomo

Fonte: Elaborado pela autora.

O iluminamento deve ser de no mínimo 3 lux em locais planos
(corredores) e 5 lux em locais com desnível (escadas), além de tensão máxima
de 30 volts (CBMESP, 2019b).
Os tipos de iluminação são a de Balizamento, instalada em geral acima
das portas de saída, para indicar a rota de fuga; e as de Aclaramento, que
devem ser instaladas a uma distância máxima de 15 metros (entre os pontos
de luz) ou 7,50 metros da parede segundo o CBMESP (2019b), que iluminam a
rota de fuga de forma que esta possa ser transitada seguramente.
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A norma ABNT NBR 10898 (2013) determina a instalação das luminárias
de emergência de forma mais específica, como pode ser observado na figura 3.
Figura 3- Detalhe do posicionamento das luminárias de emergência

Fonte: Elaborado pela autora com base na Figura A.2 da norma ABNT NBR 10898.

A altura de instalação estará limitada a possível formação de colchão de
fumaça, locais sem este, levarão em consideração a intensidade de iluminação
no chão proporcionada, já locais com criação de nuvem de fumaça, terão os
pontos de iluminação instalados abaixo, em geral altura das saídas naturais
(ABNT NBR10898, 2013).

3.2.1.2 Sistema de detecção e alarme de incêndio

Sistema responsável por identificar e alertar de forma rápida a
população da edificação quanto ao incêndio, auxiliando no pronto combate e
escape. Este terá duas fontes de alimentação, a rede elétrica do local e outra
suplementar de duração mínima de 24 horas (CBMESP, 2019c).
O sistema é composto por central de alarme, acionadores, avisadores
sonoros e detectores, em que detectores serão exigidos somente a edificações
com altura superior a 12 metros.
A Central deve ser instalada em local com rota de fuga segura, vigilância
constante e preferencialmente próximo à entrada, caso não ocorra deverá
possuir painel repetidor, com acionamento em no máximo 15 segundos
(CBMESP, 2019c).
Nas agências bancárias os dois sistemas mais utilizados são:
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a) o convencional, que consiste em um circuito para cada área
protegida, ou seja, ao ser acionado na central se saberá a área, mas
não o local exato do acionamento. Seu monitoramento máximo é de
uma área de até 1600 m² (ou 20 pontos, detectores e acionadores).
b) o sistema endereçável, que diferentemente do convencional permite
a central identificação de forma individual e localizada, com limite de
dispositivos a ser indicado pelo fabricante do equipamento (ABNT
NBR17240, 2010).

Os avisadores sonoros, audiovisuais e acionadores, devem ser
instalados no local de trânsito da população da edificação, e sempre que
possível próximos aos hidrantes, devem ser audíveis em toda edificação em no
máximo 30 segundos e não estar distante mais de 30 metros uns dos outros,
distância esta de caminhamento.
A altura de instalação do acionador manual deve respeitar o que detalha
a norma ABNT NBR17240 (2010), entre 0,90 e 1,35 metros do piso acabado
até do equipamento; e para o avisador sonoro de 2,20 a 3,50 metros; conforme
representado na figura 4, ambos podendo ser embutido ou sobreposto.
Figura 4 – Detalhe do acionador manual de alarme de incêndio e avisador sonoro

Fonte: Elaborado pela autora com base a figura C.7 da norma ABNT NBR 17240.
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Os mezaninos são dispensados caso o equipamento do andar principal
o atenda nos parâmetros de distância e audibilidade (CBMESP, 2019c).
Os detectores, representados pela figura 5, podem ser de temperatura
ou de fumaça nas agências, mas ambos devem operar em no máximo 30 s
após constatação de alteração de temperatura (10% superior à nominal do
detector) ou aparecimento de fumaça (ABNT NBR17240, 2010). O que reforça
o exposto por Berto (2013) de que “os sistemas de detecção de fumaça são
importantes porque reconhecem os primeiros indícios de um incêndio ainda na
fase de pirólise – quando os materiais estão em processo de aquecimento para
se transformar em chamas abertas”.
Figura 5 – Detalhe do detector de incêndio

Fonte: Elaborado pela autora com base no Anexo C da norma ABNT NBR 17240.

Os de temperatura, são usados para locais em que ocorre rápida
elevação de temperatura, como por exemplo cozinhas. Estes ainda se
subdividem em dois tipos, o de temperatura fixa e o termovelocimétrico, sua
diferença consiste no fato do primeiro ter sensor acionado ao atingir
determinada temperatura, enquanto o segundo identifica a rapidez na elevação
da temperatura. Ambos oferecem proteção de 36 m² quando instalados em até
5 metros de altura a uma distância mínima de 0,15 metros da parede (ABNT
NBR17240, 2010).
Os detectores de fumaça, são usados para monitorar locais que o início
do incêndio gere fumaça. Proporcionam cobertura de 81 m² conforme norma
ABNT NBR 17240 (2010), quando instalado a até 8 metros, em teto plano ou
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com vigas de até 20 centímetros, a uma distância mínima de 0,15 metros da
parede.
A tubulação de incêndio,

caso não seja pintada inteiramente em

vermelho, deverá a cada 3 metros ser identificada com anéis de 2 centímetros
de largura mínima, vermelhos. Outro ponto a se destacar é que essa
infraestrutura deve ser independente dos demais, preferencialmente em
material metálico e a fiação sem qualquer emenda.

3.2.1.3 Sistema de extintor de incêndio

Conforme define a norma ABNT NBR 12693:2010, os extintores são “a
primeira linha de ataque contra incêndio”, visto que são equipamentos de
acesso imediato e obrigatórios, independente das outras medidas de
segurança.
Tem como finalidade extinguir ou conter pequenos princípios de
incêndio, de acordo com sua capacidade extintora, nas agências são: Água,
Dióxido de Carbono – CO2 e pó químico seco. Estes podem ser portáteis ou
sobre rodas, quanto maior a capacidade extintora (CBMESP, 2019e).
Eles serão distribuídos em todos os pavimentos, e sua quantidade e tipo
estarão de acordo com a classe de incêndio predominante, a área de proteção
e as distâncias a serem percorridas, devendo estar a no máximo 5 metros da
saída principal e das escadas, e os demais a uma distância máxima de 25
metros ao tratar-se de risco baixo, 20 metros para risco médio e de 15 metros
para risco alto. O risco é definido de acordo com a carga de incêndio do local,
onde o Decreto (SÃO PAULO, 2018) estabelece que até 300 MJ/m² o risco
será baixo, entre 300 e 1200 MJ/m² o risco será médio e acima desse valor,
será alto.
As

agências

bancárias

comumente

compartilham

espaço

com

estacionamento para os clientes que a utilizam, desta forma na tabela 3 se
apresenta ambas ocupações e cargas de incêndio.
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Tabela 3 – Carga de incêndio por ocupação
Ocupação/Uso

Carga de incêndio
específica (MJ/m²)

Descrição
Agências bancárias
Agências dos Correios
Centrais telefônicas
Cabelereiros
Copiadoras
Encadernadores

Serviços
Profissionais

300
400
200
200
400
1000

Escritórios

700

Estúdio de rádio ou
televisão
Laboratório químicos
Laboratórios (outros)

300
500
300

Lavanderias
Oficinas elétricas

300
600

Oficinas hidráulicas ou
mecânicas
Pinturas

200
500

Processamentos
dados
Estacionamentos

400
200

de

Serviços
Oficinas de conserto
automotivos e de
veículos
e
assemelhados manutenção
Postos
Abastecimentos
Hangares

300

de
300
200

Fonte: Adaptado pela autora com base na norma ABNT NBR 12693 (2010).

Deverão ser no mínimo duas unidades independente da área, estar
sempre lacrados, com pressão de acordo, carga completa, selo de
conformidade do INMETRO, desobstruídos e sinalizados (CBMESP, 2019e).
Os equipamentos são instalados a no máximo 1,60 metros quando
fixados na parede ou sobre tripés devendo estar a pelo menos 0,10 metros do
piso como ilustrado na figura 6. Quando em locais descobertos, deverão ser
protegidos por abrigos (CBMESP, 2019e).
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Figura 6 – Detalhe dos extintores de incêndio

Fonte: Adaptado pela autora – Autor desconhecido.

3.2.1.4 Sistema de Hidrantes

O sistema se aplica em função da área construída e da ocupação,
conforme decreto (SÃO PAULO, 2018). Seus dispositivos são registro de
recalque (encontrado na fachada ou mais comumente no passeio público),
abrigos (que podem ser em alvenaria, fibra, vidro laminado ou metal, o último
mais comum, onde são acondicionadas as mangueiras, esguicho e chave
storz), reservatório de água (subterrâneo, ao nível ou elevado), tubulações e
peças hidráulicas.
A distância de posicionamento é no máximo 5 metros de portas de saída
e escadas, e de 30 metros (distância percorrida) entre os abrigos, podendo ser
considerado o jato de água de 10 metros, chegando a 40 metros o alcance de
um ponto; a uma altura entre 1,0 e 1,50 metros do piso acabado, como
detalhado na figura 7.
Em locais térreos descobertos como estacionamento, a medida é
dispensada (CBMESP, 2019f).
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Figura 7 – Detalhe da caixa de hidrante

Fonte: Adaptado pela autora com base na IT01 (2019).

As Reservas Técnicas de incêndio – RTI, que alimentam os hidrantes,
serão dimensionadas a partir da área da edificação e seu risco, onde a
capacidade de cada RTI deve ser de no mínimo 3 metros cúbicos e ser
garantida a interligação direta a tubulação de sucção da bomba, exposto na
tabela 4 (CBMESP, 2019f).
Quando a reserva for compartilhada, incêndio e consumo, a tomada de
água deve garantir captação da capacidade efetiva desta e o material de
fabricação deverá garantir resistência mecânica e ao fogo.
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Tabela 4 - Tipos de sistemas e volume de reserva de incêndio

Área das
edificações e
áreas de risco

CLASSIFICAÇÃO DAS
EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE
RISCO CONFORME TABELA
1 DO REGULAMENTO DE
SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO

A-2, A-3, C-1, D-1, D-2,
D-3 D-4 (até 300 MJ/m²)
E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E6, F-1(até 300 MJ/m²) F2, F-3, F-4, F-8, G-1, G-2,
G-3, G-4, H1, H-2, H-3, H5, H-6, I-1, J-1, J-2 e M-3

Até 2.500 m²

Tipo1
RTI 5 m³

Tipo2
RTI 8 m³

Acima de 2.500
até 5.000m²

Tipo1
RTI 8 m³

Tipo2
RTI 12 m³

Acima de 5.000
até 10.000m²

Tipo1
RTI 12 m³

Tipo2
RTI 18 m³

Acima de 10.000
até 20.000m²

Tipo1
RTI 18 m³

Tipo2
RTI 25 m³

Fonte: Adaptada pela autora com base na IT 22 (2019).

O dimensionamento do sistema será feito considerando que a tubulação
deva ter no mínimo DN65 (2 ½”), por meio do cálculo da perda de carga a ser
calculada pela fórmula de Darcy-Weisbach ou Hazen-Williams, em que a
bomba deverá atender a altura manométrica dos dois hidrantes mais
desfavoráveis. Esta canalização não deve passar por poços de elevadores e/ou
dutos de ventilação, e quando aparentes devem ser pintadas preferencialmente
em vermelho, assim como a tubulação de alarme, podendo por questões
estéticas ser pintada conforme arquitetura local e identificada com anéis
vermelhos (CBMESP, 2019f).
O sistema pode funcionar por gravidade e por bomba de incêndio,
quando usada a segunda opção, esta deve ser centrífuga elétrica ou à
combustão, localizada em ambiente exclusivo para seu acondicionamento que
a proteja das intempéries (salvo bomba de água de consumo, que poderá
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compartilhar o ambiente), que permita o acesso para possível manutenção e
tenha no mínimo 1,50 metros de pé direito (CBMESP, 2019f).
O acionamento poderá ser automatizado ou manual. O automatizado
consiste na ligação do sistema a partir da abertura de qualquer hidrante,
entretanto tendo como obrigatório um ponto de acionamento manual. Enquanto
o acionamento manual consiste em um acionador ao lado de cada caixa de
hidrante. Caso o número de pontos supere seis, será necessário a instalação
de uma bomba jockey, ela irá manter o sistema pressurizado e evitar o
acionamento da bomba principal devido pequenas perdas de pressão. Esta
será prescindida quando a RTI for elevada. Sua alimentação deve ser
independente do consumo geral, para no caso da falta de energia o sistema
funcione em sua normalidade (CBMESP, 2019f).

3.2.1.5 Sistema de Chuveiros Automáticos

O sistema de chuveiros automáticos, também conhecido por sistema de
sprinklers, é um conjunto integrado de bicos e rede hidráulica alimentados por
um abastecimento de água (ABNT NBR10897, 2007), que entram em ação
quando o bulbo constituído de líquido expansível atinge determinada
temperatura e se rompe. São encontrados em agências bancárias quanto estas
são parte de shoppings ou condomínios, em que a altura da edificação é
superior a 30 metros ou esta possui grande caminhamentos a ser vencido.
A especificação do sprinkler leva em consideração:

a) Fator K: coeficiente de descarga, responsável por definir a
capacidade de vazão de água (usuais no Brasil: K80 e K115).
b) Tipo de resposta: elemento que leva em consideração a velocidade
de ativação do bulbo (quanto menor seu diâmetro mais rápida a
resposta), podendo ser padrão, especial ou rápida.
c) Posição de instalação: pendente, em pé - conhecido por upright (figura 8), além do lateral.
d) Tipo de cobertura: área em metro quadrado coberta pelo chuveiro,
definido pelo tipo de risco – leve, ordinário ou extraordinário -.
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e) Temperatura de acionamento: ativação do elemento termossensível
ao atingir determinada temperatura. As cores desse bulbo ilustram as
temperaturas admitidas, conforme exemplificado na figura 9. No
Brasil o mais comum é o vermelho que suporta até 68°C.

Figura 8 - Detalhe dos bicos de chuveiro automático pendente e upright

Fonte: Elaborado pela autora com base na IT 01/2019.
Figura 9 – Temperatura de rompimento dos chuveiros pela cor

Fonte: Autor desconhecido.

As distâncias de instalação entre os bicos deve seguir o que preconiza a
norma ABNT NBR 10897 (2007) para garantir a sensibilidade quanto a
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temperatura do funcionamento do chuveiro, além de ser necessário atentar-se
a quaisquer interferências que prejudiquem a distribuição de sua descarga.
Para bancos, o distanciamento que o projetista deve respeitar pode ser
resumido pela tabela (5) elaborada abaixo.
Tabela 5 – Tabela resumo de distanciamento de bicos
Distância

Máximo

Mínimo

Entre bicos

4,60 m

1,80 m

Da parede

2,30 m

0,10 m

Fonte: Elaborado pela autora com base na NBR10897 (2007)

O diâmetro do tubo deve atender a tabela da norma, reproduzida a
seguir pela tabela 6 e 7:
Tabela 6 – Dimensionamento para risco leve
Aço

Cobre

DN20

-

DN20

-

DN25

2 chuveiros

DN25

2 chuveiros

DN32

3 chuveiros

DN32

3 chuveiros

DN40

5 chuveiros

DN40

5 chuveiros

DN50

10 chuveiros

DN50

12 chuveiros

DN65

30 chuveiros

DN65

40 chuveiros

DN80

60 chuveiros

DN80

65 chuveiros

DN90

100 chuveiros

DN90

115 chuveiros

Fonte: Adaptado pela autora com base na norma ABNT NBR 10897 (2007)
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Tabela 7 – Dimensionamento para risco ordinário
Aço

Cobre

DN25

2 chuveiros

DN25

2 chuveiros

DN32

3 chuveiros

DN32

3 chuveiros

DN40

5 chuveiros

DN40

5 chuveiros

DN50

10 chuveiros

DN50

12 chuveiros

DN65

20 chuveiros

DN65

25 chuveiros

DN80

40 chuveiros

DN80

45 chuveiros

DN90

65 chuveiros

DN90

75 chuveiros

DN100

100 chuveiros

DN100

115 chuveiros

DN125

160 chuveiros

DN125

180 chuveiros

DN150
DN150
275 chuveiros
300 chuveiros
Fonte: Adaptado pela autora com base na NBR10897 (2007)

O sistema será isento em locais de concentração de equipamentos
elétricos (até 200 metros quadrados) como subestação e casa de máquinas,
por exemplo. Nestas é aceita a instalação de detectores de incêndio
interligados ao sistema de alarme (CBMESP, 2019g).

3.2.1.6 Brigada de incêndio

A brigada é um grupo de pessoas treinada anualmente para atuar tanto
nas ações de prevenção quanto nas ações de emergência, como no combate
do princípio de incêndio, prestar os primeiros socorros e orientar o abandono
daquela edificação; por isso seus integrantes devem ser alfabetizados, maiores
de 18 anos, possuir boas condições físicas e passar boa parte do tempo na
edificação. O número de brigadistas é determinado por pavimento, pela tabela
de composição mínima da brigada de incêndio, segundo IT17/2019.
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3.2.2 Proteção Passiva

A proteção passiva não atua no combate, mas trata de materiais e soluções
que aumentam o tempo de resistência contra ação do fogo e suas
consequências (BERTO, 2016). Sua ação consiste no confinamento do
potencial destrutivo, reduzindo e limitando a propagação de chamas e fumaça,
mantendo assim a integridade da edificação e dando tempo hábil para as
pessoas deixarem o local em segurança. Motivos pelos quais devem ser
pensadas antes da execução, na fase de projeto. São eles a compartimentação
vertical e horizontal, rotas de fuga, sinalização de emergência, segurança
estrutural e controle de materiais.

3.2.2.1 Saídas de emergência

As rotas de fugas garantem que o usuário tenha um escoamento fácil e
seguro até o local a salvo. A IT 11 de 2019 do estado de São Paulo, em seu
item 5.2.1 define como itens integrantes da medida de segurança os
corredores, rotas horizontais, escadas, rampas e elevadores, quando de
emergência (CBMESP, 2019a) que será tratado na sequência.
Para que os corredores e rotas horizontais sejam dimensionados, é
necessário primeiro conhecer a população do local, e qual o uso da edificação
para imputá-los na fórmula que calcula a largura das saídas dado pela
expressão abaixo.
𝑁=

𝑃
𝐶

onde N é o número inteiro de unidades de passagem1 necessárias para
aquele local; P a população (que é obtida pela área divido pelo número de
pessoas que são consideradas por metro quadrado) e C o coeficiente, valor
tabelado, representado abaixo pela tabela 8, que considera o uso da edificação
(CBMESP, 2019a).
Nota1 :unidade de passagem é um valor determinado por norma, de largura para a passagem de pessoas. Uma
unidade de passagem corresponde a 0,55m.
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Tabela 8 - Dimensionamento das saídas de emergência.
OCUPAÇÃO

CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (UP)
POPULAÇÃO

Grupo

Divisão

C

-

D

-

E

E-1 a E-4

E-5 e E-6

G

G-1, G-2,G-3
G-4, G-5

Uma pessoa por
5m² de área
Uma pessoa por
7m² de área
Uma pessoa por
1,50m² de área de
sala de aula
Uma pessoa por
1,50m² de área de
sala de aula
Uma pessoa por
40
vagas
de
veículos
Uma pessoa por
20m² de área

Acessos/
Descargas

Escadas/Rampas

Portas

100

75

100

30

22

30

100

60

100

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da IT 11/2019.

Mas independente do resultado, deve sempre ser respeitada a largura
mínima de 1,20 metros para corredores e de 0,80 metros para portas, para
todas as edificações, largura essa medida da parte mais estreita da passagem
(CBMESP, 2019a) como pode ser observado na figura 10; isso permite que os
ocupantes desocupem os pavimentos em um tempo considerado seguro.
Figura 10 – Representação da largura em corredores e passagens

Fonte: CBMESP, (2019a)

Durante todo o percurso o caminhamento deve manter-se desobstruído
de qualquer material ou mobiliário.
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Além da largura será levado em consideração na análise do corpo de
bombeiros militar do estado, o pé direito mínimo que deve ser de 2,30 metros
em São Paulo, podendo chegar a 2,10 metros em casos específicos como
vigas e vergas das portas (CBMESP, 2019a).
Em complemento aos itens anteriores, há a avaliação das distâncias a
serem percorridas (entre o ponto mais distante até a saída do pavimento),
tendo esse valor diminuído quando tratar-se de fuga em um único sentido ou
aumentado quando forem usadas medidas de segurança como o sistema de
sprinkler ou aumentado o número de saídas.
Estas informações mensuradas são obtidas por meio de tabela na IT,
representada pela tabela 9, a seguir (CBMESP, 2019a).

Tabela 9 - Distâncias máximas a serem percorridas.
Sem chuveiros automáticos
Saída única
Grupo/
Divisão de
Ocupação

C, D, E, F,
G-3, G-4,
G-5, H, K, L
eM

Andar

Sem
detecção
automática
de incêndio

Com chuveiros automáticos

Mais de uma saída

Saída única

Mais de uma saída

Com
Com
Com
Sem
Sem
Sem
Com
detecção
detecção
detecção
detecção
detecção
detecção
detecção
automáti
automáti
automátic
automática
automática
automática automática
ca de
ca de
a de
de incêndio
de incêndio
de incêndio de incêndio
incêndio
incêndio
incêndio

De saída
da
edificaçã
o (piso de
descarga)

40 m

45 m

50 m

60 m

55 m

65 m

75 m

90 m

Demais
andares

30 m

35 m

40 m

45 m

45 m

55 m

65 m

75 m

50 m

60 m

60 m

70 m

80 m

95 m

120 m

140 m

45 m

55 m

55 m

65 m

70 m

80 m

110 m

130 m

De saída
da
edificaçã
G-1, G-2 e o (piso de
J-2
descarga)
Demais
andares

Fonte: Adaptado pela autora a partir da IT 11 (2019).

Nas saídas de emergência são analisadas também rampas e escadas.
As rampas, não devem acabar em degraus ou portas, e necessariamente
deverão ter patamares de 1,20 metros antes e depois, além de guarda-corpo e
corrimão.
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As

escadas

também

possuem

generalidades,

contudo

independentemente de seu tipo, todas devem oferecer resistência ao fogo;
possuir corrimãos em ambos os lados (estes contínuos e sem cantos vivos)
sempre que houver desnível superior a 19 centímetros, instalados entre 0,80 e
0,92 metros. Possuir guarda-corpo, quando em vidro, laminado ou aramado e
quando vazado, com aberturas inferiores a 0,15 metros entre as longarinas; ter
piso ante derrapante; terminar obrigatoriamente no piso de descarga e ter
largura proporcional ao número de pessoas que por ali escoarão, como
representado na figura 11.
Quando necessária mais de uma, deverão estar localizadas de forma
oposta no local, a pelo menos 10 metros entre suas respectivas portas de
saída, de forma que um único foco de incêndio não impossibilite os acessos
(CBMESP, 2019n).
Figura 11 – Detalhe dos corrimãos

Fonte: Adaptado pela autora – Construsato (2018).

Seus degraus devem atender os parâmetros de norma, sendo
considerada para altura do degrau os valores entre 16 e 18 centímetros e para
largura do degrau, ilustrado pela figura 12, dimensionada pela fórmula de
Blondel, dada pela expressão representada a seguir, onde h é a altura do
degrau e b sua largura (CBMESP, 2019a).
63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm
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Figura 12 – Detalhe dos degraus da escada

Fonte: Elaborado pela autora com base na Figura 4 da IT11/2019.

A essa regra só serão aceitas exceções em degraus ingrauxidos, ou
seja, aqueles degraus irregulares, presentes em escadas caracóis, quando
exclusivas a mezaninos (com população inferior a 20 pessoas, largura de vão
mínima de 0,80 metros e altura a ser vencida inferior a 3,70 metros).
Dadas as generalidades, cada edificação terá uma necessidade
diferente, levando em conta sua altura e ocupação, o que a norma resume por
meio de tabela, representado pela tabela 10 adaptada pela autora (CBMESP,
2019a).
Tabela 10 -Tipos de escadas de emergência por ocupação.
Dimensão
Altura
(em metros)

H<6

6<H<12

12<H<30

Acima de 30

Tipo de escada

Tipo de
escada

Tipo de escada

Tipo de
escada

G-1

NE
NE

NE
NE

EP
EP

EP

G-2
G-3
G-4
G-5

NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE

EP
EP
EP
EP

EP
PF
PF
PF

Ocupação
Grupo
Divisão
D

G

Fonte: Elaborado pela autora a partir da IT 11 (2019).

PF
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As escadas comuns – NE, atendem as generalidades destacadas
anteriormente. Enquanto as escadas enclausuradas protegidas – EP,
enclausuradas a prova de fumaça

– PF, terão suas especificidades.

(CBMESP, 2019a).
Escadas Enclausuradas Protegidas como mostra a figura 13, deverão
seguir ao que preconiza a norma em seu item 5.7.9, CBMESP (2019a)
contendo enclausuramento por parede e porta corta fogo - PCF, área de
resgate para pessoas com deficiência e janela de ventilação permanente de
pelo menos 0,80m².

Figura 13 - Escada enclausurada protegida.

As escadas enclausuradas a prova de fumaça deverão seguir ao que
preconiza a norma em seu item 5.7.10, CBMESP (2019a), assim como a
anterior deverão ser providas de caixas enclausuradas por paredes e portas
resistentes ao fogo e área de resgate, mas agora seu ingresso ocorrerá por
antecâmara ventilada com dimensionamentos mínimos de comprimento e pé
direito (1,80 e 2,30 metros, respectivamente), e ventilação por duto de entrada
de ar – DE, e duto de saída de gases e fumaça – DS, distando no mínimo 0,30
metros (com abertura mínima 0,84 m² tanto de entrada quanto saída).

46
Figura 14- Escada enclausurada a prova de fumaça

Fonte: CBMESP (2019a)

Além de todo os pontos mencionados anteriormente, é necessário
certificar-se de que as portas de saída e de salas com público acima de 100
pessoas tenham abertura no sentido de rota de fuga, dependendo do uso
barras anti-pânico e nunca com material das maçanetas em plástico.
Como os outros itens, os elevadores de emergência terão sua
obrigatoriedade variando quanto a ocupação e altura da edificação. Entre suas
exigências estão o atendimento a todos os andares, ter paredes da caixa do
elevador resistentes a pelo menos 120 minutos de fogo e ter circuito de
alimentação elétrica independente e ligado ao motor gerador (figura 14). Por
falta de normatização específica, além da IT 11 (CBMESP, 2019a) é usada a
norma ABNT NBR 5040 (2004) para que seja projetada e avaliada esta medida
de segurança.

3.2.2.2 Compartimentação Horizontal e Vertical

A compartimentação é de suma importância para a segurança dos
usuários, visto que visa evitar ou ao menos retardar a propagação do fogo
entre os compartimentos. Andrade (2018) afirma que para que um elemento
seja de compartimentação deverá apresentar:

a) Isolamento térmico: Eficácia do material em conter a passagem de
calor de forma a evitar a ignização de materiais combustíveis em
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outros ambientes (CUOGHI, 2006). A norma ABNT NBR 5628:2001
aborda que isso será garantido se o mesmo “não sofrer um aumento
de temperatura, na face não exposta, acima da temperatura inicial,
superior em média a 140°C e em qualquer ponto a 180°C”;
b) Estanqueidade: Elemento que não fissure quando sob calor, evitando
passagem de fumaça ou fogo (ABNT NBR 5628:2001);
c) Estabilidade ao fogo: Capacidade do elemento não colapsar por
determinado período de tempo (ABNT NBR 5628:2001) esse
regulamentado, conhecido como Tempo Requerido de Resistência
ao fogo – TRRF.
O que represento por meio da figura 15.
Figura 15 – Condições mínimas para garantia de resistência ao fogo de elementos
estruturais ou de vedação.

Fonte: Elaborado pela autora

A compartimentação horizontal visa evitar a propagação entre os
compartimentos em um mesmo andar, por meio de elementos construtivos
(ANDRADE, 2018) podendo ser quaisquer desde que apresentem o requerido
para tal, isolamento, estanqueidade e estabilidade como abordado.
Os elementos e medidas de proteção desta medida são (CBMESP,
2019i):
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a. Paredes corta-fogo (EI): Paredes que garantam os três elementos de
compartimentação de acordo com o TRRF para aquele uso e
ocupação, vide tabela 11;
Tabela 11 – Tempo requerido de resistência ao fogo
Profundidade do
subsolo h

Altura da edificação h

Grupo

Ocupação/Uso

Divisão

Classe
S2 h>
10m

Classe
S1
h<10m

Classe
P1 h <
10m

Classe
P2
6m< h
<12m

Classe
P3
12m<
h <
23m

Classe
P4
23m<
h
<30m

Classe
P5
30m <
h<
80m

D

Serviços
profissionais,
pessoais e
técnicos

D-1 a D-4

90

60

60

60

60

90

120

90

60

30

60

60

90

120

Serviços
automotivos

G-1 e G-2
não abertos
lateralmente
e G-3 a G-5
G-1 e G-2
abertos
lateralmente

90

60

30

30

30

30

60

G

Fonte: Adaptado pela autora com base na IT 08 (2019i).

b. Portas corta-fogo (EI): como definido pela IT 03 (CBMESP, 2019h),
“dispositivo construtivo (...), com propriedade corta-fogo, instalado nas
aberturas da parede de compartimentação e destinado à circulação de pessoas
e de equipamentos (...) que retarda a propagação do incêndio de um ambiente
para outro” de acordo com o TRRF para aquele uso e ocupação (mínimo 90
minutos);
c. Vedadores corta-fogo (EI): são utilizados nas aberturas das paredes
de compartimentação e devem possuir TRRF mínima de 60 minutos;
d. Registros corta-fogo (EI): Também conhecidos por dampers, são
utilizados nos dutos de ventilação, exaustão e ar-condicionado para que em
caso de incêndio a fumaça não seja distribuída por toda a edificação (seu
acionamento deve ocorrer de forma automatizada. Seu TRRF mínima deve ser
de 120 minutos);
e. Selos corta-fogo: aplicados por exemplo em passagem de dutos e
shafts devem possuir TRRF mínima de 60 minutos;
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f. Dispositivos automatizados de enrolar corta-fogo (EI): são exemplos
cortinas e vedadores em tecido, mas que empregados somente em edificações
protegidas por chuveiros automáticos;
g. Afastamento horizontal entre aberturas: para mesma fachada,
aberturas devem distar 2 metros (figura 16), para fachadas ortogonais estas
devem ser de 4 metros e para fachadas paralelas consultadas na norma onde
o distanciamento irá variar em relação a porcentagem de abertura de toda
fachada.
Figura 16 – Modelo de compartimentação horizontal

Fonte: CBMESP (2019i)

A área do compartimento tem valor tabelado, como mostra a tabela 12.
Tabela 12 – Área máxima de compartimentação continuação
GRUPO
TIPO

TIPO DE EDIFICAÇÕES
I

II

Edificação
térrea

Edificação
baixa

ALTURA

Um
pavimento

H < 6,00m

D-1, D-2, D-3, D-4

5.000

2.500

1.500

1.000

800

2.000

10.000

5.000

3.000

2.000

1.000

1.000

DENOMINAÇÃO

III
Edificação
de baixa media
altura

6,00m <
H<12,00m

IV

V

VI

Edificação de
média altura

Edificação
mediamente alta

Edificação
alta

12,00m<H
<23,00m

23,00m<H
<30,00m

Acima de
30,00m

G-1, G-2, G-3 e G5
G-4

Fonte: Adaptado pela autora com base na IT09 (2019i)
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A compartimentação vertical visa evitar a disseminação do fogo e
fumaça entre pavimentos, item de relevante importância em especial nas
grandes cidades que cada vez mais se verticalizam (ANDRADE, 2018). Os
elementos e medidas de proteção desta medida são (CBMESP, 2019i):

a) Entrepisos corta-fogo (EI): Lajes com material que garantam a
separação física dos pavimentos, por exemplo o concreto
armado, e que tenham TRRF mínima de 60 minutos;
b) Enclausuramento de escadas (bem como sua antecâmara) por
meio de parede e portas corta-fogo de compartimentação (EI),
onde respectivamente devem ter no mínimo 120 e 90 minutos de
TRRF;
c) Enclausuramento de poços de elevador: por meio de parede de
compartimentação e portas para-chamas quando o hall não for
enclausurado, onde respectivamente devem ter no mínimo TRRF
de 120 e 90 minutos;
d) Selos corta-fogo (EI): aplicados por exemplo em passagem de
dutos e shafts para vedação total, com TRRF mínima de 60
minutos.
e) Registros corta-fogo (EI) Também conhecidos por dampers, são
utilizados nos dutos de ventilação, exaustão e ar condicionado
para que em caso de incêndio a fumaça não seja distribuída por
toda a edificação (seu acionamento deve ocorrer de forma
automatizada);
f) Vedadores corta-fogo (EI) com TRRF mínima de 60 minutos;
g) Elementos construtivos corta-fogo (EI) de separação vertical entre
pavimentos consecutivos: parapeitos, por exemplo, com medidas
e materiais de acordo com a norma evitando alcance das
chamada (vide figura 17)
h) Selagem perimetral corta-fogo (EI);
i) Dispositivos automatizados de enrolar corta-fogo (EI): são
exemplos cortinas e vedadores em tecido, mas que empregados
somente em edificações protegidas por chuveiros automáticos;
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Figura 17 – Detalhamento de compartimentação vertical

Fonte: MARCATTI, COELHO FILHO, BERQUIO FILHO (2008)

A legislação ainda ressalta que a compartimentação vertical poderá ter
interligação de no máximo três pavimentos, desde que sigam os valores
tabelados (tabela 12).
O Tempo Requerido de Resistência ao fogo é o tempo mínimo de norma
que o elemento deve garantir resistência ao fogo.

Aplicado tanto aos

elementos de compartimentação como observado acima, quanto ao estruturais.
Ele será comprovado por meio de ensaios em laboratório certificados e
atendimento a tabelas 13 e 14 desta dissertação.
Já o Tempo de Resistência ao fogo é o tempo máximo que o elemento
garante sua resistência (valor real). Ou seja, o elemento deve possuir TRF
maior ou igual ao seu TRRF.

52
Tabela 13 – Resistência ao fogo para alvenarias

Fonte: CBMESP (2019i)
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Tabela 14 – Resistência ao fogo de paredes em chapas de gesso para drywall

Fonte: CBMESP (2019i)

3.2.2.3 Controle de materiais e acabamentos

Esta medida de segurança é importância quando trata-se de proteção
passiva, uma vez que o comportamento dos materiais durante um sinistro, está
diretamente relacionado ao crescimento e propagação do fogo e fumaça
(COUTINHO; CORREA, 2016).
A Instrução Técnica 10 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São
Paulo (2019k), classifica os materiais de I a V para

piso, teto/forro e

paredes/divisórias em razão a ocupação da edificação, como demonstra a
tabela 15.
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Tabela 15 - Classe de materiais segundo ocupação

Piso
(Acabamento¹;
Revestimento)
A-3 5 e
Condomínios
Residenciais
5
B, D, E, G, H,
I-1, J-1 4, J-2,
Grupo/ C-1, F-1, F-2,
Divisão F-3, F-4, F-6,
F-8, F-9, F-10
C-2, C-3, F-5,
F-7, F-11, I-2,
I-3, J-3, J-4,
L-1, M-2³ e
M-3

Finalidade do Material
Parede e
Divisória
Teto e forro
Fachada
(Acabamento²; (Acabamento; (Acabamento;
Revestimento) Revestimento) Revestimento)

Classe I, II-A, III-A,
IV-A ou V-A7

Classe I, II-A, III-A,
ou IV-A8

Classe I, II-A ou
III-A6

Classe I, II-A, III-A
ou IV-A

Classe I, II-A, ou
III-A9

Classe I, II-A

Classe I, II-A, III-A
ou IV-A

Classe I, II-A

Classe I, II-A

Classe I a II-B

Fonte: CBMESP (2019k)

O estabelecimento destes parâmetros visa evitar materiais que ignizem
com facilidade, que possuam capacidade de sustentar a combustão,
propaguem e gerem rapidamente chamas ou fumaça contribuindo em um
escape seguro (CBMESP, 2019k). Contudo, como destacado por Coutinho e
Correa (2016) e observado na tabela 15, a norma não especifica o material a
sua respectiva classe o que dificulta a seleção por muitos projetistas.
Um ponto de atenção é a velocidade de propagação das chamas visto
que influem na inflamação generalizada, velocidade essa maior quando tratase da posição vertical do que da horizontal (COUTINHO, CORREA, 2016)
ocorrendo em até 20 minutos.
O crescimento e propagação do incêndio estão diretamente ligados a
escolha dos elementos construtivos e dos materiais a serem utilizados na
edificação na fase de projeto. Pois somado a decisão dos mobiliários e até da
decoração, as chances de controle de um princípio de incêndio são
potencializadas, uma vez que se reduz a carga de incêndio e minimiza-se a
velocidade de propagação das chamas.
A representação em projeto do CMAR ocorre por meio de inscrição na
planta baixa e cortes (figura 18), ou por meio de tabela resumo e notas na
prancha.
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Figura 18 - Detalhe de representação quanto a classe dos materiais

Fonte: Elaborado pela autora

3.2.2.4 Sistema de Sinalização de emergência

A comunicação visual é formada por imagens com significados a
determinado contexto, podendo ser casual ou intencional (SILVA, 2019), como
a sinalização de emergência.
Esta medida de segurança, que é obrigatória a qualquer ocupação
independente de sua área ou altura, tem como objetivo alertar riscos, orientar
escape e sinalizar equipamentos de combate por meio de símbolos,
mensagens e cores. Sendo implementadas de acordo com as necessidades do
local afim de garantir a identificação dos equipamentos de combate e a
desocupação de todas as pessoas da edificação.
Para qualquer edificação é necessário pelo menos as sinalizações
classificadas como básicas: que são as de proibição (que coibi atos que iniciam
ou agravam sinistros), alerta (adverte potenciais riscos), orientação e
salvamento (conduzem a local seguro) e equipamentos (localiza e identifica a
medida de segurança). Há ainda a sinalização complementar que suplementa
a básica, citando como exemplo as que indicam a lotação dos espaços e
sinalizam obstáculos (CBMESP, 2019d).
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As formas geométricas e dimensões variam quanto a finalidade da placa
e a distância de visibilidade, conforme demonstra a tabela 16 extraída da
norma.
Tabela 16 – Dimensão das placas de sinalização

Fonte: Norma ABNT NBR 13434-2 (2004).

Em sua maioria, as sinalizações são instaladas a 1,80 metros do piso
acabado a base da placa (figura 19), salvo as sinalizações de rodapé ou
instaladas nas vergas das portas. Distantes no máximo 15 metros em geral, e
em qualquer mudança de direção para as de rota de fuga.
Estas, como os demais equipamentos de prevenção e combate, não
devem ser obstruídas por portas, mobiliários ou outros, nem neutralizadas
pelas cores de paredes e acabamentos. Sendo necessário que sejam
fotoluminescentes, em material plástico, de chapa metálica ou semelhante,
com resistência mecânica, incombustibilidade e resistente a intempéries em
geral (CBMESP, 2019d).
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Figura 19 – Detalhe da sinalização de emergência

Fonte: Elaborado pela autora com base na Figura C-11 da IT20/2019.
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4 PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO
A seguir será realizada a conceituação das fases inerentes a
regularização a esta dissertação, Projeto, Obra e Vistoria; antes de sua
abordagem no estudo de aplicação.

4.1 Projeto
O projeto trata do planejamento, que se faz para o desenvolvimento de
algo considerando diversas interfaces. Elemento de suma importância durante
o processo, visto ser o responsável pela concepção das ideias e formulação
das diretrizes da etapa seguinte, a obra. Momento em que se da concepção de
conceitos, materiais e finalidades.
Estão intrínsecas a esta etapa:
a) Levantamento: Para edificações existente, as built do que há no
local;
b) Projeto Preliminar: Proposta inicial entregue ao cliente, onde constam
segundo Gerez (2017) possíveis layouts e soluções para a atividade
a ser desenvolvida no local. Onde já se devem ter as noções básicas
de SCI para atentar-se, por exemplo, a janelas e aberturas que
determinarão a ventilação do ambiente e possíveis necessidades de
compartimentação.
c) Projeto arquitetônico: Elaboração de projeto arquitetônico com base
no levantamento e requisitos estabelecidos pelo cliente, com
detalhamento de elementos e componentes. Neste momento o
arquiteto deve, como estudado por Cuoghi (2006) ter mapeada a
carga de incêndio do local (decorrente da ocupação definida em
etapa anterior), verificar o atendimento do caminhamento de rota de
fuga pelo layout proposto e determinar de acordo com a legislação de
controle de materiais e acabamentos - CMAR, os mobiliários e
acabamentos do local.
d) Projeto legal: Elaboração de projeto nos moldes do órgão
competente afim de aprovação;
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e) Projetos Complementares: Projetos executivos complementares de
elétrica, hidráulica, mecânica e civil, adequados a orientar a equipe
de obra (este baseado no projeto aprovado pelo cliente).

4.1.2 Projeto Legal de incêndio

Com a definição da função da edificação, no projeto arquitetônico, o
projeto legal de incêndio irá tratar dos objetivos e requisitos funcionais que
precisam ser atendidos para garantir a segurança da estrutura e dos ocupantes
por meio da apresentação das medidas de segurança, pela análise de risco de
incêndio das atividades ali desenvolvidas.
O projeto legal será necessário para edificações com área superior a
750 m² e/ou mais de três pavimentos; ou área construída maior que 1.500 m²
com mais de 6 metros de altura (CBMESP, 2019l).
A composição do projeto técnico é mais robusta em comparação aos
outros processos de regularização por ser necessária a apresentação de
formulários, procuração, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
memoriais de cálculo, documentações complementares e o Projeto de
prevenção e combate a incêndio - PPCI. Seu protocolo atualmente, ocorre de
forma online, por meio da plataforma do Corpo de bombeiro chamada Via Fácil,
onde o solicitante cadastrado realiza a inserção das documentações
pertinentes, paga taxa respectiva e o processo entra em análise, que por
norma deve ocorrer em até 30 dias, podendo ser indeferido gerando um
relatório com as irregularidades, conhecido comercialmente por comunique-se,
ou deferido, gerando a aprovação do projeto (CBMESP, 2019l).
Outros dois processos que exigem a apresentação de projeto técnico
para análise do órgão são a Substituição de Projeto e o Formulário de
Atendimento Técnico – FAT, utilizados para atualização do projeto técnico que
implique na alteração de área, alteração da ocupação, modificação de layout
ou afins, desconfigurando um projeto já aprovado.
Nos casos em que a área e altura da edificação sejam inferiores ao
mencionado anteriormente, o processo de regularização da unidade não
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necessita de projeto para análise do CBMESP, e sua tramitação seguirá por
Projeto Técnico Simplificado – PTS.
O PTS, trata de locais de baixo potencial de risco, e irar culminar no
Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB ou no AVCB.
Ao realizar a inserção da documentação (formulário de segurança e ART
de manutenção dos equipamentos) e efetuar o pagamento da taxa do
processo, será confirmada a classificação, CLCB ou AVCB. Entre as diferenças
do PTS estão a armazenagem de líquidos inflamáveis, que para o CLCB é
admitida até 1.000 litros enquanto para o AVCB até 20.000 litros, além do fato
de no primeiro, a vistoria ocorrer por amostragem, enquanto no outro há
vistoria por parte do oficial no empreendimento. Ambas dispensam a
apresentação de projeto a corporação. O que não significa que o responsável
técnico – RT, não possa ou deva apresentar projeto com as considerações
para adequação ao proprietário de forma que o local seja adequado como pede
a norma (CBMESP, 2019m), por meio de projeto orientativo ou executivo.

4.2 Obra

Nesta fase, a concepção do sistema de proteção contra incêndio já está
definido (CUOGHI, 2006) e se dará prosseguimento ao projetado.
Nesta etapa estão inclusos além dos serviços de SCI, o civis, como os
serviços iniciais, que contemplam todas as demolições necessárias, a
execução de drywall, alvenarias, posteriormente a execução das infraestruturas
de hidráulica, incêndio e elétrica; para então seguir para fase de pisos e
carpetes, finalizando com a pintura e acabamento gerais, resultando na entrega
final ao cliente.
Para locais que não estão passando por reforma geral, a fase de obra
consiste na manutenção dos sistemas de proteção contra incêndio.
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4.3 Vistoria

A licença emitida mediante a aprovação da vistoria é o AVCB (CBMESP,
2019l), vistoria essa solicitada eletronicamente pelo proprietário, responsável
pelo uso, procurador ou responsável técnico depois de adequada a edificação.
A visita dos oficiais deve ocorrer em até 30 dias após solicitação, e para que
seja realizada faz necessário o pagamento da taxa junto ao órgão (que garante
uma vistoria e um retorno), apresentação dos atestados, laudos e ART
referente às medidas de segurança pertinentes a edificação.
Para agências bancárias, objeto de estudo desta dissertação, a validade
da certificação em geral será de 3 anos, conforme exposto na tabela 17.
Tabela 17 – Validade do AVCB ou CLCB

Grupo

D

G

Ocupação/Uso Divisão

Serviço
Profissional

Serviço
Automotivo e
Assemelhados

Descrição

D-1
D-2

Local para prestação de serviço profissional
ou condução de negócios
Agência bancária

D-3

Serviço de reparação (exceto os classificados
em G-4)

D-4

Laboratório

G-1

Garagem sem acesso de público e sem
abastecimento

G-3

Garagem com acesso de público e sem
abastecimento
Local dotado de abastecimento de
combustível

G-4

Serviço de conservação, manutenção e
reparos

G-2

G-5

Hangar

Fonte: Adaptado pela autora com base na IT01 (2019).

Validade do
AVCB ou do CLCB

3 (três) anos

3 (Três) anos
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5. ESTUDO DE APLICAÇÃO

O estudo de aplicação foi dividido em duas partes: (i) Análise de
diferentes solicitações de agências bancárias, realizadas junto ao corpo de
bombeiros e (ii) apresentação de três agências, que em 2020 passaram pelo
ciclo da segurança contra incêndio: projeto, obra e vistoria.
A primeira fase consiste na identificação e análise dos problemas que
ocorreram durante o processo, para a então elaboração de um fluxograma da
SCI, bem como uma matriz de responsabilidades, de forma a servir como
orientação para otimização quanto as responsabilidade e assertividade nos
processos de regularização de proteção e prevenção contra incêndio.
Para tanto, foram avaliadas 2.000 solicitações para agências bancárias,
realizadas junto ao CBMESP com objetivo de obter informações de como o
processo funciona hoje para então identificar possibilidades de melhoria. No
gráfico 2, são representadas as porcentagens de cada solicitação.
Gráfico 2 – Solicitações Realizadas junto ao CBMESP

Fonte: Elaborado pela autora

Os agendamentos, tratam de reuniões por vídeo chamadas ou de forma
presencial, em que o solicitante pode esclarecer dúvidas com o oficial do corpo
de bombeiros. Os projetos, dizem respeito as solicitações de análise de projeto
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técnico – aqueles com área superior a 750 m² ou mais de três pavimentos. As
solicitações de CLCB, representam os PTS. Seguindo das FAT, que
contemplam as solicitações de atualização de projeto e documentação.
Finalizando com as solicitações de vistoria, que como os demais itens, foi
conceituado na seção 4 e tratam da solicitação final, em que se requisita a
visita do oficial a edificação para obtenção do AVCB.
Destas 2000 solicitações, 700 foram triadas para análise visto que
tratam de Relatórios de Parecer de Análise e Relatórios de Vistoria,
comumente

conhecidos

como

comunique-se.

Nestes,

constam

as

irregularidades encontradas para a aprovação da solicitação, material que
fornece as principais não conformidades técnicos e administrativas enfrentadas
no processo.
No gráfico 3, é ilustrado a quantidade de notificações por tipo de
processo que serão objeto de análise criteriosa a seguir. Estes, serão
analisados em duas partes, primeiramente as notificações referente a projeto,
ou seja, as solicitações cadastradas no CBMESP como CLCB, projetos e FAT,
e na seção seguinte as notificações que referem-se a vistoria, em sua maioria,
como poderá ser observado, questões pertinentes a obra.
Gráfico 3 – Solicitações analisadas no estudo de caso

Fonte: Elaborado pela autora
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5.1 Principais não conformidades em fase de projeto

A seguir listou-se as não conformidades identificadas nos relatórios de
análise estudados, seguindo imediatamente do esclarecimento sobre o tópico.
Vale destacar que diversos itens se repetiram em diferentes comunique-ses,
todavia foram apresentados nesta listagem uma única vez.

Procedimentos Administrativos
•

Ausência de apresentação de carta resposta circunstanciada sobre
as irregularidades decorrentes da análise de projeto.
Conforme item 6.6.8 da Instrução técnica 01/2019 sempre que emitido
parecer de análise com inconformidades verificadas na solicitação de
análise, deve ser encaminhada no retorno de protocolo carta resposta
circunstanciada, elucidando as providências adotadas para que o
Projeto Técnico possa ser reanalisado até a sua aprovação.

•

Upload no sistema VF de documentação em duplicidade ou com
nomenclatura errada.
No item 6.2.4.2 “Processo de regularização de projeto eletrônico” em
especial o subitem 6.2.5.5 da IT01/2019 é esclarecido que para devido
reconhecimento da documentação no ato do upload, deve-se atentar a
escolha do “tipo de documento” que está sendo inserido. Evitando
confusões na análise ou que deixe de ser analisado algum documento.

•

O upload deve ocorrer em formato estabelecido por norma.
No item 6.2.5 “Apresentação do Projeto Técnico para avaliação junto ao
CBPMESP”

em especial os subitens 6.2.5.2, 6.2.5.3 e 6.2.5.4 da

IT01/2019, é descrito que as plantas das MSCI devem ser apresentadas
obrigatoriamente em DWF, e os demais documentos como memoriais e
formulários, no padrão PDF.
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•

Apresentação das ART de projeto devidamente preenchida.
A IT01/2019 em seu item 6.2.3.5 informa que a ART deve ser
corretamente e integralmente preenchida, contendo a descrição das
atividades profissionais e serviços a que esta diz respeito, além do
endereço do estabelecimento, observações pertinentes e data. A ART
será necessária para instalação e manutenção das MSCI, sistemas de
gases,

grupo

Motogerador,

instalações

elétricas,

material

de

acabamento, entre outros variando por edificação. Estas devidamente
assinadas digitalmente.
•

Apresentação de documentação que comprove a área indicada em
projeto e formulário.
A instrução técnica informa que é necessária a apresentação de
documentação que comprove a área construída, como por exemplo o
IPTU, para devida conferência do bombeiro no momento de análise
sobre a escolha correta das MSCI. Vide item 6.2.3.6.7.1 IT01/2019.

•

Para edificações já existentes, apresentar documentação que
comprove este, caso contrário, deverá ser atendida as exigências
do ano vigente.
Ao ser realizado protocolo solicitando que a análise do processo seja
feita

com

legislação

diferente

da

vigente,

por

exemplo,

pela

impossibilidade de execução de alguma medida “nova”, ou para uso da
IT43 que para as edificações existentes permite adaptações a norma, é
imprescindível a apresentação de comprovante de idade da edificação,
como a Matrícula. (conforme descrito no item 6.2.3.6.7, da IT01).
Além disso, é necessário sinalizar em projeto - na tabela de medidas de
segurança apresentadas na prancha 01 - e em formulário, a opção do
decreto que está sendo considerado.
•

Preenchimento incorreto ou incompleto de formulários e memoriais
em diversos itens, como por exemplo as ocupações, altura e área.
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•

Divergência entre as informações das pranchas e dos demais
documentos, como por exemplo área aprovada com o quadro de
áreas apresentado.
A falta de informações nas plantas ou formulários, estas incorretas ou
incompatíveis entre si, impedem a correta avaliação do analista quanto o
atendimento da segurança dos ocupantes e gera comunique-se
desnecessário.

•

Falta assinatura Certificação Digital em todos os memoriais e
formulários.
Todos os documentos de um processo de regularização de segurança
contra incêndio que possuam campo de assinatura, devem seguir o que
preconiza o item 6.2.3.4 da Instrução Técnica 01/2019, conter assinatura
por meio de certificado digital, que trata-se segundo a norma de “um
arquivo eletrônico que permite uma identificação segura e inequívoca de
pessoa física ou jurídica para a realização de transações eletrônicas,
com garantia de autenticidade e proteção das informações”.

•

Apresentar o memorial básico de construção de acordo com o
modelo do anexo "H" da Instrução Técnica Nº 01/2019, indicando o
TRRF da estrutura, esclarecendo qual o material da estrutura
portante da edificação, concreto, metálica ou madeira.
A legislação em seu item 6.2.3.6.10 informa que deve ser apresentado
documento com os dados da edificação, responsável técnico e pelo uso,
as características construtivas do local, além do TRRF

da estrutura

(informação essa que deve se repetir na prancha no campo de notas);
documento importante para que o analista verifique os materiais
utilizados naquela construção e como essa de comportará em caso de
incêndio.
•

Não foi apresentado o memorial de cálculo hidráulico.
O memorial de cálculo é realizado para dimensionamento dos sistemas
fixos, como por exemplo o sistema de hidrantes,

onde deve ser

considerado os valores de vazão, pressão e perda de carga da
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respectiva instrução técnica. (6.2.3.6.3.1). Vale destacar que sempre que
ocorrer um comunique-se no novo protocolo do projeto, deverá ser
reapresentada toda a documentação na plataforma uma vez que
conforme exposto no item 6.2.5.12 estes são excluídos pelo sistema
(IT01/2019).
•

Apresentar

anuência

(procuração)

do

responsável

pelo

uso/proprietário para que nomeie o responsável técnico como
signatário do processo, conforme 9.3.2 da IT 01/19.
Cabe ao proprietário, responsável pelo uso, responsável técnico ou
procurador, o uso da FAT. Em caso de substituição do responsável
técnico durante o processo, se faz necessária a apresentação da
anuência do proprietário ou responsável pelo uso, como distrato e
procuração, além do respectivo comprovante de responsabilidade
técnica do novo RT para que este assuma as responsabilidade.
•

Correta constatação da altura da edificação conforme artigo 3° do
decreto 63.911/2018.
O Artigo 3º do decreto vigente contempla que há duas definições para
altura, uma referente à altura da edificação usada para mensurar as
exigências das MSCI, obtida pela diferença de altura do piso mais baixo
ocupado e o piso do último pavimento; e a outra a altura de saída de
emergência, que é medida da saída do nível de descarga ao piso do
último pavimento, podendo ser ascendente ou descendente. Estas, caso
feitas de forma equivocada, poderão alterar os sistemas de segurança.
Como boa prática no corte é cotada esta altura para fácil conferência do
analista.

•

Correta classificação quanto ocupação da edificação de acordo
com decreto vigente.
A classificação da ocupação, assim como a área e altura da edificação,
são de suma importância na escolha das medidas de segurança, motivo
pelo qual é importante a análise criteriosa do Anexo “A”, tabela 1 do
Decreto 63.911/2018.
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•

Apresentar as pranchas e seus elementos conforme padrão do
CBMESP.
Para atendimento do padrão de apresentação do CBMESP, deve-se
prever a apresentação dos elementos de acordo com o Anexo B da
IT01/2019. Na 1ª folha, o quadro de legendas, quadro resumo das
medidas de segurança (conforme anexo "C" da Instrução Técnica nº
01/2019), quadro de áreas, quadro de situação e os detalhes
específicos. Seguindo com a apresentação das plantas baixas com os
ambientes identificados, os equipamentos dimensionados e por fim os
cortes. Além disso é necessário atentar-se ao descrito no item 6.2.4.2.1,
para que o arquivo seja enviado se possível de forma única, em DWF,
com tamanho máximo de 2 Mb - Megabytes ;

•

Para protocolo de FAT esclarecer as alterações a serem realizadas.
A IT01 em seu item 9.2.1 esclarece que o FAT é uma forma de
comunicação entre o RT e o oficial, desta forma deve ser formal e conter
a questão de sua solicitação de forma específica e detalhada para
assertividade na análise.

•

Tratando-se do item 6.2.8, letra "F" da IT01/2019, não há
possibilidade de resolver a demanda por FAT.
Entre as formas de apresentar-se as medidas de segurança para
agências bancárias, há o Projeto Técnico (podendo ser ele novo,
Substituição ou atualização, por meio da FAT) e Projeto Técnico
Simplificado.

Todavia,

a

cada

tipo

de

solicitação

cabe

suas

particularidades, que devem ser entendidas para o correto protocolo. No
caso deste item específico notificado pelo oficial, foi dada entrada por
meio de FAT em um projeto que tratava de mudança de layout da
edificação com adoção de nova medida de segurança, o que caracteriza
processo

de

indeferimento.

Substituição

de

projeto

técnico,

motivo

de

seu
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•

Representação da edificação como um todo (todos pavimentos,
inclusive mezaninos).
A regularização deve ocorrer de forma total, dessa forma as plantas das
medidas de segurança devem ter representados todos os pavimentos
conforme item 6.2.3.8.1 da IT01/2019.

•

Apresentar a área total construída.
Conforme item 6.2.4.1.1 e 6.2.4.2.1 da IT01, alínea g e d,
respectivamente, na primeira folha do jogo de pranchas deve ser
apresentado o quadro de áreas da edificação.

•

A apresentação das plantas não está de acordo com o que instaura
o item 6.2.4.2 da IT 01/2019.
A apresentação das plantas por meio eletrônico, deve ser feita
preferencialmente, em um único arquivo de até 2Mb,

em extensão

DWF. O desenho deverá estar no layout com fundo branco, onde as
folhas devem ser numeradas (01 de "x" folhas) e dispostas de cima para
baixo e da esquerda para a direita, com as penas configuradas para que
as linhas tenham pena de 0,05 mm, as medidas de proteção contra
incêndio sejam em vermelho, as de desenho em preto, as áreas frias
hachuradas na cor azul e sinalizações e simbologias, em verde.
•

O carimbo está incompleto.
No carimbo, que deve estar no canto inferior direito, deverá constar
obrigatoriamente o nome do Proprietário e/ou do Responsável pelo uso,
o nome do Responsável Técnico com seu número de registro, o número
da responsabilidade técnica de elaboração do Projeto, o endereço da
edificação e o número da folha, como consta no item 6.2.4.5 da
IT01/2019.
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•

Não foram apresentados os cortes da edificação.
É obrigatória a apresentação do corte da edificação, passando por todos
os pavimentos, representando o layout interno, identificando através de
cotas a altura da edificação e os detalhes de proteção estrutural,
compartimentação

vertical,

escadas,

CMAR

e

identificação

dos

pavimentos (Item 6.2.4.2, alínea e, da IT01/2019).
•

Não foi apresentada a planta de implantação.
É necessário apresentar a folha de implantação quando houver mais de
uma edificação no local de forma que a aprovação seja independente,
ou

quando as dimensões da

edificação

impedirem desta ser

representada em uma única folha (item 6.2.2.4.1 e 6.2.3.7 da Instrução
Técnica Nº 01/2019).
•

Esclarecer a área exata do subsolo e sua ocupação para verificação
do atendimento da tabela 7 do decreto 63.911/2018.
Subsolo é o pavimento abaixo do perfil do terreno. Sua área e ocupação
são preponderantes para que o analista avalie se foram adotadas as
medidas de segurança necessárias para o local, caso a ocupação seja
distinta de estacionamento e tiver área a partir de 50 m², podem ser
exigidas medidas adicionais como controle de fumaça.

•

O uso de sobressolos deve atender os parâmetros do item 5.1.1 da
IT15 parte 1.
Pavimentos com ventilação natural em pelo menos duas paredes
distintas, à proporção de 0,006 vezes o volume total do compartimento e
laje de cobertura acima de 1,20 metros do perfil do terreno, não
enquadram-se em subsolo e terão as medidas de segurança conforme
os demais pavimentos.
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Sistema de Compartimentação
•

Verificar a área correta de compartimentação horizontal de forma a
atender Anexo "B" da Instrução Técnica Nº 09/2019, devendo, no
caso das ocupações mistas, adotar a exigência de maior rigor.
O Anexo B trata de uma tabela de área máxima de compartimentação,
que é dada em função da altura e ocupação, utilizado quando exigida a
compartimentação horizontal,

que leva em consideração a área de

todos os pavimentos e mezaninos interligados com o pavimento
considerado no cálculo.
•

A quebra de compartimentação pelo átrio deve atender as
exigências do item 6.3.7 da Instrução Técnica nº 09/2019.
A IT 03 de 2019 em seu item 4.78 define átrio como espaço aberto que
conecta pavimentos cobertos, com fechamento na cobertura, destinados
à escada e shafts. Por interferir na compartimentação, conforme exposto
no item 6.3.7, para garantia de segurança, deve ser adotada medidas de
proteções alternativas, como sistemas de chuveiros automáticos,
detecção de fumaça e controle de fumaça; elemento para-chama como
vidros e cortinas; e garantia dos elementos de vedação do átrio para que
o tempo de resistência ao fogo seja equivalente ao da edificação.

•

Falta compartimentação do subsolo em relação aos demais pisos
contíguos, independente da área máxima compartimentada.
As portas das

escadas dos subsolos devem obrigatoriamente ser

compartimentados com PCF P-90, independente da área máxima de
compartimentação indicada no Anexo B da IT conforme item 6.5.3 da
Instrução Técnica Nº 09/2011.
•

Falta de compartimentação vertical externa (item 6.2.1 da Instrução
Técnica Nº 09/2019). Conforme figura A4 – Fachada Envidraçada.
Para correta compartimentação da fachada, algumas condições devem
ser cumpridas para dificultar a propagação do fogo verticalmente; como
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por exemplo vigas, parapeitos e anteparos com TRRF adequado,
separando aberturas de pavimentos.
•

Atender às figuras do anexo “A” da IT09/19.
Para o correto entendimento do analista, é necessário que o projetista
indique em projeto, os meios de compartimentação tanto em planta
baixa quanto por detalhamento, seguindo o padrão estabelecido no
Anexo A da IT09/2019.

Sistema de Controle de Materiais e Acabamentos
•

Prever controle de materiais de acabamento e revestimento na
edificação.
O Decreto 63.911/2018 traz na tabela 6D como medida de segurança o
CMAR para edificações do tipo D com mais de 750 m² independente da
altura da edificação. Os materiais aplicados no revestimento e
acabamento devem obedecer ao estabelecido na tabela B.1 do Anexo B
da IT 10/2019 e indicado pelo projetista para conferência do oficial
quanto a combustibilidade de pisos, tetos e paredes.

•

Apresentar as classificações dos materiais de acabamento e
revestimento em conformidade com a tabela B.1 do anexo “B” da
IT10/11.
O item 6.1 desta IT discorre sobre a apresentação das classes na planta
baixa e respectivos cortes. Como boa prática, também estabelece-se
que na prancha 01 conste uma tabela resumo, baseada na tabela B.1 do
Anexo B, com a indicação do ambiente e respectivamente a classe do
piso, parede e teto, de forma que o analista possa verificar o
atendimento a legislação vigente.

•

Quando

os

materiais

não

forem

nitidamente

classe

I

(incombustíveis), poderá em vistoria, ser exigido laudos que
comprovem a classe do material.
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A IT10 estabelece em seu item 10.1 que materiais como vidro, concreto,
cerâmica, alvenaria, são considerados incombustíveis. Para os demais
materiais, como carpete por exemplo, caso não se tenha a informação
do fabricante sobre a classe que se enquadra o oficial poderá solicitar
laudo.

Saída de Emergência
•

Devido a não apresentação de layout o analista considerou
decréscimo de 30% no caminhamento, estando a edificação em
desacordo.
A não apresentação de layout impossibilita o analista confirmar o real
caminhamento que o ocupante fará até a saída principal, desta forma a
IT11 em sua nota B da tabela 2 do Anexo B, orienta descontar 30% do
valor padrão estabelecido na tabela, o que em alguns casos pode levar
ao indeferimento do processo. A apresentação de layout mitiga isso.

•

O caminhamento de rota de fuga acima do permitido, verificar
norma.
A Tabela 2 do Anexo B (IT 11/2019) estabelece de acordo com a
ocupação, a quantidade de saídas, e a presença ou não de detectores e
sprinkler, qual o caminhamento permitido tanto no piso de descarga
quanto nos demais andares.

•

Indicar em planta, com setas, conforme simbologia da IT nº 04/2011,
as saídas de emergência e rotas de fuga.
Apesar da IT 11 que trata de saídas de emergência não ser clara quanto
a isso, a IT04/2019 traz entre os símbolos padronizados para serem
utilizados em projeto, as setas de direcionamento de rota de saída e
indicação de saída final. Seu uso facilita a verificação do analista quanto
atendimento da legislação sobre o caminhamento adotado pelo RT.
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•

Rever o tipo de escada (Anexo "C" da Instrução Técnica Nº11/2019).
A Tabela 3 do Anexo C, apresenta o tipo de escada a ser escolhida para
a edificação levando em consideração a ocupação deste local e sua
altura. Podendo para ocupação D ser do tipo NE, EP ou PF.

•

Não são aceitas escadas com degraus em leque ou espiral como
escadas

de

segurança

(item

5.7.1.2

da

Instrução

Técnica

Nº11/2019).
Conforme já citado pelo oficial no item de comunique-se, é proibido
escadas com degraus ingrauxidos como escadas para rota de fuga.
Estas só serão aceitas quando derem acesso a mezaninos, mas
respeitando ao item 5.7.5.1, ou seja, com população de no máximo 20
pessoas, altura máxima da escada de 3,70 metros com largura mínima
de 0,80 metros, pisos antiderrapantes e corrimão em pelo menos um
dos lados (se essa for de largura inferior a 1,10m).
•

Apresentar a declividade das rampas usadas na rota de fuga de
acordo com item 5.6.3.1 da IT 11.
É necessária a apresentação da declividade em prancha para a
conferência do analista quanto atendimento da norma ABNT NBR 9050,
referência de acessibilidade usada pela IT11, que estabelece como
inclinação máxima para conforto do usuário i= 8,33%, sendo aceitas
inclinações de 12,5% para edificações existentes anteriores a 2014.

•

Prever corrimão e guarda corpo nas escadas e rampas.

•

Prever corrimão intermediário nas escadas com largura superior a
2,20m de largura.
Todos os locais com desnível a partir de 19 centímetros precisam ter
suas laterais protegidas por guarda-corpo e/ou corrimãos. A altura do
guarda corpo deve ser de 1,05 metros, no mínimo, e entre 0,80 e 0,92
metros para corrimãos. As escadas com largura superior a 2,20 metros
precisam de corrimão intermediário, que devem ser instalados a 1,10
metros e no máximo 1,80 metros entre corrimãos, segundo item 5.8 da
IT 11/2018.
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•

Indicar através de cotas as larguras de todas as escadas e rotas de
fuga da edificação.
É necessário cotar as rotas de fuga, escadas, rampas e saídas, para
que o analista verifique o atendimento das unidades de passagem
conforme estabelece a IT11, bem como sua compatibilidade ao
memorial de dimensionamento de saídas de emergência onde consta o
cálculo de dimensionamento.

•

As escadas utilizadas como rotas de fuga deverão ter, no mínimo,
1,20m de largura, com exceção apenas para aquelas que estão em
conformidade com o item 5.7.5 da IT11/19.

•

Apresentar memorial cálculo da população.
As saídas de emergência, e nestas estão inclusas rampas e escadas,
devem ser dimensionadas pela fórmula N=P/C, cálculo que por meio da
divisão entre população e capacidade de UP, resulta no número de UP
necessário (se necessário o arredondamento, deve ser para número
inteiro superior). Todavia, conforme destacado no próprio item de
comunique-se, e no item 5.4.2 da IT, independente do resultado, a
largura mínima obedecida deve ser de 1,20 metros, independentemente
do tipo de ocupação. Este dimensionamento do cálculo da população é
importante para que as saídas de emergência tenham a quantidade
necessária de unidades de passagem. São excluídos do cálculo para
edificações do tipo D a área dos sanitários, corredores e elevadores.

•

Propor descontinuidade na escada, conforme figura 3 da IT11.
A IT em seu item 5.7.1.1 alínea f, destaca a necessidade das escadas
atender a todos os pavimentos, mas obrigatoriamente possuindo uma
descontinuidade no piso de descarga, a fim de que em situação de
sinistro o usuário não fique enclausurado em andar sem saída.
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•

As portas de rotas de fuga não abrem no sentido do trânsito de
saída.
Todas as portas que forem ou estivem em rota de fuga devem ter seu
sentido de abertura para o exterior ou no sentido de saída, o que
também se aplica as salas com mais de 100 pessoas (5.5.4.1
IT11/2019).

•

A rampa de saída de pedestres do estacionamento é compartilhada
com a saída de carro, providenciar barreira física.
É necessária a instalação de corrimão e sinalização de solo na
circulação de pessoas conforme item 7.1.5.6 da IT 43/2019, de forma a
garantir escoamento seguro dos ocupantes em caso de emergência.

Sistema de Iluminação de emergência
•

Falta de bloco autônomo em edificação com mais de 02
pavimentos.
O decreto 63.911 de 2018 estabelece que edificações acima de 750 m²
deve ter iluminação de emergência, independente da altura da
edificação (tabela 6d), já em edificações com menos de 750 m² o
sistema se fará necessário em edificações com mais de dois pavimentos
(tabela 5 do decreto).

•

O sistema de iluminação de emergência não atende.
As luminárias de emergência para perfeito atendimento da IT18/2019
devem conforme item 5.4.1 não ultrapassar o distanciamento de 15
metros entre pontos e de 7,5 metros até a parede. Sendo isentas as
salas com área igual ou inferior a 50 m² e população inferior a 50
pessoas, desde que as saídas das salas sejam de acesso direto ao
corredor.

•

Esclarecer qual o tipo de sistema de iluminação da edificação.
O sistema de iluminação de emergência pode ser por grupo moto
gerador, sistema centralizado com baterias ou blocos autônomos, sendo
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o último mais comum em agências. É necessário que esteja evidenciado
isso em projeto, por exemplo, por meio de nota.

Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
•

Prever sistema de detecção e alarme de incêndio para toda
edificação.
O Decreto por meio da tabela 6.D estabelece que edificação do tipo D
com área superior a 750 metros e altura superior a 12m precisam do
sistema de detecção.

•

Central de alarme não está em local de constante vigilância
humana.
A IT19/2019 em seus itens 5.5, 5.6.1 e 6.3.1 retrata a necessidade da
constante vigilância da central, a necessidade de o sinal de alarme
acionar em no máximo 30 segundos, existindo a opção de temporizador
que retarde esse para 2 minutos, tempo que o brigadista tem para
conferir o pré-alarme.

Sistema de Sinalização de emergência
•

Prever sinalização.
A sinalização de emergência é obrigatória independente da área do
local. Devem ser instaladas de forma a alertar riscos, identificar
equipamentos de incêndio e orientar o escape em caso de sinistro.

•

Elementos gráficos que não se referem as medidas de segurança
ou layout, devem ser retirados de planta .
O item 6.2.4.1.1 da IT 01/19 destaca a necessidade de apresentação
gráfica seguir o padrão da IT04, o acúmulo de representações ou fuga
do padrão, prejudica a análise do analista e pode levar ao indeferimento
do processo.
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Sistema de Extintores
•

Rever cobertura/distribuição.
Os

extintores

devem

ser

instalados

conforme

distanciamento

estabelecido na tabela 1 da IT21, de acordo com o risco da edificação.
As agências, que são risco baixo, devem obedecer o distanciamento
máximo entre equipamentos de 25 metros.
Em locais de riscos específicos, por exemplo casa de máquinas, devem
ser instalados extintores de incêndio adequados ao risco, independente
da proteção geral da edificação (item 5.2.1.10 da Instrução Técnica Nº
21/2011).
•

No mezanino o extintor está instalado a mais de 5 metros da
escada.
É necessária a instalação de pelo menos um extintor a menos de 5
metros de escadas e da saída principal do local, como preconiza o item
5.2.1.12.3 da IT21/2019.

•

Não há extintor de classe BC no pavimento.
A instrução técnica 21/2019 cita em seu item 5.2.1.5 que todos os
pavimentos devem ter a proteção por no mínimo dois extintores, de
classes diferentes, A e BC ou dois de pó ABC, conforme item 5.2.1.6.

Sistema de Hidrantes
•

Verificação quanto classificação correta do tipo do sistema de
hidrantes.
A classificação ocorrerá por meio da tabela 3 da IT22/2019, onde com
as informações da área da edificação e sua ocupação, será extraído o
valor da RTI e o tipo do sistema.
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•

Avaliar a vazão e/ou pressão dos hidrantes constantes do memorial
de cálculo hidráulico, deve ser atendida a vazão e/ou pressão
mínima indicada na Tabela 2 da Instrução Técnica Nº 22/2019.
As vazões (L/min) e pressões (mca) apresentadas no memorial de
cálculo não poderão possuir valores inferiores ao estabelecido na tabela
supracitada.

•

A isométrica do sistema de hidrantes está incompleta.
A isométrica para perfeito entendimento do analista deve conter: o ponto
de equilíbrio do sistema onde as vazões se dividem, numeração dos
hidrantes (estes, preferencialmente também indicados em planta), os
comprimentos de tubulação necessários, informação sobre o tipo de
tubulação, potência da bomba em cavalos e projeções claras evitando
que o desenho fique confuso.

•

A bomba de incêndio não está protegida.
Conforme item C.1.4 da IT22/2019, a bomba deve estar em local
devidamente protegido de danos mecânicos, intempéries, agentes
químicos, fogo ou umidade.

•

Hidrante foi instalado a distância superior a 5m da porta principal.
A menos de 5 metros da porta principal e de qualquer escada de rota de
fuga é necessária a instalação de ponto de hidrante como preconiza o
item 5.7.1 da IT.

•

No dimensionamento hidráulico foi considerado somente um
hidrante desfavorável.
A IT 22/2019 em seu item 5.8.3 destaca que para o cálculo do sistema
deve-se considerar o uso dos dois hidrantes mais desfavoráveis, em que
a vazão e pressão destes atendam ao estabelecido como mínimo pela
tabela 2 desta mesma instrução.
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•

O estacionamento no pavimento superior da edificação não está
coberto pela rede de hidrantes.
É necessário prever hidrantes para pavimentos e/ou mezaninos com
mais de 200m², ou que não se enquadrem nos casos de isenção
indicados no Anexo "E" da Instrução Técnica Nº 22/2019.

•

Caminhamento do hidrante não alcança todos os ambientes.
Os pontos de hidrantes devem ser alocados de forma que o
caminhamento entre eles não supere os 30 metros de mangueira,
podendo ser considerado mais 10 metros de jato de água, mas devendo
a mangueira adentrar pelo menos 1 metro em qualquer parte do
ambiente a ser protegido (item 5.8.2 da Instrução Técnica Nº 22/2019).

•

Prever automatização do acionamento da bomba de incêndio.
O sistema poderá ser acionado por botoeira manual quanto o número de
pontos de hidrantes for inferior a seis. Superada essa quantidade e caso
o reservatório não seja elevado, o sistema precisará da automatização
conforme preconiza o item C.1.10, do anexo C, da IT 22/2011.

•

Não foi indicado em planta a localização da reserva de incêndio.
Se faz necessária a representação em planta e isométrico do local do
reservatório bem como sua capacidade técnica para verificação do
atendimento a legislação e para futura conferência no momento de
vistoria. Destaca-se também que este pode ser subdividido, desde que
as partes sejam interligadas diretamente à tubulação de sucção da
bomba de incêndio e as subdivisões tenham no mínimo 3 metros
cúbicos cada.

•

Não foi representada em planta o registro de recalque.
O registro de recalque é parte integrante do sistema de hidrantes e como
tal deve estar representado em planta e isométrico. Podendo este ser na
fachada ou no passeio público.
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Chuveiros automáticos
•

Devem ser indicados em planta baixa todos os pontos de chuveiros
automáticos da edificação e áreas de risco, além de seu tipo (item
6.2.4.7.2,"p", 3 e11 da Instrução Técnica Nº 01/2019).

•

Todas as tubulações de distribuição devem ser representadas em
planta baixa, com os respectivos diâmetros e cotas de distância
(entre chuveiros, chuveiros e paredes, chuveiros e obstruções,
entre ramais).

•

No esquema isométrico, não há comprimentos referentes à altura
manométrica.
Conforme item 6.2.4.7.2, "p", da Instrução Técnica Nº01/2019, deve ser
apresentado os detalhes da medida de segurança, neste caso a
localização da bomba, com respectiva indicação de pressão, vazão e
potência; tipos de chuveiros especificados; localização dos cabeçotes de
testes; localização das válvulas de governo e alarme, e a localização
dos comandos secundários; isométrica; representação do diâmetro e
comprimento da tubulação bem como as cotas de distância; localização
do registro de recalque e a localização da RTI bem como sua
capacidade.

•

Foi apresentado projeto executivo do sistema, entretanto não se
enquadra nas condições.
O projeto executivo é um projeto de grande nível de detalhamento, em
geral voltado a obra. Enquanto o projeto legal tem simbologias, cores e
detalhamentos específicos para a análise dos oficiais. A apresentação
do projeto de chuveiros automáticos deve seguir os modelos constantes
na IT01/2019, anexo B, folhas 5 a 08/10 e simbologia da IT04/2019.

•

Observar que a distância máxima dos pontos de SPK para a parede
é de 2,30m em todos os compartimentos.
O distanciamento máximo e mínimo entre bicos e parede deve seguir o
que preconiza a norma ABNT NBR 10897, que trata que os bicos
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poderão estar a uma distância máxima de 4,60 m entre bicos e mínima
de 1,80 m. E afastados da parede no máximo 2,30 m e no mínimo 0,10
m.

5.2 Principais não conformidades em fase de vistoria

Procedimentos Administrativos
•

Não houve recolhimento da taxa de vistoria, são isentos somente
órgãos da administração pública do estado, realizar recolhimento
de taxa de vistoria.
A IT01/2019 em seu artigo 7.9.4 e 14.2 informa, respectivamente, que a
taxa proporciona direito à realização de uma vistoria e de um retorno, e
são isentas a este pagamento somente entidades de administração
pública, como por exemplo, delegacias.

•

Documentos não foram entregues ou não foram suficientes para
dar andamentos ao processo.
No momento de vistoria as adequações já foram realizadas no
estabelecimento, desta forma o RT deverá apresentá-las no Via Fácil e
preferencialmente possuir suas vias originais no momento de vistoria.
São elas: ART a instalação de vidros de segurança (caso seja em vidro
o

guarda

corpo),

ART/RRT

-

instalações

instalação/manutenção - MSCI, ART/RRT

elétricas,

ART/RRT-

CMAR, conforme IT-10,

Atestado de conformidade da instalação elétrica, conforme IT 41,
Atestado de conformidade do sistema de detecção e alarme de incêndio,
Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/mangotinhos, Atestado
de formação de brigada e cópia da credencial do instrutor.
•

Não foram atendidos os itens do comunique-se anterior.
Segundo a IT01/2019 no item 7.9.4, o pagamento de taxa de vistoria dá
direito à realização de uma vistoria e de um retorno, o não cumprimento
das exigências na íntegra e a solicitação de retorno, gera visita
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improdutiva que acarreta a necessidade do solicitante pagar nova taxa
para ter novamente o direito de vistoria.
•

Falta assinatura Digital nos Atestados e ARTs.
Conforme já indicado nos itens comunicados em fase de projeto, todos
os documentos entregues em PDF que contenham campo para
assinatura deverão possuir assinatura com a certificação digital.

•

Apresentar comprovante de área devido constatação de que a área
construída parece maior que a informada.
Conforme já analisado na seção anterior desta dissertação, as
informações devem ser inseridas com atenção e estar compatíveis em
prancha e formulários, além disso, é necessário que a área esteja de
acordo com documentação oficial como IPTU e esta deve ser entregue
junto a documentação do processo.

•

Verificado in loco que ocorreu a alteração de ocupação de parte da
edificação.
Em caso de mudança de ocupação mesmo que somente de parte da
edificação, é necessária regularização junto ao corpo de bombeiros
antes da fase de vistoria.

•

Não constam todos os itens do sistema de segurança contra
incêndio que estão apresentados em prancha e formulário de
segurança.

•

Em vistoria foi verificado que o layout do local não condiz com o
projeto aprovado.
A falta de qualquer medida de segurança no local, divergente ao projeto
aprovado, indefere a vistoria.

•

Dado entrada como PTS mas trata-se de PT.
É de suma importância analisar e entender as características básicas da
edificação para que a elaboração e cadastro no VF ocorra de forma
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correta. O projeto técnico simplificado trata de edificações com até 750
m² de área construída, e/ou mais de três pavimentos ou até 1.500 m² de
área construída com, no máximo, 6 m de altura, como demonstra o item
5.1 da IT 42/2019. Enquanto o Projeto Técnico, conforme item 6.2.2.1 da
IT01, contemplará edificações com área construída maior que 750 m²
com mais de três pavimentos ou área construída maior que 1.500 m2
com mais de 6 m de altura.

Compartimentação
•

As PCFs estão abertas, presas por calços ou extintores.
As portas corta fogo são elementos da compartimentação horizontal, e
tem o intuito de vedar aberturas compartimentando ambientes. Mantêlas abertas causa a quebra da compartimentação e desconfigura sua
função. Sua situação “aberta”, só será aceita pela IT10/2019 em casos
específicos, todavia seu fechamento será realizado automaticamente
pelo sistema de detecção e alarme em caso de sinistro.

•

Apresentar a ART e laudo de ensaio, conforme IT-10 tabelas a e b,
do material utilizado no revestimento da fachada externa da
edificação (madeira ou similar).
Caso o oficial entenda necessário, ele poderá solicitar além da ART de
Controle

de

Materiais,

documento

do

fabricante

indicando

a

incombustibilidade e/ou laudo de laboratório certificado para garantia
das características do material.

Saída de Emergência
•

Instalar corrimão duplo nas rampas.
A IT11/2019 em seu item 5.8.2.7 deixa claro que nas escadas o
corrimão duplo é opcional, mas nas rampas é obrigatório e deve ser
instalado a 0,70 metros e 0,92 metros do chão. Na fase de projeto isto
pode não ser identificado pelo analista, mas sabida a necessidade, pode
ser orientado a quem executará por meio de detalhamento específico na
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prancha de detalhes, evitando retrabalhos e comunicação por parte do
CB.
•

Não há corrimão em todas as escadas, ou estão executados de
forma incorreta.
Conforme item 5.8, os corrimãos, devem ser instalados em ambos os
lados a altura entre 80 e 92 centímetros, a no mínimo 40 milímetros da
parede, sem arestas vivas em qualquer desnível superior a 19
centímetros.

•

Os corrimãos não estão bem fixados, necessário providenciar
correção.
O item 5.8.3.2 discorre que os corrimãos devem ser calculados de forma
a garantir a carga de resistência de 900 N, garantindo segurança e
conforto do usuário.

•

A altura da guarda do patamar, corredor, mezanino ou similares é
inferior a 1,05 m. Não há guarda-corpos instalados nas escadas.
Atender a Instrução Técnica 11/2019.
Conforme item 5.8, deve ser instalado guarda corpo a uma altura
mínima de 1,05 metros para qualquer desnível superior a 19
centímetros, não devem possuir qualquer saliência ou material
estilhaçável e caso vazado, não poderá ter abertura maior que 15
centímetros.

•

As portas devem abrir no sentido de rota de fuga, providenciar a
inversão.
Conforme tratado na seção anterior, sobre as não conformidades
técnicos de projeto, os itens 5.5.4.11 e 5.5.4.1 da IT11/2019 informam
que portas em corredores, rotas de saída ou em salas com mais de 100
pessoas devem obrigatoriamente abrir no sentido de rota de fuga.
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•

Porta de saída trancada.
A porta principal das agências, que dá acesso direto a rua, localizada no
auto atendimento, permanece aberta 24h, todavia a porta localizada ao
lado da giratória, fica trancada por questões de segurança do banco.
Para atender a segurança da instituição e concomitantemente as
normas do Corpo de Bombeiros, é possível instalar dispositivo antipânico que libere a porta em caso de sinistro para a fuga.

•

Largura da escada não atende o previsto em projeto
Em projeto são cotadas as escadas para que o analista possa avaliar se
a quantidade de unidades de passagem atende ao estabelecido na
IT1/2019, este deve ser medido a partir do ponto mais estreito da
escada, excluindo corrimãos. Em caso do vistoriante conferir essas
medidas e elas não serem compatíveis ao indicado pelo RT em projeto,
o processo será notificado e precisará ser dada nova entrada de forma a
reanalisá-lo.

•

Escada armazena objetos o que obstrui a passagem
As escadas, rampas e rotas de fuga devem permanecer sempre
desobstruídas a fim de evitar acidentes ou restrição de escoamento em
caso de sinistro.

•

Piso da escada não é antiderrapante
Como destacado nos itens 5.6.2.6, 5.7.1 e 5.7.5 da IT11/2019, rampas e
escadas devem possuir piso antiderrapante, com no mínimo 0,5 de
coeficiente de atrito.

•

Vidros dos guarda-corpos devem possuir laudo comprovação que
os vidros atendem às normas vigentes
O item 5.8.1.4 da IT11/2019, estabelece que os vidros utilizados nos
guardas devem ser de segurança, ou seja, laminados ou aramados,
para que em caso de ruptura não estilhacem. Para garantia disto, o
oficial tanto durante a fase de projeto caso fique claro a presença de
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vidro, mas mais costumeiramente na fase de vistoria, pode exigir laudo
emitido pelo fabricante assegurando isto.

Brigada de Incêndio
•

Acompanhante desconhecia local das medidas de segurança.

•

Brigadistas reprovados na avaliação feita por meio do Anexo C da
IT 17.

•

Não havia pessoa habilitada a acompanhar a vistoria.
Segundo item 7.3.1 da IT01/2019 é necessária a presença de pessoa
com entendimento sobre o funcionamento dos equipamentos para
acompanhamento do oficial. O Anexo C da IT 17 constitui um
questionário de avaliação de brigadista que pode ou não ser realizado
durante esta vistoria aos membros da brigada para avaliação do domínio
destes sobre o assunto. As perguntas tratam entre outras coisas, da
localização das medidas de segurança e demonstração de seu uso.

•

Falta de habilidade do brigadista em operar o sistema.
É de suma importância que o brigadista esteja com o curso atualizado e
tenha domínio do uso dos equipamentos de segurança contra incêndio,
não só pela vistoria do oficial, mas para perfeito desempenho de sua
função de brigadista no caso de um incêndio.

•

Treinamento/Atestado de brigada desatualizado.
A IT 17/2019 em seus itens 5.4.1.2, 5.4.1.3.2 e 5.7.3.1, esclarecem que
a cada um ano o curso de brigada de incêndio deve ser renovado.

•

O número de ocupantes da edificação não corresponde ao que foi
considerado no dimensionamento da brigada.
A composição da brigada de incêndio é feita por pavimento, levando em
consideração a ocupação do local e sua população fixa. Informações
que podem ser obtidas por meio do Anexo A, tabela A.1 em agências
bancárias (IT17/2019).
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•

Apresentar credencial de quem ministrou o curso de brigada
Junto ao atestado de curso de brigada deve estar anexada a credencial
do profissional que ministrou esse curso, pois o mesmo deve ser
habilitado no CBMESP.

•

Falta de treinamento de brigada.
A Tabela 6D do Decreto 63.911/2018 estabelece que independente da
altura da edificação, locais do grupo D com mais de 750 m² devem ter e
apresentar curso de brigada.

Iluminação de emergência
•

Falta ponto teste
Deverá existir um ponto teste em Quadro Elétrico devidamente
sinalizado para verificação do funcionamento de todas as luminárias,
este será usado tanto na vistoria para o oficial verificar o perfeito
funcionamento do sistema como pelo próprio usuário visto que a norma
ABNT NBR 10898 em seu item 9.10.1.2 sugere que semestralmente
seja verificado o sistema, colocando-o em funcionamento por pelo
menos por 1 hora.

•

Luminárias não funcionaram.
Todas as luminárias devem ser testadas após a instalação para
constatação do perfeito funcionamento do sistema.

•

Luminárias distribuídas diferente do projeto.
O projeto aprovado deve ser seguido na íntegra no momento da
execução, visto que o mesmo foi analisado por pessoa competente e
sua desconfiguração pode acarretar danos a segurança do local.
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Alarme e Detecção de Emergência
•

A central de alarme não estava sinalizada.
Como preconiza a IT20/2019 a sinalização de emergência tem como
finalidade, entre outras funções, a de indicar a localização dos
equipamentos de incêndio. Além de sua identificação, a IT 19/2019,
exige esquema ilustrativo indicando a localização com identificação dos
acionadores manuais ou detectores instalados.

•

Central de alarme está inoperante.

•

Sistema não funcionou no teste.

•

O detector de fumaça não aciona central de alarme de incêndio nem
disparou as sirenes.
Todos os sistemas devem ser testados após a execução para
constatação do perfeito funcionamento da medida de segurança.

•

Há mais de uma central instalada na edificação sem interligação.
Em locais com mais de uma central de alarme, é essencial a interligação
entre elas, para que toda a edificação em até 2 minutos esteja ciente do
sinistro (5.24 – IT 19/2019).

•

Alarme não é audível em toda a edificação.
Em seu item 6.1.6, a IT19/2019 indica a necessidade da realização de
testes em cada dispositivo - que deve atuar dentro de 30s -, a fim de
verificar tanto sua atuação (acionamento) quanto sua audibilidade em
toda a edificação, independentemente do nível de ruído do local.

•

Acionadores, avisadores e detectores não estão posicionados
conforme projeto.
Qualquer divergência entre projeto aprovado e o executado pode gerar
comunique-se de vistoria e até necessidade de realização de FAT para
atualização.
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Sinalização de Emergência
•

Sinalização incompleto ou não foi instalada.
Qualquer divergência entre projeto aprovado e o executado pode gerar
comunique-se de vistoria e até necessidade de realização de FAT para
atualização do projeto.

•

Não há sinalização de piso no estacionamento.
A

IT20/2019

trata

que

hidrantes

e

extintores

em

garagens,

estacionamentos e depósitos, devem conter imediatamente abaixo da
medida de segurança a sinalização de piso, também nomeada por
sinalização de solo; que servirá para indicar sua localização bem como
evitar sua obstrução.
•

Sinalização não é fotoluminescente.
Os itens 6.3, 6.5.3 e 6.5.4.3 da IT20/2019, esclarecem que as
sinalizações tanto básicas quanto complementares devem possuir
fotoluminescência; além de identificação do fabricante na face exposta
da placa, em local visível.

•

Instalação das sinalizações de emergência estão incorretas.
As sinalizações mais comuns como de proibição, alerta, equipamentos
orientação e salvamento devem estar a 1,80 metros a partir do piso
acabado até a face inferior da placa. As demais terão suas
características de instalação particulares, como as de rodapé. É
importante no momento da execução checar a prancha de detalhes e se
necessário a norma (IT20/2019).

•

Placa M1 não atende as medidas do local.
A sinalização M1, conforme item 6.2.4.1 da IT20/2019, deve estar
localizada no acesso principal da edificação, com a informação de todos
os sistemas de proteção que ali se encontram, suas características
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estruturais e o número de telefone do corpo de bombeiros e da polícia
militar.
•

A porta corta-fogo localizada no 2º piso, próxima ao elevador,
deverá ser identificada.
Nas portas corta-fogo devem ser instaladas sinalização M4 que tem
como função informar a necessidade de mantê-la fechada ao usuário
(IT20/2019).

Sistema de Extintor
•

Há extintor com lacre rompido, prazo de validade vencido e/ou
despressurizado.
A IT21/2019 dedica um item (5.3) a certificação, validade e garantia dos
equipamentos, nesta destaca-se a necessidade dos mesmos estarem
lacrados, com pressão adequada e selo do INMETRO. A recarga deve
ocorrer anualmente.

•

Há extintor no chão e outros instalados a mais de 1,60 metros,
deverá instalá-lo de forma correta, em suporte no chão ou na
parede
Segundo a IT21/2019 em seus itens 5.2.1.1 e 5.2.1.2 os extintores
podem ser instalados nas paredes a 1,60 metros do piso (altura do
suporte) ou em suportes (por exemplo, tripés), a pelo menos 0,10 metros
do piso.

•

Extintores não estão posicionados conforme projeto ou capacidade
dos extintores não corresponde ao projeto.
Qualquer divergência entre projeto aprovado e o executado pode gerar
comunique-se de vistoria e até necessidade de realização de FAT para
atualização.
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•

Falta extintor próximo à entrada principal
Conforme já sinalizado na seção anterior, sobre as não conformidades
técnicas de projeto, os extintores devem ser distribuídos conforme a
classe de incêndio a se conter e seguir o distanciamento estabelecido
em concordância com a carga de incêndio da ocupação, mas
independente disso se faz necessária pelo menos um extintor a não
mais de 5 metros da entrada/saída principal e das escadas nos demais
pavimentos (IT21/2019).

•

Extintor obstruído
Tanto os extintores, conforme descrito no item 5.2.1.4 da IT21/2019,
quanto os demais equipamentos para combate ao incêndio, devem
permanecer desobstruídos e sinalizados.

•

Extintor instalado no interior da escada
Assim como citado no item anterior quanto o equipamento não poder ser
obstruído, o mesmo também não pode ser causador da obstrução de
rotas de fuga, por exemplo escadas. (item 5.2.1.4 IT 21/2019).

Sistema de Hidrantes
•

Casa das bombas de incêndio não podem ser usadas como
depósito para alocar materiais diversos
Em seu item C.2.5 a IT22/2019 retrata que as bombas de incêndio não
podem ser instaladas em salas que contenham qualquer outro
equipamento que não tenham função de proteção e combate a incêndio
exceto bombas de água para consumo. Além disso, como boas práticas,
é vedada a utilização do local como depósito, evitando obstruções ou
acúmulo de material que venha a iniciar um incêndio.

•

Bomba principal não funcionou. A bomba liga, porém, não
pressuriza o sistema de hidrantes.
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•

Bomba não funcionou por acionamento da botoeira, falta de ligação
no acionamento da bomba.

•

O sistema de automatização da bomba não funcionou.

•

Bomba não apresentou pressão ideal.

•

A bomba principal desliga automaticamente.

•

A bomba não se mantém ligada após acionamento.

•

Hidrante mais desfavorável não foi pressurizado.

•

Sistema não funcionou.
Todos os sistemas após instalados devem ser devidamente testados,
para garantia da correta execução e emissão de ART, certificando o
sistema.

Em

complemento

deve

ser

realizado

o

relatório

de

comissionamento e inspeção periódica para certificação que não ficou
nenhum ponto a ser verificado.
•

Posicionamento da bomba está divergente ao de projeto.

•

Posicionamento das caixas de hidrantes está divergente ao de
projeto.

•

A Reserva Técnica não foi encontrada no local indicado em projeto.
Qualquer divergência entre projeto aprovado e o executado pode gerar
comunique-se de vistoria e até necessidade de realização de FAT para
atualização.

•

Não houve acesso a casa de bombas.

•

Bomba de incêndio está em local desprotegido.

•

Parede da casa de bombas em drywall.
A IT 22/2019 em seus itens B.3.10, C.1.2 e C,1.2.1 deixam claro que
tanto a casa de bombas quanto o reservatório devem ter acesso
garantido, mesmo que por meio de escada marinheiro. No que tange a
casa de bombas, é necessário garantir dimensões que permitam seu
acesso e execução de possíveis manutenções, com pé direito mínimo
de 1,50 metros. Quanto o reservatório, o mesmo, dentro do possível,
também deve estar em local de fácil acesso às viaturas do Corpo de
Bombeiros Militar. Conforme item C.1.4 da IT22/2019 “as bombas de

94
incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries,
agentes químicos, fogo ou umidade”.
•

A chave da bomba de incêndio não está sinalizada.

•

Não localizado o disjuntor da bomba de incêndio, o mesmo ter sua
alimentação elétrica antes da chave geral de energia e sinalizado
não desligue.

•

A ligação da bomba de incêndio não é independente.
O item C.2.10 retrata o notificado, as chaves elétricas de alimentação
das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição
“ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE”,
evitando assim seu desligamento. Outro fato é que a alimentação
elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumo
geral como preconiza o item C.2.7 da IT22/2019, para caso falte ou seja
necessário o desligamento geral da energia, não haja impacto no
funcionamento do motor da bomba de incêndio.

•

Capacidade da bomba não corresponde ao previsto em projeto.

•

Bomba de incêndio não possui a potência determinada em projeto,
regularizar.

•

Não há placa de identificação com as características da bomba
principal.
Tanto a bomba quanto motores elétricos devem possuir plaqueta com a
identificação de suas características, como fabricante, modelo e
potência. Estas devem estar compatíveis ao dimensionado no memorial
de cálculo dos hidrantes e identificado em planta (item C.2.14 e C.2.15
da IT22/2019).

•

A tubulação deverá ser pintada em vermelho, ou demarcada com
anéis vermelhos de 2 cm.
As tubulações de incêndio devem ser pintadas em vermelho, todavia,
estas poderão ser pintadas em outras cores, desde que identificada com
anéis vermelhos com 0,20 metros de largura e dispostos, no máximo, a
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3 metros um do outro, como trata o item 5.11.6.6 da IT22/2019. No que
diz respeito aos abrigos, o item D.1.1 esclarece que estes podendo ser
pintados em qualquer cor, desde que sinalizados conforme orientações
da IT 20 – Sinalização de Emergência.
•

O teste hidrostático das mangueiras encontra-se vencido a mais de
12 meses ou falta teste.

•

Tipo de mangueira inadequado para a edificação .

•

Há abrigo de hidrante vazio ou com falta de peças.

•

Acessórios inadequados (no memorial de cálculo indica esguicho
agulheta e no local há esguicho regulável).
O abrigo, que poderá ser em alvenaria, materiais metálicos, fibra ou
vidro laminado, deve possuir dimensão suficiente para acondicionar
todos os acessórios de acordo com o tipo de sistema, estabelecido na
tabela 4. Para agências bancárias, devem conter mangueira de incêndio
(tipo 2), chaves para hidrantes e esguicho.

•

Mangueiras não estão acondicionadas corretamente.
As mangueiras de incêndio devem estar acondicionadas nos abrigos em
ziguezague, por meio de suportes tipo “rack”, ou aduchadas, ou seja, em
voltas circulares com suas pontas sobrepostas, para que no momento
de sinistro seu uso seja facilitado (5.4.2 e 5.4.3 da IT22/2019).

•

Ao realizar o teste no local, o alcance do jato foi inferior a 10 m.
A instrução técnica 22/2019 por meio de seus itens 5.8.2 e 5.11.2.2
estabelece que a proteção pelo sistema de hidrantes é dada pela
distribuição de seus pontos de forma que qualquer área da edificação
esteja protegida, considerando-se o comprimento das mangueiras e o
alcance mínimo do jato de água de 10 metros (medido da saída do
esguicho ao ponto de queda do jato). Em complemento ao exposto, é
importante que o esguicho instalado seja adequado quanto pressão e
vazão para garantir o dimensionado.
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•

Não há hidrante posicionado há, no máximo, 5 m das escadas nos
pavimentos.
Conforme analisado e explicado na seção de não conformidades de
projeto, é necessária a instalação de hidrante a no máximo 5 metros da
porta principal e de qualquer escada de rota de fuga. O item verificado
em fase de projeto evita seu aparecimento na fase de vistoria.

•

O Hidrante na gerência está obstruído por mesa do gerente e na
circulação por propaganda.

•

Há banner de propaganda em frente ao hidrante.
Conforme item 1.4 do Anexo F - Relatório de comissionamento e de
inspeção periódica do sistema de hidrantes e mangotinhos, os hidrantes
bem como os demais equipamentos de prevenção e combate, devem
estar desobstruídas para garantir a fácil identificação e manuseio do
equipamento.

•

Não foi instalado dispositivo de recalque.
Conforme já exposto na seção anterior, a IT22/2019 em seu item 5.3
destaca-se a necessidade do dispositivo de recalque para uso do CBM,
podendo este ser do tipo coluna, em abrigo embutido, ou no passeio
público, sua importância é pelo fato de abastecer a coluna de hidrantes
da edificação. A identificação de sua falta na fase de projeto evita a
notificação do item em fase de vistoria.

•

O dispositivo de recalque está sem as peças.

•

O Registro de Recalque está com a tampa emperrada.

•

Falta de pintura no registro de recalque.

•

Falta de adaptação no registro de recalque.
O dispositivo de recalque comumente encontrado é o instalado no
passeio público, o mesmo deve ter tampa em ferro devidamente
sinalizada nas cores vermelho e amarelo, sua caixa de alvenaria deve
ter fundo em brita, tubulação chegando no mesmo diâmetro da entrada
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no sistema, adaptador de 2.1/2” de engate rápido, tampão, junta de
união e registro globo angular 45 graus.
•

Volume da RTI não atende ao projeto.

•

Se a RTI for parte da reserva geral, deve ser garantido volume
mínimo.

•

RTI vazia e detectada uso de água da reserva para a edificação.

•

Reserva de Incêndio - a tubulação de saída de água de consumo da
edificação, está sendo considerado juntamente com o volume de
água para combate a incêndio o qual está em desacordo com a
NBR 5626 item 5.9.5 da IT 22/2019.
O volume da reserva técnica de incêndio é dimensionado na fase de
projeto em função da ocupação predominante e a área da edificação, e
seu valor mínimo é obtido por meio da Tabela 3 desta IT. É importante
ressaltar que o volume da reserva do sistema de hidrantes calculado
não deve ser somado ao volume da reserva de água dos demais
sistemas, e caso o reservatório seja compartilhado as tomadas de água
desses devem ser instaladas na parte inferior o reservatório de modo a
garantir o volume da RTI. (5.8.7; 5.9.1 e B.1.1 IT22/2019).

Outros
•

Quantidade de pavimentos no local diverge do aprovado.

•

Deverá apresentar FAT solicitando alteração de proprietário e
responsável, pois no projeto está o proprietário anterior, e deverá
solicitar correção da ocupação principal.

•

A altura do local está divergente do projeto aprovado.

•

Endereço não corresponde ao projeto.

•

Ocupação em desacordo com o local.

•

Layout não condiz com o projeto aprovado.
Toda e qualquer divergência entre o aprovado e o existente pode
implicar em necessidade de apresentação de novo projeto técnico ou
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atualização de projeto técnico por FAT, conforme itens 7.3.3 e 7.3.4 da
IT01/2019.
•

O local está em obra.
A vistoria deverá ser solicitada somente após o término das obras de
adequação, para que o oficial possa verificar o perfeito atendimento do
aprovado e funcionamento dos sistemas.

•

Acompanhante desconhecia que a agência passaria por vistoria.

•

Não foi possível acesso a toda edificação (locais fechados e sem
chaves).

•

Aguardado por 10 minutos apresentação de quem acompanharia a
vistoria, o que não ocorreu.
A comunicação entre responsável técnico e responsável pelo uso é de
extrema importância, ambos devem estar alinhados quanto a etapa de
regularização, a fim de que no momento de solicitação de vistoria a
agência já tenha realizado o curso de brigada, e os usuários estejam
cientes que a vistoria irá ocorrer. Esta acontece sempre em dias úteis,
em horário comercial. Na chegada do oficial, o mesmo deve ser
prontamente atendido e o acompanhante deve disponibilizar acesso a
todos os ambientes.

•

Corrigir fiações aparentes.

•

Os quadros elétricos não possuem proteção no barramento de fase.
A IT 41 que trata de Inspeção visual em instalações elétricas de baixa
tensão, em seu item 6.1.3, destaca que as partes vivas dos quadros
elétricos devem estar isoladas e/ou protegidas por barreiras ou
invólucros, por exemplo, de policarbonato.
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5.3 Locais que passaram pelo ciclo da SCI

A segunda fase do estudo de caso foi dividida em três subitens
respectivos a cada processo, conforme a seguir.
Como as agências bancárias são locais que tratam de informações
sigilosas e possuem ambientes que não podem ser vulnerabilizados, será
preservado nome e layout da edificação, tratando-os como processos A, B e C.
Na figura 20 são ilustradas as regiões do estado de São Paulo, onde se
localizam.
Suas áreas são diversas, buscando-se uma agência pequena, uma
média e uma grande. Além disso, optou-se por trabalhar com unidade
autônoma, ou seja, que não estão em conjugados ou condomínios, uma vez
que a segurança contra incêndio é para o todo, e locais como estes citados
compartilhariam as instalações e responsabilidades.
Figura 20 – Mapa das regiões de São Paulo.

Fonte: GEOSAMPA, 2021
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5.3.1 Processo A

Edificação localizada na Zona Leste de São Paulo, com área construída
de 383,15 m², entendida pela autora como edificação de pequeno porte.
A unidade possui dois pavimentos, um térreo onde são compartilhados o
uso do tipo D e G (D-2 e G-2), além de um pavimento superior de uso exclusivo
ao tipo D.
Sua primeira fase, a de projetos, teve início em 07/12/2018 com o
acionamento do cliente para início do processo.
Paralelamente ao levantamento foi acionada a equipe de arquitetura
para desenvolver o projeto preliminar que ao ser aprovado pelo cliente, seguiu
para o arquitetônico.
Por tratar-se de uma agência pequena, tendo como única medida de
segurança fixa as luminárias de emergência e pelo fato de edificações desse
porte não fazer necessária a apresentação de projeto legal, optou-se por
elaborar um projeto orientativo, ou seja, projeto este de acordo com as normas
e legislações vigentes, mas que não tem aprovação do órgão responsável,
destinado a orientar a execução em obra.
Finalizada a etapa de projeto inicia-se os trâmites para as contratações
de obra, entre a finalização da fase de projetos e início da fase de obras, tempo
para requisição de verba pelo cliente e contratação de construtora.
A obra que tinha programação de início em 29/11/2019 e expectativa de
ocorrer em três meses, foi iniciada somente em 10/01/2020 e teve entrega final,
em 29/06/2020, com documentação completa entregue em 15/07/2020,
portanto, quase oito meses depois da programação inicial, fato devido:

a) Vício oculto: iniciada a demolição da parede para realização do layout
aprovado foi constatado que algumas paredes eram estruturais, que
apoiavam o patamar da escada e laje, o que fez necessário revisão de
projeto e aditivo para reforço estrutural. O problema que foi identificado
em 27/01/2020 teve orçamento enviado em 06/02/2020 pela construtora.
Quando se iniciou a fase de sua análise e discussão de valores. O
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orçamento final ficou pronto em 21/02/2020 quando foi enviado ao
cliente para aprovação;
b) Covid 19: Devido a pandemia a obra ficou paralisada por algumas
semanas;
c) Alteração de layout: Solicitação da gerência da agência que discordava
do projeto inicial.

Conforme

dito

anteriormente,

por

tratar-se

de

Projeto

técnico

Simplificado não há junto ao órgão fase de avaliação técnica de projeto, ou
seja, é necessário realizar a obra, e consequentemente a instalação dos
equipamentos de incêndio,

emitir a ART de manutenção das medidas de

segurança e então prosseguir com o protocolo do processo junto ao órgão
competente. Todavia, o cliente que tinha conhecimento sobre a não
necessidade de apresentação de projeto ao CB, optou por manter o CLCB
existente.
Ou seja, o desconhecimento da construtora e do cliente sobre
procedimentos legais não impactaram na regularidade do documento (CLCB),
mas impactam na segurança da edificação, uma vez que o Responsável
técnico anterior não tinha conhecimento das obras e alterações realizadas no
local.

5.2.2 Processo B

Edificação localizada na Zona Sudeste de São Paulo, com área
construída de 1.780,80 m², conforme padrões estabelecidos inicialmente nesta
dissertação, enquadra-se em edificação de médio porte.
A

unidade

de

três

pavimentos,

possui

térreo

ocupado

por

estacionamento e agência bancária (ocupação do tipo G e D, respectivamente),
um pavimento superior também destinado a ocupação do tipo D e um
pavimento técnico (destinado a casa de máquinas dos elevadores, bomba de
incêndio e acesso a cobertura).
Sua primeira fase, foi a de projeto, que teve acionamento realizado pelo
cliente em 05/02/2019.
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Em paralelo ao levantamento, foi acionada a equipe de arquitetura para
desenvolver o projeto preliminar que ao ser aprovado pelo cliente, seguiu para
o arquitetônico.
Por tratar-se de uma agência com mais de 751 m², se faz necessário
apresentação do projeto ao corpo de bombeiros, o que foi realizado. O projeto
recebeu dois relatórios de irregularidade em relação ao projeto em tramitação,
o primeiro com teor referente a assinatura digital na documentação e o
segundo sobre a necessidade de incluir na prancha o número da ART de
projeto. A tramitação total até sua aprovação que aconteceu em 11/02/2020,
ocorreu em 137 dias (quatro meses e meio) a contar de seu protocolo inicial.
O cliente, devido ao tempo de tramitação que considerou elevador,
optou por iniciar a obra sem a aprovação do projeto pelos bombeiros, início
esse que ocorreu em 07/02/2020.
Neste caso, como o tempo entre aprovação e início da obra foi de
somente quatro dias e como o projeto foi protocolado inicialmente e
disponibilizado para construtora não teve alterações, visto que os comuniqueses foram questões administrativas, não houve prejuízos financeiros ou em
relação ao cronograma. Mas, caso oposto, poderia gerar retrabalhos e
consequentemente gastos expressivos para as adequações.
A obra que tinha expectativa de ocorrer em três meses (início
07/02/2020) teve entrega do termo de finalização em 30/06/2020, todavia só foi
considerada finalizada em 05/11/2020 com a entrega de toda a documentação
pertinente a obra, fato devido a falha quanto ao processo de obtenção de
AVCB.
A solicitação de vistoria ocorreu em 04/08/2020, dois meses após
entrega das adequações na unidade por falta de um fluxo bem estabelecido.
Seu primeiro comunique-se de vistoria ocorreu pela falta de pessoa no local
habilitada para acompanhamento do oficial, isto é, pessoa com curso de
brigada. A segunda e última notificação, se devia ao fato de um dos hidrantes
não terem sido acionados no momento do teste.
A aprovação da vistoria ocorreu em 25/08/2021, mas ainda foram
solicitados pelo oficial para liberação do AVCB o atestado de brigada, atestado
de conformidade das medidas de segurança e ARTs. A agência e construtora
apresentaram estas após o tempo limite dado pelo oficial de 30 dias, o que
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finalizou o protocolo e fez necessário abertura de FAT, consequentemente
pagamento de taxa extra, para reabertura do processo e então possibilidade de
upload das documentações no site. Somente após isso, o AVCB da unidade foi
liberado.
5.3.3 Projeto C

Edificação localizada na Zona Centro-Sul de São Paulo, com área
construída de 3.186,09 m², conforme padrões adotados, edificação de grande
porte. A unidade possui quatro pavimentos, um pavimento inferior destinado a
estacionamento (ocupação do tipo G), dois pavimentos em uso (ocupação do
tipo D) e um pavimento técnico (destinado a casa de máquinas dos elevadores,
bomba de incêndio e acesso a cobertura).
Em paralelo ao levantamento foi acionada a equipe de arquitetura para
desenvolver o projeto preliminar que ao ser aprovado pelo cliente, seguiu para
o arquitetônico.
Em 14/07/2020 a equipe de projeto legal e executivo, recebeu o
acionamento e iniciou a elaboração de sua fase. Por tratar-se de uma agência
com mais de 751 m² se faz necessário apresentação do projeto ao corpo de
bombeiros, o que foi realizado. O projeto sofreu um comunique-se, e neste
constavam as solicitações de reavaliação do memorial de cálculo do sistema
de hidrantes; a compartimentalização do subsolo dos demais pavimentos e
esclarecimento quanto a ventilação do prédio. A aprovação levou 60 dias após
seu protocolo inicial.
Finalizada a etapa de projeto inicia-se os trâmites para as contratações
de obra, tempo esse de 15 dias.
A obra que iniciou em 17/01/2020 com previsão de término em
27/03/2020, isto é, com duração de um pouco mais de dois meses, só foi
entregue em 09/12/2020. Entre os motivos estão:
a) Alteração de layout: O projeto aprovado inicialmente pelo cliente, foi
alterado durante a execução, devido solicitação do novo gerente da agência, o
que gerou paralisação da obra para nova proposta arquitetônica, aditivo para
compra de novos materiais e novo cronograma;
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b) Reprovação do projeto no corpo de bombeiros: As alterações do
projeto arquitetônico não atendiam as premissas básicas do corpo de
bombeiros quanto compartimentação e caminhamento, e ao ser enviado para
análise do CB, foi indeferido. Gerando necessidade de nova revisão de layout e
consequentemente impactos em cronograma e orçamento;
c) Covid 19: Devido a pandemia a obra ficou paralisada por algumas
semanas.

A vistoria protocolada no Via Fácil teve sua aprovação somente em
03/02/2021. Neste período, ocorreram dois comunique-ses, o primeiro devido
ao fato do responsável do banco por acompanhar o oficial na vistoria, não ter
conhecimento sobre o local dos equipamentos de incêndio. Já o segundo
comunique-se, foi gerado pela falha no acionamento da bomba.
Além disso, mesmo com a vistoria aprovada foram solicitadas
documentações complementares para upload na plataforma do corpo de
bombeiros, que por falta de conhecimento da construtora sobre sua
necessidade, foram entregues 15 dias após a aprovação da vistoria.

5.4 Análise das principais não conformidades

Após analisar os 700 comunique-ses e os três cases que envolveram
além da aprovação de projeto a etapa de obra, elaborou-se dois gráficos, o
primeiro (gráfico 4) representando a incidência de ocorrência de não
conformidades na fase de projeto .
Constatou-se que 33,4% dos itens de comunique-se em fase de projeto
são por desconhecimento ou erro no que tange os procedimentos
administrativos. Entre os destacados na seção 5.1, estão a recorrência de erros
na formatação do projeto eletrônico (apresentação dos layers e formato do
arquivo), falta de apresentação de documentos e divergência de informações
entre pranchas e formulários.
As saídas de emergência, que apresentam o segundo índice mais
elevado, apareceram em 31,3% dos relatórios verificados. Neste quesito, foi
possível observar como os maiores ofensores, os erros relacionados ao
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caminhamento em discordância ao normatizado e as larguras das rotas de fuga
que também não atendiam, temas que deveriam vir corretos já da fase de
elaboração do projeto arquitetônico. Hidrantes e Compartimentação, foram as
medidas mais expressivas na sequência. As demais atingiram menos de 3%
cada, das não conformidades constatadas.
Gráfico 4 – Principais incidências em fase de projeto
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Fonte: Elaborado pela autora

O segundo gráfico (5), indica a incidência das não conformidades na
fase de vistoria.
Nesta etapa, o sistema de hidrantes liderou com 23,4% das não
conformidades, entre as recorrências a de maior destaque é o não
funcionamento do sistema, seguido das questões relacionadas

a casa de

bombas como não estarem protegidas por intempéries ou serem usadas como
depósito.
Procedimentos administrativos aparecem como o segundo item mais
“problemático”, onde é pontuado de forma mais expressiva a ausência de
brigadistas para acompanhamento da vistoria e a divergência entre o aprovado
e o instalado.
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Gráfico 5 – Principais incidências em fase de vistoria

FASE DE VISTORIA
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Fonte: Elaborado pela autora

As demais MSCI tiveram porcentagens bem próximas, entre 9% e 12%,
são elas: sinalização, extintores, iluminação, saída de emergência e alarme de
emergência,

onde

destacam-se

questões

quando

posicionamento

e

funcionamento. As não conformidades referente a controle de materiais,
chuveiros automáticos e outros, atingiram juntos menos de 1%.

5.5 Fluxograma de processo e matriz de responsabilidades

Frente aos dados levantados e o conhecimento adquirido, foi possível
elaborar o fluxograma 1, com o processo de regularização de incêndio e matriz
de responsabilidade de cada profissional neste ciclo.
O processo que inicia-se no acionamento do cliente, seguido da
definição do escopo do processo, renovação ou novo documento, quando
houver mudança de endereço ou reforma. Essa definição é preponderante
para os próximos passos.
Na renovação do documento – processo demonstrado a esquerda do
fluxograma - (considerando a não alteração de layout) os passos serão
parecidos. Inicialmente será realizada a verificação dos sistemas de incêndio e
caso necessário serão realizadas as adequações pela construtora ou equipe de
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manutenção para que estejam em perfeito funcionamento. Após esta etapa, o
RT poderá dar entrada no processo de tramitação, podendo ser este um CLCB
ou AVCB.

Fluxograma 1 - SCI x Tomada de Decisão

Fonte: Elaborado pela autora.

Já nos casos em que se têm reforma ou novo local – processo
demonstrado a direita do fluxograma -

para área inferior a 750 m² , será

realizado projeto orientativo para dimensionamentos dos sistemas com base no
projeto arquitetônico disponibilizado, que será executado pela construtora ou a
empresa de manutenção, seguindo com a tramitação até a aprovação. Se
maior que 750m², o processo contará com a elaboração de um PPCI, que
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deverá ser executado somente após a aprovação junto ao CB. Quando então
será realizada as instalações, para solicitação de vistoria e emissão do AVCB.

O fluxograma demonstra como uma etapa depende da outra, o que
reforça a necessidade da interação entre todos os participantes do processo e
a relevância de profissionais multidisciplinares, que antecipem impactos de sua
ação na próxima fase do fluxo.

5.6 Lista de verificações de Projeto

Entendido o fluxo da SCI, as responsabilidades pertinentes a cada
profissional envolvido e mapeado as não conformidades oriundas da análise de
projeto e vistoria, foi possível a elaboração de listas de verificações que
auxiliarão na mitigação de erros.

Primeiro Protocolo

Procedimentos administrativos
1. Conferir a documentação que foi feita upload no Via Fácil.
Para PT (Anexo A, Anexo C, Anexo H, comprovante de área, memorial
de cálculo do sistema de hidrantes, memorial de cálculo da população e
plantas);
Para PTS (comprovante de área e ART);
Para FAT (ART, Formulário de atendimento técnico e plantas).
2. Verificar se as plantas estão em DWF, com ctb de acordo com a IT
01/2019 (medidas de segurança em vermelho, áreas frias em hachura
azul e demais linhas em preto com linha de 0,05 mm) e arquivo de
tamanho máximo 2Mb.
3. Verificar se todos os pavimentos foram representados (inclusive
mezaninos e cobertura).
4. Verificar se os memoriais e demais documentos estão em PDF.
5. Verificar se a ART foi integralmente preenchida.
6. Verificar se os documentos possuem assinatura digital.
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7. Verificar

compatibilidade

entre

informações

das

documentações,

formulários e plantas.
8. Verificar se na 1ª folha constam o quadro de legendas, quadro resumo
das medidas de segurança, quadro de áreas, quadro de situação e os
detalhes específicos. Seguindo com a apresentação das plantas baixas,
com suas medidas de segurança e por fim os cortes.
9. Verificar se a planta está cotada, com indicação de níveis e nome nos
ambientes. Cotar altura da edificação em corte.
10. Verificar se o carimbo contém nome do Proprietário e/ou do
Responsável pelo uso, o nome do Responsável Técnico com seu
número de registro, o número da responsabilidade técnica de
elaboração do Projeto, o endereço da edificação e o número da folha.
11. Foi verificada a diferença entre subsolo e sobressolo? Em caso de
subsolo checar atendimento da tabela 7 do decreto 63.911/2018, em
caso de sobressolo apresentar cálculo conforme item 5.1.1 da It 15 –
parte 1.
12. Foi realizado o pagamento da Taxa de análise ?
13. Foi realizada a indicação da área?
14. Verificar se na prancha de detalhes constam todas as medidas de
segurança.

Compartimentação e CMAR
1. Área de compartimentação horizontal atende ao Anexo "B" da Instrução
Técnica Nº 09/2019?
2. Há subsolo ? Foi proposta PCF ?
3. Foi identificada a classe dos materiais utilizados?

Saída de Emergência
1. Verificar se o caminhamento está de acordo com a Tabela 2 do Anexo B
da IT 11/2019.
2. Verificar se foi indicada as setas de fluxo da rota de fuga.
3. Verificar se a escada está de acordo com a Tabela 3 do Anexo C da
IT11/2019.
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4. Há escada com degrau em leque? Caso positivo verificar se atende
somente mezaninos com menos de 20 pessoas, possui corrimão e
largura mínima de 0,80 m.
5. Verificar a indicação de declividade das rampas.
6. Há corrimão e guarda corpo em escadas e rampas? E corrimão
intermediário em escadas com mais de 2,20 m?
7. Verificar se foi cotada as rotas de fuga (largura mínima: 1,20 m).
8. Verificar necessidade de descontinuidade da escada.
9. Verificar se as portas estão com abertura no sentido da rota de fuga.

Iluminação e Extintores
1. Traçar raio das luminárias e conferir cobrimento da área.
2. Verificar se foi indicado tipo de sistema de iluminação (bloco
autônomo, central, GMG).
3. Verificar se os extintores estão distantes a no máximo 25 m .
4. Verificar se há extintor a menos de 5 m das escadas e saída
principal.
5. Verificar atendimento da classe de incêndio pelo extintor mais
próximo.
6. Verificar se há no mínimo dois extintores por pavimento ( A e BC ou
dois ABC).

Detecção/Alarme e Sinalização de Emergência
1. Verificar se acionadores estão distribuídos a no máximo 30 m de
caminhamento.
2. Verificar se a Central de alarme está em local de constante vigilância
humana.
3. Há detectores em todos os ambientes?
4. Verificar se a cobertura do detector atende a norma.
5. Verificar se a sinalização de rota de fuga foi proposta a no máximo 15
m de distanciamento e em todas as mudanças de direção.
6. Verificar se a sinalização foi proposta a todos os equipamentos de
incêndio.
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Hidrantes e Chuveiros Automáticos
1. A capacidade da RTI está de acordo com a Tabela 3 da IT22/2019 ?
2. A vazão e pressão no memorial de cálculo de hidrantes está de
acordo com a Tabela 2 da IT22/2019?
3. Verificar se foi representada a isométrica (contendo ponto A,
hidrantes numerados, cotas, tipo da tubulação, registro de recalque,
bombas com sua respectiva potência e RTI).
4. Verificar se a bomba de incêndio está protegida e capacidade
indicada em planta.
5. Verificar se há hidrante instalado a no máximo 5 m da entrada e
escadas.
6. Verificar se o caminhamento entre hidrantes de no máximo 30 metros
(mais 10 metros de jato de água, mas devendo a mangueira adentrar
pelo menos 1 metro no ambiente).
7. Verificar atendimento do sistema em todos os ambientes.
8. Verificar se foi proposto registro de recalque.
9. Todos os ambientes estão protegidos por bico de sprinkler?
10. Cotar tubulações.

A partir do segundo protocolo
1. Todos os itens do comunique-se foram atendidos ?
2. Foi elaborada Carta Resposta circunstanciada ?
3. Verificar se foi realizado upload de toda documentação em
PDF/DWF, por meio do canal “consulta de documentos”, no Via Fácil
.
4. Rever atendimento da lista de verificação das medidas de segurança
(primeiro protocolo).

5.7 Lista de verificação de Vistoria

1. Verificar se foi realizado upload da documentação completa com
certificação digital (ART/RRT - instalações elétricas e Atestado de
conformidade

da

instalação

elétrica,

ART/RRT-
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instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio,
ART/RRT CMAR, Atestado de conformidade do sistema de detecção
e alarme de incêndio, Atestado de inspeção do sistema de
hidrantes/Mangotinhos, Atestado de formação de brigada e cópia da
credencial do instrutor).
2. Verificar compatibilidade de layout e medidas de segurança conforme
projeto aprovado.
3. Verificar se as PCFs estão fechadas e sinalizadas.
4. Verificar se as rampas contém corrimão duplo.
5. Verificar se os corrimãos estão bem fixados, instalados entre 80 e 92
cm, afastados pelo menos 40 mm da parede, sem arestas.
6. Verificar se o guarda corpo foi instalado a no mínimo 1,05 m, se em
vidro, aramado ou laminado; se vazado, com aberturas de no
máximo 15 cm.
7. Verificar se as portas de rota de fuga abrem no sentido de
escoamento.
8. Confirmar o atendimento da largura mínima de (escadas, portas e
corredores).
9. Verificar se as rotas de fuga e equipamentos estão desobstruídos.
10. Verificar se o piso da escada é antiderrapante.
11. Foi realizado teste das luminárias? O ponto de teste no quadro de
distribuição de luz está identificado?
12. Verificar se todos os equipamentos de incêndio foram sinalizados.
13. Testar o sistema de alarme e detecção (central deve acionar em 30
s, alarme deve ser audível em toda edificação).
14. As botoeiras do tipo quebra vidro possuem martelinho ?
15. Verificar se as placas possuem fotoluminescência e dados do
fabricante.
16. Verificar se as placas foram instaladas corretamente (em geral 1,80
m) e extintores (na parede: 1,60m; no chão, 0,10m)
17. Os extintores estão pressurizados, com lacre intacto, e etiqueta com
prazo de validade?
18. Os extintores foram instalado em tripés ou suporte na parede?
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19. Testar

o

sistema

de

hidrantes

(funcionamento

da

bomba,

pressurização do sistema, atendimento a pressão e vazão).
20. Os acessórios estão completos nas caixas de hidrantes ? Chave
storz, esguicho e mangueiras de 15 m tipo 2 (teste hidrostático
realizado em mangueiras reutilizadas).
21. Verificar se a tubulação de incêndio foi pintada em vermelho ou
demarcada com anéis.
22. Verificar se o registro de recalque foi pintado, está com fundo britado
e todos os acessórios.
23. Verificar validade do curso de brigada.
24. Informar ao responsável pelo uso sobre a vistoria.
25. Verificar se foi paga taxa de vistoria.

A partir do segundo protocolo

1. Todos os itens do comunique-se foram atendidos?
2. Foi elaborada Carta Resposta circunstanciada?
3. Foi realizado upload de toda documentação em PDF?
4. A cada duas vistorias, pagamento de nova taxa.
5. Refazer lista de verificações desde item Procedimentos Administrativos.
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6 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Por meio da revisão de literatura, foi possível entender que os incêndios
são uma questão que assolam a sociedade desde sua origem, e que
infelizmente, somente depois de grandes catástrofes as legislações foram
redigidas para as atuais, o que reflete na importância da evolução sistêmica da
normatização,

sob

pena

de

gerar

normas

inócuas

ou

inaplicáveis,

paralelamente a ações preventivas e de conscientização junto à população
para real entendimento da importância do assunto e da regularização de seus
estabelecimentos.
Conforme proposto na metodologia, foram levantadas as medidas de
segurança pertinentes a agências bancárias, entendendo seu uso e aplicação.
Além da análise das etapas que constituem a regularização de um
estabelecimento. No decorrer da elaboração desta dissertação, identificou-se a
dificuldade em se mensurar as atividades que envolvem o processo, o que gera
perda de tempo e consequentemente perda monetária, devido erros durante a
regularização de uma unidade, tanto de fluxo, quanto de projeto e execução,
erros estes que podem ser mitigados. Resultado oriundo dos 700 relatórios
emitidos pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para agências
bancárias, de onde foram extraídos as não conformidades técnicas e
administrativas que ocorrem tanto em projeto quanto em vistoria, os quais
foram justificados tecnicamente como solucionar.
Durante o levantamento dos comunique-ses e análise de seu conteúdo,
constatou-se que na fase de projeto, mais de 60% dos erros estão relacionados
a procedimentos administrativos e saídas de emergência. Enquanto na fase de
vistoria, o sistema de hidrantes tem quase 24% da reincidência, seguida de
procedimentos administrativos e as demais medidas de segurança, tendo como
não conformidade em comum, o mal funcionamento dos equipamentos.
Foi então mapeada a interferência de cada profissional no processo,
pois ao contrário do entendimento de muitos a obtenção do AVCB pode ser
facilitada e acelerada quando todos os envolvidos neste, tem conhecimento,
ainda que básico, da segurança contra incêndio e de sua responsabilidade
sobre tal resultando.
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Nesta análise ficou clara a necessidade do conhecimento dos
responsáveis pelo projeto arquitetônico, quanto aos principais aspectos da SCI,
em especial no tocante da definição dos materiais e acabamentos, e saídas de
emergência, para que seja garantido a incorporação destes conceitos ainda na
fase de concepção arquitetônica.
O conhecimento da propagação do fogo de um material faz com que o
arquiteto ou engenheiro, escolha materiais que posteriormente na fase de
projeto legal, não precisem ser substituídos. Enquanto noções básicas sobre
caminhamento, largura de rota de fuga e quantidade e tipo de escada, evitam
notificações de projeto e posteriores alterações de layout, provocando muitas
vezes a criação de áreas ociosas, o que é uma perda considerável visto os
altos preços do metro quadrado e consequentemente o retrabalho em obra,
uma vez que muitas empresas não aguardam a aprovação legal para iniciar a
execução.
Após a entrega do projeto elaborado pelo arquiteto ao especialista de
Incêndio e a aprovação deste junto ao CB, há intervenções de outros
profissionais que também necessitam ter claro os conceitos de SCI, que são as
empresas de manutenção e construtoras. Estas serão responsáveis por
executar e testar tudo o que foi previamente aprovado, garantindo o perfeito
funcionamento. Além de providenciar as documentações pertinentes a
implantação ou teste desses sistemas. Propiciando uma vistoria bem sucedida
e a liberação do AVCB de forma mais ágil.
O exposto, foi preponderante para gerar uma lista de verificações, a fim
de que aliado ao fluxograma, estas ferramentas sirvam como metodologia de
apoio tanto na elaboração de projeto quanto na conferência pré-vistoria, uma
vez que se reduz a probabilidade de comunique-ses, dado cerceamento de
grande parte dos itens apontados por oficiais.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da metodologia de apoio da SCI aqui proposta, foi atingido o
objetivo desta dissertação, a qual pode ser replicada a outros locais e
ocupações, levando-se em conta as suas devidas particularidades.
Com a análise dos comunique-ses foi possível identificar e entender as
principais não conformidades na aplicação da segurança contra incêndio, o que
permitiu elaborar as listas de verificação tanto em fase de projeto quanto em
fase de vistoria, com os pontos mais recorrentes comunicados em ambas as
fases.
Adicionalmente, por meio do estudo de aplicação foi possível elaborar
um fluxograma que indica as fases do processo de regularização e os
respectivos responsáveis por estas fases.
As listas de verificações e fluxograma, juntos, resultam na metodologia
de apoio para a implantação do sistema de segurança contra incêndio em
agências bancárias.
Os arquitetos e engenheiros, deverão focar nos conhecimentos e
verificações sobre Controle de Materiais e Acabamentos e Saídas de
Emergência. Certificando-se que os materiais empregados na edificação são
de classe adequada, que o caminhamento do ponto mais distante a saída do
pavimento está conforme o que preconiza a norma, que as escadas propostas
são do tipo correto para aquela edificação,

e a largura das rotas de fuga

atendem a população prevista para aquele local sem obstruções de qualquer
natureza, bem como abertura de portas a favor do fluxo de saída, estando o
projeto apto para prosseguimento da próxima etapa.
Os especialistas de incêndio, enquanto responsáveis pelo projeto legal,
precisarão utilizar toda a lista de verificações de projeto, a fim de conferir seu
próprio trabalho, bem como todos os itens foram contemplados pelos arquitetos
ou engenheiros.
Sugere-se ao responsável pela fase final de instalação e manutenção
dos equipamentos, utilizar a lista de verificações de vistoria para garantir uma
entrega assertiva. Nesta fase final, o especialista de incêndio também pode
participar, fazendo a validação do projeto de SCI, uma vez que conforme
esboçado no fluxograma, a comunicação de vistoria faz o processo voltar a ele.

117
Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a elaboração de
novas listas de verificações, a fim de criar procedimentos a diferentes
ocupações. Além do aprofundamento na viabilidade de uma normatização
nacional, visto que apesar das particularidades de cada estado, há diversas
fundamentações semelhantes entre os mesmos, o que possibilitaria a
elaboração de uma redação única, que poderia trazer padronização e facilidade
aos profissionais de diferentes áreas (especialistas de SCI, arquitetos e outros)
facilitando a execução de projetos de quaisquer localidades.
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