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RESUMO
A segurança contra incêndio ainda é um assunto pouco conhecido no
universo de arquitetos e projetistas, mas é um dos catorze requisitos de
desempenho das edificações considerados na norma ISO 6241 –
Performance standards in building – Principles for their preparation and
factors to be considered.
Quanto melhor o arquiteto conhecer os conceitos que fundamentam
as exigências da segurança contra incêndio, mais são as ferramentas que
este profissional pode ter para avaliar e projetar considerando a segurança
contra incêndio como um fator participante das decisões de projeto.
O objetivo deste trabalho é a criação de um roteiro para a análise do
Projeto Arquitetônico, que tanto pode ser utilizada na concepção de novos
projetos como na conferência de projetos já existentes, verificando se estes
atendem ou não as necessidades da segurança contra incêndio.
A metodologia para análise do projeto arquitetônico sob o aspecto da
segurança contra incêndio foi desenvolvida visando-se cinco pontos
fundamentais: o projeto urbanístico; o sistema construtivo; diretrizes do
projeto arquitetônico; a escolha dos materiais de revestimentos e a
manutenção.
Com isto espera-se que na fase de concepção de projeto, na
adoção das soluções arquitetônicas e nas decisões dos aspectos
construtivos seja considerada a segurança contra incêndio juntamente
com todos os outros requisitos que irão direcionar e determinar a
produção do projeto e a construção da edificação.
Palavras-chave: Segurança contra incêndio; Risco de incêndio; Projeto
arquitetônico; Habitação

ABSTRACT
Fire safety is a subject not well known or discussed within the architect
and designers field, but is one of the fourteen requirements of performance of
the ISO 6241 Standard “Performance Standards in Building – Principles for
their Preparation and factors to be considered”.
The more knowledge the architect has of the concepts of fire safety
requirements, the more tools this professional will have in order to be able to
evaluate and design considering fire safety as an important feature when
taking decisions.
The objective of this thesis is the development of a method to analyse
the architectural design from the point of view of fire safety, that can be
adopted in the development of new as well as for verification of existing
buildings.
The concept of the analysis of an architectural design regarding fire
safety was developed based on five important features: the urban design,
construction method, the architectural design guidelines, the choice of
finishing materials and the maintenance.
With this in hand it is hoped that during the start of a new design, the
architectural solutions as well as the decisions on the construction aspects
consider fire safety together with all the other requirements that will guide
and determine the manner the design, and the construction of the building
are conducted.

Key-words: Fire safety design; Fire risks; Architectural design; Building
performance.
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INTRODUÇÃO
“Pode-se assim definir arquitetura como construção concebida
com a intenção de ordenar plasticamente o espaço, em função de uma
determinada época, de um determinado meio, de um determinado
material, de uma determinada técnica e de um determinado programa”.
(Costa, 1954, pg.38).
A complexidade dos fatores que concorrem na formulação do
projeto é tal que se faz necessária uma previsão detalhada dos
elementos do projeto. Os símbolos e elementos devem ser elaborados
de maneira que se inter-relacionem entre si, criando uma nova
composição: o projeto arquitetônico que dará origem à edificação.
A permeabilidade do trabalho do arquiteto deve-se de maneira
genérica à complexidade estrutural e funcional dos sistemas com os
quais ele trabalha; alguns se apresentam com um grau tão elevado de
complexidade que se constituem em disciplinas autônomas, que nos
induzem a considerar como um sistema inserido em outro sistema.
Pode-se exemplificar estes sistemas dentro de um projeto de
uma residência, de um edifício comercial, de um shopping center, cada
qual com o seu nível de interação e grau de dificuldade.
Independente do empreendimento em questão, a formulação do
arquiteto deve ater-se ao sistema construtivo, às implicações culturais,
às restrições econômicas, à logística da implantação e execução do
projeto, à manutenção da edificação, a qualidade do projeto e a
compatibilização de todas as informações envolvidas no processo.
Portanto, as soluções adotadas na etapa do projeto têm amplas
repercussões em todo o processo da construção e na qualidade do
produto final a ser entregue ao cliente.

É nesta etapa que acontece a concepção e o desenvolvimento do
produto, que devem ser baseados na identificação das necessidades
dos clientes em termos de desempenho e custos das condições de
exposição a que estará submetido a edificação em fase de uso. A
qualidade da solução do projeto determinará a qualidade do produto e,
conseqüentemente, condicionará o nível de desempenho e segurança
da edificação e o nível de satisfação dos usuários finais.

A palavra “desempenho” é definida como o comportamento em
uso do produto, caracterizando-se o fato de que este deve apresentar
certas propriedades para cumprir a função proposta quando sujeito a
determinadas influências ou ações durante a sua vida útil. (Coletânea
Habitare – vol.3, pg.45)
A partir da lista de necessidades do usuário apresentada na
Norma ISO 6241:1984 – “Performance standards in building –
Principles for their preparation and factors to be considered”, definiramse as 14 necessidades dos usuários a serem consideradas no projeto:
a) Segurança
1. Desempenho Estrutural
2. Segurança contra incêndio
3. Segurança no uso e operação
b) Habitabilidade
4. Estanqueidade
5. Conforto térmico
6. Conforto acústico
7. Conforto lumínico
8. Saúde e higiene
9. Funcionalidade e acessibilidade
10. Conforto tátil
11. Qualidade do ar

c) Sustentabilidade
12. Durabilidade
13. Manutenabilidade
14. Economia
A solução de projeto adotada tem também um forte impacto no
processo de produção da obra, pois define partidos, detalhes
construtivos e especificações que permitem uma maior ou menor
facilidade de construir, afetam os custos da construção e definem as
manutenções posteriores.
Na fase de concepção do projeto, na adoção das soluções
arquitetônicas e nas decisões dos aspectos construtivos deve-se
sempre levar em conta, além dos aspectos referentes à própria
edificação, como: conhecimento do solo, alternativas estruturais,
fornecimentos de água e energia, instalações prediais e mecânicas,
entre outros; as verificações condicionantes, como: as necessidades do
cliente, os custos, as restrições legais, o estudo de impacto ambiental,
a infra-estrutura urbana e os aspectos da segurança contra incêndio.
É sobre a segurança contra incêndio, que será desenvolvido este
trabalho, considerando que este é um assunto que merece destaque e
que por muito tempo vem sendo negligenciado desde a formação
acadêmica até a vida profissional do arquiteto.
As conseqüências de um incêndio para a vida humana e para as
perdas econômicas podem atingir proporções fatais; portanto, deve-se
pensar a segurança contra incêndio como um quesito essencial a ser
considerado dentro de um projeto.
Infelizmente, são poucos os profissionais de arquitetura que
dominam o assunto, a ponto de tê-lo como um auxílio na elaboração de

um projeto arquitetônico. As medidas de segurança contra incêndio
geralmente são implantadas após o término da concepção do projeto e
muitas

vezes

após

a

conclusão

da

edificação,

tendo

como

conseqüência custos elevados e soluções nem sempre adequadas.
Somado a isso, as práticas de projeto com a entrada no mercado
de novos sistemas construtivos, novos materiais de construção e
acabamento mudaram de forma significativa nos últimos tempos, o que
tornou a grande maioria dos projetistas deficitários no conhecimento e
aplicação destas tecnologias frente à segurança contra incêndio.
Este trabalho foi elaborado com o intuito de ser uma ferramenta
de projeto para o arquiteto, para que ele não só possa conhecer a
problemática do assunto, mas também, aplicar os conceitos de
segurança contra incêndio no desenvolvimento do projeto.
1.1. Objetivos
As soluções adotadas na fase de projeto irão definir a qualidade
da edificação, o nível de segurança e desempenho da edificação e o
nível de satisfação do usuário.
A segurança contra incêndio, entre outros fatores já citados
anteriormente, tem papel fundamental no desenvolvimento do projeto,
mas, para que esta possa ser usada como uma ferramenta de
conhecimento do projetista é necessário apresentar o assunto ao
arquiteto, passando conhecimentos técnicos acerca da ocorrência de
um incêndio, sua evolução até a sua extinção, e como estes
conhecimentos são aplicados ao projeto.
O objetivo deste trabalho é demonstrar de forma prática como
podem ser inseridos no projeto arquitetônico os parâmetros que

norteiam as decisões que devem considerar os requisitos da segurança
contra incêndio.
Os arquitetos, construtores e proprietários dos edifícios priorizam
os aspectos de custos, utilização e forma dos edifícios e muitos não
são conscientes da importância da proteção contra incêndio. Muitos
arquitetos projetistas cumprem com o mínimo das normas de proteção
contra

incêndio,

considerando,

incorretamente,

que

os

códigos

proporcionam as medidas máximas de proteção, em vez dos requisitos
mínimos de segurança.
Antes que os projetistas se decidam quanto às medidas de
segurança

no

projeto,

devem

ter

claramente

identificadas

as

necessidades específicas dos clientes em relação à função dos
edifícios. Durante o projeto e a construção devem ser adotadas
medidas que visam a segurança das vidas humanas, a proteção à
propriedade e a continuidade do uso do edifício após um sinistro.
Quanto à segurança das vidas humanas, as considerações de
projeto devem ater-se, a quem são os ocupantes do edifício e quanto
tempo

passam

no

edifício.

Em

um

edifício

residencial

estas

proposições se tornam bastante claras. Os edifícios ocupados supõem
um grande potencial para os incêndios, devido à presença prolongada
de pessoas que podem ocasionar um incêndio por descuido ou
intencionalmente, através do uso inadequado de fontes de calor, como
o fogão, velas, etc. Os sistemas mecânicos e elétricos também
correspondem a um potencial de risco, devido a problemas construtivos
e de utilização que podem apresentar. E há ainda uma última
consideração a se fazer: a acumulação de materiais combustíveis,
sejam pertencentes ao sistema construtivos ou ao próprio conteúdo
inserido pelo usuário, podem proporcionar um meio rápido de
crescimento e propagação dos incêndios.

Em relação à proteção da propriedade, deve-se atentar para que
o fogo seja extinto no seu local de origem, não se alastrando para
ambientes adjacentes e não perpetuando por um tempo longo, o que
causaria danos aos elementos construtivos, podendo ocorrer, como
conseqüência, o colapso do sistema estrutural da edificação.
E finalmente, a continuidade de funções é o último aspecto a ser
analisado dentro da segurança de um edifício. Para isso deve se
considerar as funções especificas dentro de um edifício, que são de
vital importância para a continuidade do uso da edificação e que não
podem ser transferidas para outro espaço. Imagine as perdas
decorrentes da destruição da propriedade, somadas à descontinuidade
das funções da edificação, ou seja, num apartamento residencial, além
dos prejuízos diretos do incêndio no imóvel, o usuário acabaria não
tendo

como

residir

em

sua

habitação

temporariamente

ou

permanentemente, o que acarretaria mais prejuízos diretos e indiretos
a todos os envolvidos no sinistro.
1.2. Metodologia do Trabalho
O método de abordagem caracteriza-se por uma análise dedutiva
que, partindo das teorias e leis que regem a ocorrência de um incêndio
e dos elementos necessários para que ele evolua, prediz os níveis de
seguranças ideais para uma determinada edificação.
É importante também a delimitação do universo da pesquisa,
ficando este trabalho restrito à análise de edifícios de uso residencial e
hospedagem, sem restrição de altura.
O procedimento, que se constitui de passos concretos da
investigação cientifica e de seu domínio particular, se dá através das
seguintes etapas:

•

Histórico: introduz o assunto ao arquiteto, apresentando
conhecimentos técnicos acerca da ocorrência de um incêndio,
as causas de incêndio, a reação e a resistência ao fogo dos
materiais envolvidos, o desenvolvimento do fogo, a influência
da ventilação e os produtos da combustão.

•

Apresentação dados estatísticos que vem fundamentar a
importância da realização de um trabalho desta natureza.

•

Análise da legislação vigente para edificações de uso
residencial e de hospedagem, demonstrando o que são as
exigências mínimas das regulamentações contra incêndio,
ficando o projetista apto à não se limitar apenas aos
requisitos da lei podendo, quando achar necessário, projetar
de maneira mais criteriosa ainda, excedendo os parâmetros
ou adequando-os, com o intuito de reforçar o nível de
segurança contra incêndio.

•

Introdução ao projetista, da concepção do sistema global da
segurança contra incêndio, e como ele irá defini-lo para cada
edificação. As medidas a serem adotadas serão de caráter de
prevenção e proteção, onde a primeira visa prevenir o risco
do início do incêndio, e a segunda é destinada a proteger a
vida humana e os bens materiais num eventual sinistro.

•

Formulação de uma lista de itens a serem conferidos dentro
do projeto arquitetônico, que verificam o atendimento dos
principais itens de segurança contra incêndio e que devem
estar presentes na fase de concepção do projeto. Esta
checagem tem como objetivo analisar o projeto arquitetônico
de maneira organizada e inclusive alertar o projetista caso
não estiver atendendo a um dos quesitos, e se não puder

atender algum requisito, em virtude da localização urbana do
lote da edificação, por exemplo, o arquiteto então deve
reforçar outros itens para garantir a segurança dentro da
edificação.
Como conclusão, espera-se que este trabalho não seja apenas a
descrição de fatos, mas o desenvolvimento interpretativo, no que se
refere aos dados apresentados, para a obtenção de uma análise de
projeto sob o ponto de vista da segurança contra incêndio, consciente e
útil para a realização do trabalho do arquiteto projetista.

INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 17
1.1. Objetivos ...................................................................................................... 20
1.2. Metodologia do Trabalho ......................................................................... 22

2. Risco de Incêndios nos Edifícios
O incêndio é um evento indesejável, podendo colocar em risco a
vida humana e o patrimônio. A segurança contra tais incidentes no
Brasil tem estado em evidência nas últimas décadas, pois grandes
sinistros levaram esta questão a ser repensada com mais atenção. Sua
discussão começou no início da década de 1970, quando vários
acontecimentos relacionados a esse tema foram sentidos em diferentes
partes do território, destacando os ocorridos nos edifícios Andraus,
deixando 16 mortos, e o mais grave, o Joelma, fatalizando 179
pessoas.
Essa preocupação vem seguida de observações realizadas
mundialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando se observou o
aumento

sensível

da

freqüência

e

severidade

dos

incêndios,

diretamente proporcional ao desenvolvimento industrial de um país.
Nesse sentido, as conseqüências que os incêndios causam à
sociedade são notórias, podendo ocasionar tanto perdas sociais,
quanto econômicas e humanas, muitas vezes de caráter fatal, devendo
para

isso,

ser

considerado

como

um

fator

fundamental

de

habitabilidade. Deve-se destacar os trabalhos já realizados na área,
como por exemplo, Incêndio e Arquitetura (ROSSO, 1975) e o
documento (em forma de apostila) criado a partir do curso “Questões
Atuais de Segurança contra Incêndios em Edifícios” (IPT,1998) onde foi
abordada uma série de preocupações com relação a incêndios. Nesse
caso, tendo esses estudos como ponto de partida para a realização
deste trabalho, foi possível destacar uma necessidade de maior
aprofundamento do assunto tanto em termos de novas pesquisas,
quanto a uma incorporação desses estudos nas regulamentações, para
que se possa alcançar um nível aceitável de segurança, evitando que
muitas perdas, principalmente de vidas humanas, venham a ocorrer.

No mundo inteiro, o desenvolvimento tecnológico proporcionou
profundas modificações nos sistemas construtivos, caracterizadas pela
utilização de grandes áreas sem compartimentação, como também,
pelo

emprego

de

fachadas

envidraçadas

e

pela

incorporação

acentuada de materiais combustíveis aos elementos construtivos. Tais
modificações,

aliadas

ao

número

crescente

de

instalações

e

equipamentos de serviço, introduziram riscos que anteriormente não
existiam nas edificações. Daí, a necessidade de uma revisão dos
procedimentos aplicados nas áreas de construção, para que se tenha
maior confiabilidade nos novos parâmetros.
Em geral, os países mais avançados tecnologicamente buscam a
todo instante, adotar medidas destinadas a garantir a incolumidade
humana. Estas ações estão presentes nos códigos e regulamentações,
e mediante a organização de serviços especializados de prevenção e
combate,

garantindo,

através

da

legislação,

maior

eficácia

de

aplicabilidade das várias medidas previstas.
Com este enfoque, a segurança passa a ser fruto muito mais de
uma ação de prevenção e confinamento exercida na elaboração de
Projeto Arquitetônico Preventivo, do que prioritariamente do efeito
de meios de combate utilizados após o início do incêndio.
“Sabe-se que para eliminar todo risco oriundo de um incêndio
para com a segurança humana é uma tarefa impossível. Para se obter
um nível aceitável de segurança contra incêndio e por parcelas
ponderáveis de custo, faz-se necessário um estudo mais amplo e
aprofundado. É preciso conhecer os objetivos de segurança contra
incêndio e saber como atuar na prevenção e proteção, desde o
anteprojeto até a construção, passando pela própria operação e
manutenção de um edifício.” (MITIDIERI, 1998, pg.1)

O que se busca destacar é que grande parte da segurança
contra incêndio pode ser resolvida na fase de criação de projetos
preventivos, onde muitas diretrizes podem ser encaminhadas para a
solução geral do problema a partir de estudo dirigido.
2.1. As fases de um incêndio associadas às categorias de risco
Os riscos de início de incêndio, juntamente com o risco de seu
crescimento e propagação, estão diretamente relacionados à evolução
deste no edifício, que na pior das hipóteses, poderá se alastrar em tais
proporções, vindo a atingir os edifícios adjacentes.
Para se compreender como esse crescimento e a propagação de
um incêndio ocorre, é necessário entender a sua evolução a partir das
suas principais características.

2.1.1 As Evoluções das Fases do Incêndio
O fenômeno do incêndio é dividido em três grandes fases de
evolução:
•

Fase Inicial (primeira fase);

•

Fase de Inflamação generalizada (segunda fase); e

•

Fase de Extinção (terceira fase).

Na fase inicial, o incêndio está restrito a um foco, representado
pelo

primeiro

material

ingnizado

e

pelos

possíveis

materiais

combustíveis em suas adjacências. Nesta fase, a temperatura do
ambiente

sofre

uma

elevação

gradual,

onde

o

fogo,

não

necessariamente, pode se manifestar com chamas, devido a uma
combustão incompleta caracterizada pelo baixo consumo de oxigênio
(smouldering).
O desenvolvimento da primeira fase é favorecido pela presença
de grandes superfícies de materiais combustíveis, tais como paredes,
divisórias, forros, especialmente quando contínuas; também pela
quantidade, volume e espaçamento dos materiais combustíveis do
local; tamanho e situação das fontes de combustão; pela área e
locação das janelas; velocidade e direção do vento; ou seja, em níveis
gerais, pela formas e dimensões do local.
Nesta fase é maior a transmissão de calor por convecção e
radiação, dando destaque à posição relativa dos objetos e a natureza
dos revestimentos.

Outro fator relevante é a posição do fogo inicial com relação à
janela mais próxima. Se estiver fechada, a evolução é condicionada à
ruptura do primeiro vidro e sucessivamente a dos demais. As
temperaturas de ruptura do vidro variam de 70 a 200ºC, podendo-se
considerar como mais provável 100ºC.
A seguir, tem-se a fase de inflamação generalizada do local
(flash over), caracterizada pelo envolvimento de grande parte do
material combustível existente no ambiente. A temperatura sofre
elevação acentuada devido à grande entrada de ar (oxigênio)
promovida pelo rompimento das aberturas que favorece a combustão,
não sendo possível a sobrevivência no recinto. Nesse caso, ao verificar
o “flash-over”, a temperatura alcança valores compreendidos entre 400600ºC.
No que tange a fase de extinção, tem-se grande parte do
material combustível existente no ambiente já consumido, e a
conseqüente diminuição da temperatura. É importante também se
atentar que muitas vezes o oxigênio presente dentro de uma edificação
(considerando as aberturas externas fechadas), não é suficiente para a
combustão completa.
Logo, esgotada a disponibilidade inicial de oxigênio, o fogo pode
diminuir de intensidade e extinguir-se se o ambiente estiver totalmente
confinado. Contudo, por transmissão de calor de outros locais, mais
gases podem continuar a ser destilados e sua concentração pode
aumentar especialmente junto ao forro até a ruptura de vidros,
provocando a entrada de ar fresco em quantidade suficiente, e com
isso, permitir a formação de uma mistura explosiva que pode ocasionar
grandes labaredas que se projetam pelas aberturas.

Na inflamação generalizada ocorre fenômeno semelhante. A
temperatura ambiente torna-se mais uniforme e há um grande aumento
na velocidade de combustão, provocando um desajustamento em
relação à alimentação de ar. Tudo isso provoca uma combustão
incompleta de elevadas quantidades de gases que ao saírem pelas
aberturas externas, inflamam repentinamente com fortes chamas.
O tempo gasto para se atingir a condição de inflamação
generalizada é relativamente curto. Para isso, é significativa a
contribuição do tipo de revestimento dos acabamentos, embora a
inflamação generalizada seja também influenciada pelas circunstâncias
em que o fogo começa a se desenvolver.
A maioria dos incêndios ocorre a partir de uma fonte de ignição,
constituídos de materiais contidos no edifício e não nos materiais
incorporados ao sistema construtivo. Uma vez que o material que
esteja em contato com a fonte de ignição se decompõe pelo calor,
serão liberados gases que sofrem ignição. Quando a ignição está
estabelecida, o material manterá a combustão, liberando gases/fumaça
e elevando a temperatura do ambiente. Nesse caso, o ambiente sofrerá
um crescimento gradativo de temperatura, onde a fumaça e os gases
quentes se acumularão no teto. Após esse processo, pode-se perceber
através da condução, radiação e convecção, a manifestação da
propagação do fogo para materiais combustíveis que estejam nas
adjacências. (BERTO, 1998)
2.1.2 As Formas de Transmissão do Calor
No que se refere à parte teórica, a transmissão de calor pode ser
feita segundo três formas fundamentais:
• Condução – a transmissão acontece através de um material
sólido de uma região de temperatura elevada em direção a uma

região de baixa temperatura. O fluxo de calor é proporcional à
diferença

de

temperaturas

extremas

a

um

coeficiente,

característico de cada material.

Figura 2 – Fenômeno da Condução
• Convecção – ocorre através de um fluído, líquido ou gás, entre
dois corpos submersos no fluído ou entre um corpo e o fluído. O
fluxo é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o
fluído a um coeficiente dito de convecção. Nos incêndios, a
convecção se realiza através do ar e dos gases gerados pelo
calor.

Figura 3 - Fenômeno da Convecção
• Radiação - acontece quando a transmissão de calor é feita
através de um gás ou do vácuo, na forma de energia radiante. A

intensidade da radiação é proporcional à diferença das quartas
potências das temperaturas absolutas do corpo e do ambiente,
levando em consideração um coeficiente característico igual para
o corpo preto a 4,93.

Figura 4 – Fenômeno da Radiação
Contudo, devemos ressaltar que, num incêndio, as três formas
descritas acima ocorrem concomitante, embora em determinado
momento uma delas seja preponderante. O que se tem são diferentes
formas e manifestações quanto ao papel exercido pelo fogo junto aos
mais distintos ambientes onde ele está exercendo sua ação.
2.1.3 Os Riscos de Incêndio
A probabilidade do surgimento de um foco de incêndio a partir da
interação dos materiais combustíveis trazidos para o interior do edifício
e dos materiais combustíveis integrados ao sistema construtivo
caracteriza o risco do início do incêndio.
Caso

haja

uma

oxigenação

do

ambiente

através

de

comunicações (diretas ou indiretas) com o exterior, o fogo irá progredir
intensamente, atingindo o estágio de inflamação generalizada. Grande
quantidade de fumaça e gases quentes é gerada, e os materiais

combustíveis do ambiente, aquecidos por convecção e radiação,
inflamar-se-ão conjuntamente. O fogo, então, atingirá rapidamente sua
máxima severidade.
Quanto à probabilidade de um incêndio passar da fase inicial
para a fase de inflamação generalizada, isto é, a probabilidade de o
foco de incêndio evoluir até atingir a inflamação generalizada,
caracteriza o risco do crescimento do incêndio.
Durante esta segunda fase, os gases quentes e fumaça gerados
no local de origem podem ser transferidos para outros ambientes,
dentro do próprio edifício, através das aberturas de comunicação entre
os mesmos. Em função da alta temperatura, o fogo se propagará para
esses ambientes, com maior rapidez e intensidade, se comparadas ao
ambiente de origem.
As altas temperaturas e os gases que são expelidos através das
janelas e/ou outras aberturas existentes na fachada ou na cobertura
(provocadas pela ruína parcial) ocasionam a propagação do incêndio
para os edifícios adjacentes. Com a ocorrência da propagação do fogo
entre os ambientes do edifício de origem, os mecanismos de radiação e
convecção serão acentuados, provocando uma incidência maior de
fluxos de calor nas fachadas dos edifícios vizinhos. Somente quando
grande parte dos materiais combustíveis for consumida é que o fogo
entrará no processo de extinção.
A probabilidade de propagação do incêndio, a partir da
inflamação generalizada no ambiente de origem, para outros ambientes
e/ou edifícios adjacentes caracteriza o risco de propagação do
incêndio.
A geração de fumaça e de gases tóxicos, seguido de uma
redução da quantidade de oxigênio disponível e do calor desenvolvido

em estágios mais avançados são fatos característicos das distintas
fases do incêndio e que oferecem risco à vida humana.
A probabilidade de os fenômenos associados ao incêndio
(fumaça, gases nocivos, calor e falta de oxigênio) provocarem lesões
aos ocupantes do edifício, tanto aos usuários como às pessoas
envolvidas no salvamento e combate, também definem o risco à vida
humana.
O risco à propriedade está presente desde o momento do inicio
do

incêndio

e

pode

evoluir

gradativamente

com

a

inflamação

generalizada no ambiente e a propagação do fogo para outros
ambientes e edifícios vizinhos. Já a fumaça, juntamente com os gases
quentes e o calor danificam os materiais e equipamentos contidos no
edifício, assim como o próprio edifício (ou seja, os seus elementos
construtivos), colocando em perigo também os edifícios próximos.
Portanto, o risco à propriedade é caracterizado pela probabilidade de
ocorrência desses fatores.
Quanto mais suscetível for o sistema construtivo à ação do
incêndio, maior será o risco à propriedade. O colapso estrutural de
partes do edifício pode implicar em danos a áreas não atingidas pelo
fogo e também a edifícios vizinhos.
De acordo com o que vem sendo discutido perante as cinco
categorias de risco (do inicio do incêndio; do crescimento do incêndio;
da propagação do incêndio; à vida humana e à propriedade), elas se
apresentam intimamente inter-relacionadas. Qualquer dispêndio para o
controle de uma delas redunda no controle das outras, exceto quando
se refere ao risco à vida humana, pois esta é conseqüência do controle
de todas as outras categorias e beneficia-se de todos os controles
efetuados. Por se tratar da categoria mais importante, o risco à vida

humana incentiva o controle das outras quatro categorias de risco. Ele
também justifica quaisquer controles extras que não resultam em
benefícios aos demais como, por exemplo, o controle da evacuação
segura do edifício.
BERTO (1991, p.9) apresenta uma classificação dos riscos de
incêndio que permite um melhor entendimento dos riscos associados à
evolução do incêndio.
Tabela 01 – Relação entre as cinco categorias de risco de incêndio, os
atributos dos edifícios seguros contra incêndio e os objetivos da
segurança contra incêndio.
Categorias de
risco de
incêndio
Risco de
inicio de
incêndio

Risco de
crescimento
de incêndio

Risco de
propagação de
incêndio

Risco à vida
humana

Atributos dos edifícios
seguros contra incêndio
Baixo risco de inicio de
incêndio

Baixo risco de crescimento
de incêndio

Baixo risco de propagação
do incêndio para outros
ambientes
Baixo risco de propagação
do incêndio para outros
edifícios
Baixo risco de injúria aos
usuários do edifício no
momento da ocorrência do
incêndio
Baixo risco de injúria
àqueles que efetuam o
combate ao incêndio
Baixo risco de injúria aos
usuários dos edifícios
adjacentes no momento da
ocorrência do incêndio

Objetivos
específicos da
segurança contra
incêndio
Segurança da vida
humana
Segurança da
propriedade atingida

Objetivos gerais
da segurança
contra incêndio

Segurança da vida
humana

Redução de
humanas
Redução de
econômicas
Redução de
sociais
Redução de
humana
Redução de
econômicas
Redução de
sociais
Redução de
sociais

Segurança da
propriedade atingida
Segurança das
propriedades
adjacentes
Segurança da vida
humana

Redução de perdas
humanas

Segurança da vida
humana
Segurança da
propriedade atingida

perdas
perdas
perdas
perdas
perdas
perdas
perdas

Redução de perdas
sociais

Continuação - Tabela 01
Categorias de

Atributos dos edifícios

Objetivos

Objetivos gerais

risco de
incêndio
Risco á
propriedade

seguros contra incêndio
Baixo risco de provocar
danos aos elementos
construtivos
Baixo risco de provocar
danos aos produtos
contidos e processos
desenvolvidos no edifício
Baixo risco de provocar
danos aos edifícios
adjacentes

específicos da
segurança contra
incêndio
Segurança da vida
humana

Redução de perdas
humanas

Segurança da
propriedade atingida

Redução de perdas
econômicas

Segurança das
propriedades
adjacentes

Redução de perdas
sociais

da segurança
contra incêndio

2.2. Influência da Ventilação
De acordo com a quantidade de combustível, da sua disposição,
da área do local e das dimensões das aberturas, a taxa de combustão
pode ser controlada pela velocidade de suprimento do ar. Entretanto,
quando a vazão do ar for superior às necessidades da combustão, esta
não será mais controlada pelo suprimento de ar, aproximando-se neste
caso a um fogo aberto, que se verifica ao ar livre.
Portanto, tem-se dois casos típicos de combustão em ambientes
fechados: a combustão controlada pela ventilação, portanto pela seção
útil das aberturas e a combustão controlada pela quantidade de
combustível, portanto pelo potencial calorífico unitário.
A análise dos incêndios é realizada nos ambientes onde as
únicas aberturas consideradas são as de ventilação e para a condição
de “fully developed fire” (fogo plenamente desenvolvido).
A taxa de combustão determinada a partir dessas hipóteses,
admite também que a ruptura dos vidros se dê na fase inicial,
permitindo a plena eficiência da ventilação. Esta condição geralmente
se verifica na prática, mas por outro lado, a ventilação pode ser
incrementada pelo efeito chaminé, devido à altura do edifício ou

afetada por eventuais diferenças de pressão existentes entre o local
considerado e a atmosfera externa.
A combustão desenvolve-se segundo dois regimes: no primeiro o
comburente (ar) é em quantidade inferior à exigida pelo combustível e
suas variações determinam a taxa de combustão; no segundo o
comburente é em quantidade maior que a exigida pelo combustível,
neste caso a taxa é a máxima admissível e as variações do
combustível condicionam a taxa de combustão.
Portanto, se o potencial calorífico for elevado e a ventilação
reduzida, a combustão será governada pelo fluxo de ar e os materiais
irão se queimando paulatinamente. Aumentando a seção das aberturas
e seu número, a ventilação aumentará e em conseqüência também a
combustão passará a se desenvolver mais rapidamente.
Se o potencial térmico for pequeno e a ventilação for muito
eficiente, o fluxo de ar será suficiente para determinar e sustentar a
combustão simultânea de todos os materiais, mas além de um certo
valor, excederá as necessidades.
Isto não se verifica na prática, pois cada incêndio reflete as
condições variáveis do local onde se desenvolve e os vedos possuem
propriedades térmicas de acordo com sua natureza e a absorção
depende da difusibilidade do material.
A altura do pé-direito também concorre para alterar a proporção
de absorção de calor, se a taxa de combustão for baixa e o pé-direito
for alto, a combustão se desenvolverá completamente no interior do
local e todo o calor será absorvido pelos vedos.
Ocorrerá um comportamento completamente diferente, se a taxa
for alta e o pé direito baixo. As chamas, por terem comprimento maior,

sairão do local através dos vãos de ventilação. Neste caso, embora as
chamas possam a vir alcançar pavimentos superiores, o fluxo térmico
que atinge os vedos e os componentes estruturais é menos intenso.
Em geral, as temperaturas internas atingidas são proporcionais
ao potencial calorífico, mas crescem rapidamente com o aumentar da
vazão da ventilação. No regime controlado pela ventilação, a
temperatura máxima é menor e o declínio começa mesmo antes que se
verifique a combustão completa dos materiais.
Percebe-se que além da superfície também o formato da seção
influi na combustão, uma janela alta propicia uma velocidade maior do
que uma larga, como comprova Kawagoe e Sekine em seus cálculos,
uma vez que a taxa de combustão é de R=15,4 Kg/min quando a altura
da janela for de 2 metros e de R=11,0 Kg/min quando a largura for de 2
metros. (KAWAGOE & SEKINE, 1963)

Figura 5 e 6 – A Influência das dimensões de janelas
na combustão

Figura 7 e 8 – A Influência das dimensões de janelas
na combustão

2.3. Produtos da Combustão
O conhecimento dos sub-produtos do fogo é necessário devido
aos riscos que encerram. Estes sub-produtos variam amplamente de
incêndio para incêndio, mas todos abaixo enumerados são encontrados
em qualquer incêndio de edifícios:
•

Chamas: são a “luz do fogo” (ROSSO, 1975) e a única contribuição
positiva, pois constituem o primeiro aviso do incêndio e estando
freqüentemente associados a fonte, ajudam a encontrá-la.

•

Calor: provoca aumento de temperatura e os níveis de tolerância
humana que raramente passam de 110 a 115ºC.

•

Gases e Fumaças: na primeira categoria temos os gases inertes
como o dióxido de carbono e o vapor d’água, que retarda a
inflamação; na segunda categoria temos os gases combustíveis
como o monóxido de carbono, o hidrogênio e alguns carbonetos
como o metano que participam da combustão de maneira mais ou
menos completa segundo as fases do incêndio e a disponibilidade
de oxigênio; na terceira categoria temos os gases tóxicos como o
ácido clorídrico, estes não tem influência direta na combustão, mas
constituem um risco extremamente sério para a vida humana. A
quarta categoria de produtos é a fumaça, que é formada por gases
que levam em suspensão micro-partículas sólidas e vapores,
constituída em grande parte de carbonos, parcialmente combusto.
Quanto mais completa for a combustão mais viva e claras serão as
chamas, a emissão de fumaça neste caso é pequena. Quando a
alimentação de ar for incompleta, e a temperatura mais baixa,
haverá pouca ou nenhuma chama aparente, mas muita fumaça
escura e densa, e o teor de CO será mais alto. Fumaças brancas
denotam presença de vapor d’água. Incêndios com produção
abundante de fumaça revelam temperatura da ordem de 400ºC a
600ªC.

O gás de maior incidência e de risco mais severo ao homem é o
monóxido de carbono. As concentrações deste gás dependem da
natureza dos materiais, da temperatura e da alimentação do oxigênio.
O dióxido de carbono, embora não seja tóxico, reduz a
concentração de oxigênio e dificulta a respiração.
O importante é destacar que a fumaça representa um grande
risco quanto aos procedimentos de esvaziamento das áreas onde há
um sinistro, pelo fato de causar um obscurecimento do ambiente,
impedindo a visualização dos locais de fuga, coloca em perigo a vida
daqueles que buscam locais seguros; também soma-se a isto, o fato da
ação química e física que a fumaça exerce sobre o organismo,
ocasionando mal estar e desmaios, visto que são decorrência de uma
propagação rápida em direção ao pulmões, e

vários tipos de gases

são também carregados por esta fumaça.
Na fase inicial de um incêndio, a quantidade de ar num local
fechado é insuficiente para a combustão, portanto a geração de fumaça
é relativamente grande. Esta fase encerra-se com o “flash-over”,
quando todo material combustível é tomado pelo fogo e a partir daí
verifica-se um aumento quase instantâneo da temperatura, com um
desajuste na alimentação de oxigênio e produção de gases de
combustão incompleta e fumaças.
Portanto, no instante da inflamação generalizada, a ocorrência
de fumaça é maior e seus efeitos mais perigosos.
Para evitar o fluxo de fumaça de um local para o outro, todas as
juntas e os orifícios existentes nos ambientes compartimentados devem
ser estanques.

2.4. Propagação do Fogo
Em geral, a margem de diferença entre pequenos e grandes
incêndios pode ser atribuída à propagação. Esta afirmação é baseada
na experiência e na análise de casos reais. Um exemplo claro foi o
ocorrido no Edifício Andraus em São Paulo, onde em 24 de Fevereiro
de 1972, o foco de incêndio que teve origem no 4º pavimento se
alastrou pelos 31 pavimentos (escritórios e lojas), atingindo todos os
andares, com 16 vítimas fatais e 329 feridos. (IT Nº 02, p.4). A
propagação das chamas se deu principalmente pelas fachadas e a
radiação térmica foi tão intensa que atingiu edifícios vizinhos.
Essa compreensão deve ser levada em conta a partir da
observação dos três tipos de propagação na combustão dos materiais:
• Propagação transversal: é o desenvolvimento da combustão no
sentido da profundidade que se realiza por condução e que
paulatinamente vai atingindo as camadas sucessivas do material.
• Propagação superficial: é o alastramento da combustão na
superfície do material.
• Post-combustão é um conjunto de fenômenos complexos que
se observam notadamente em materiais de estrutura alveolar,
após ter cessado a combustão viva. Em materiais que contém
em sua massa grandes quantidades de ar, a combustão se
realiza lentamente por combinação direta do oxigênio com o
combustível sólido, sem chamas e com produção de monóxido
de carbono.
Quando o calor atinge de alguma forma a superfície de um
material combustível, uma parte é absorvida e transmitida por
condução no corpo do material. Uma outra parte permanece na
superfície aumentando sua temperatura. É evidente que se o material
for mau condutor, a transmissão de calor será muito menor e a

temperatura superficial aumentará mais rapidamente, que é o caso da
madeira.
A radiação térmica aumenta muito mais rapidamente com o
aumento da temperatura do que a condução e a convecção. Esta forma
de transmissão é realmente o processo mais importante da propagação
do fogo num mesmo edifício ou entre edifícios vizinhos sendo o
principal responsável pela inflamação generalizada (flash-over), junto
com o alastramento superficial.
2.4.1. Velocidade de Propagação
Deve-se notar que quanto mais larga a faixa em combustão de
qualquer material em relação a sua altura, tanto mais rápida a
propagação do fogo. Este fato pode ser explicado observando-se que
uma faixa larga contém mais combustível por unidade de comprimento
dando lugar às chamas mais longas que aquecem mais rapidamente a
parte ainda não atingida pela combustão.
Portanto,

é

evidente

que

materiais

delgados,

geralmente

destinados a funções de acabamento, devem ser escolhidos com
cuidado e isto inclui películas plásticas, chapas de madeira, tintas, em
forros e parede, papel de parede e cortinas, além de ceras de
acabamento de piso, tapetes e carpetes.
A escolha deve recair sobre os materiais que registram menor
velocidade de propagação, como por exemplo: tecido de algodão
dobrado, madeira de construção tratada e não tratada, divisória de
gesso acartonado, alumínio com uma face esmaltada, chapa de
cimento.
Com relação às chapas com superfícies lisas, estas revelam
velocidades de propagação superficial menores do que as chapas

ásperas. É sabido também que as superfícies contínuas possuem
baixas velocidades, menores do que as descontínuas, quando a
descontinuidade é apenas representada por uma junta topo a topo,
visto que não tem o poder de interromper realmente a propagação,
permite a penetração das chamas em profundidade.
Em geral, materiais que possuem elevada velocidade de
propagação das chamas são materiais delgados utilizados como
acabamentos de vedos horizontais e verticais, isto é paredes,
divisórias, pisos, forros, forros acústicos, forros falsos ou de móveis e
equipamentos, como estofados e cortinas.
Existe hoje no Estado de São Paulo, o Decreto Estadual de
Nº46.076/01 e o conjunto de Normas Técnicas, composto por 38
Instruções Técnicas que complementam este decreto, sancionado em
2002. Especificamente a Instrução Técnica Nº 10 – Controle de
Materiais de Acabamento, tem a finalidade de implementar técnicas
que possam impedir (a partir dos materiais de acabamento e
revestimento), a propagação do fogo e da fumaça pelos diferentes
pavimentos dos edifícios.
Segundo as considerações desse Decreto e Normas Técnicas,
podem-se identificar alguns caminhos comuns na propagação do fogo:
•

Como o ar quente sobe, os forros e as paredes superiores

são pré-aquecidos antes de qualquer outra parte da construção e
a propagação ocorre rapidamente ao longo destas superfícies.
Portanto, materiais e componentes utilizados nestas partes
devem ser cuidadosamente considerados em termos de sua
velocidade de propagação superficial.
•

A propagação conduz à inflamação generalizada local e geral,

com repentino ou extremamente rápido desenvolvimento das

chamas. O “flash-over” é um fenômeno comum em edifícios com
elevado

potencial

calorífico

ou

com

grandes

superfícies

combustíveis. O “flash over” pode, entretanto, ser provocado por
um enriquecimento repentino de oxigênio que os gases sofrem
quando a temperatura alcança cerca de 800ºC, ocorrendo uma
ignição praticamente simultânea dos combustíveis existentes na
área, as chamas propagando improvisadamente de um local
incendiado para toda a área adjacente.
Quatro efeitos deverão ser considerados na propagação:
•

O efeito do pé-direito, uma vez que quanto mais baixo tanto

maior

o

alcance

horizontal

das

chamas.

Adotando-se

a

denominação de “d” à fração da chama livre vertical interceptada
pelo forro, o alcance horizontal é da ordem de 7d.

Figura 9 – O efeito do pé-direito na propagação da chama
•

O efeito chaminé, gerado por dutos ou aberturas verticais

pode criar um vácuo parcial no local, melhorando a ventilação na
primeira fase do incêndio, com suprimento adicional de oxigênio.
O mesmo fenômeno pode ocorrer por ação do vento. (a

ventilação não é oportuna na primeira fase do incêndio, é útil na
segunda fase para abreviar a sua duração).

Figura 10 – Efeito Chaminé
•
de

O efeito de canto, uma vez que dá lugar a uma concentração
calor,

pelos

vários

mecanismos

de

transmissão,

especialmente a convecção e radiação.

Figura 11 – Efeito de Canto
•

O efeito da dilatação, em virtude da qual alguns mecanismos

sofrem fissurações que abrem caminhos ao calor e às chamas.

2.4.2. Formas de Propagação
a) Vãos Abertos
Durante um incêndio é comum às chamas propagarem o fogo a
outros locais. A ação das chamas pode ser direta ou pela radiação que
emitem, neste caso podendo atingir edifícios a certa distância.
A propagação das chamas na direção vertical, passando de um
pavimento para outro depende de:
•

Exposição das paredes externas, situadas acima do fogo, ao

calor desprendido pelas chamas, o qual é transmitido por
condução à face interna das mesmas, atingindo os materiais
combustíveis internos,
•

Exposição dos materiais combustíveis situados nas próprias

paredes externas.
•

Exposição dos materiais combustíveis, situados em locais

acima do fogo, ao calor emitido pelas chamas e transmitidos por
convecção e radiação.
No sentido horizontal, dependendo da distância entre um edifício
e outro, a propagação ocorre mais ou menos segundo o mesmo
mecanismo, devendo, nestes casos, ser considerada a ação do vento.

b) Propagação Direta

Chamas já foram definidas como sendo gases quentes e, para
efeito da propagação direta, o que mais interessa é determinar o seu
comportamento provável, isto é seu alcance direto.
Segundo as Instruções Técnicas Nº 02 e 07, o tipo de
propagação está relacionado ao arranjo físico das edificações, sendo
que para um foco de incêndio evoluir ou extinguir, depende,
basicamente dos seguintes fatores: quantidade e volume dos materiais
combustíveis no local; tamanho e situação das fontes de combustão;
área e locação das janelas; velocidade e direção do vento e a forma e
dimensão do local.
Logo, em edifícios de escritórios, nos quais é mais comum adotar
janelas largas ou vidros contínuos, especialmente quando a vedação é
do tipo “curtain-wall”, é mais provável que as chamas atinjam o
pavimento superior. O mesmo não ocorre em pavimentos residenciais
nos quais as janelas em geral têm largura menor.
c) Propagação por Radiação
A intensidade máxima da radiação emitida pode ser calculada a
partir da temperatura máxima alcançada durante o incêndio e esta
depende fundamentalmente do potencial calorífico, das dimensões do
edifício e das janelas e das propriedades térmicas das paredes.
É oportuno esclarecer que a intensidade máxima verifica-se no
fim da segunda fase do incêndio e que também a intensidade crítica da
radiação incidente não se traduz na imediata ignição do material
combustível atingido. As pesquisas de LAW (1963) mostraram que em
condições mais desfavoráveis deve-se considerar um tempo não menor
do que 20 minutos para o efeito da intensidade crítica. É portanto,

possível admitir que os efeitos da radiação sobre prédios vizinhos
sejam controlados pela ação dos bombeiros.
Isto permite reduzir a distância de segurança calculada entre
edifícios, pois a distância mínima de segurança é sempre maior do que
geralmente se supõe.
Entretanto, em decorrência da própria localização e de outras
circunstâncias e das condições de acesso dos bombeiros, os recuos a
serem adotados deverão levar em conta a distância de segurança mais
desfavorável.
d) Propagação pelas Coberturas
A propagação do fogo pelas coberturas realiza-se em duas fases:
•

Na

primeira

fase,

antes

do

colapso

da

cobertura,

a

propagação acontece em várias direções tendo como vetores,
fagulhas e tições levados pelo ar e pelos gases quentes ou
atirados pelas explosões.
•

Na segunda fase, após o colapso da cobertura, as chamas se

elevam a grande altura podendo atingir diretamente os prédios
vizinhos ou contribuir para a propagação através de radiação
intensa. A propagação horizontal é também possível, sendo
facilitada em habitações geminadas ou sem recuos laterais.
2.5. Severidade de um Incêndio
A severidade de um incêndio, relacionando temperaturas e
tempos, condiciona diretamente a resistência ao fogo dos componentes
construtivos medida pelo tempo em que eles, sob a ação do fogo
preservam sua capacidade de desempenho das funções para as quais
foram projetados e condicionam a segurança de pessoas e bens.

É evidente que um incêndio extremamente severo, em que
temperaturas

mais

elevadas

são

alcançadas

mais

rapidamente,

representa um risco maior. Com efeito, o fluxo de calor nos
componentes é mais rápido, agindo diretamente sobre a velocidade de
desenvolvimento de processos químicos e físicos que afetam a
integridade dos mesmos, além de dar lugar a choques térmicos
extremamente prejudiciais.
É, portanto, importante conhecer a evolução da temperatura num
incêndio real e os fatores que a influenciam diretamente.
Nas grandes cidades com trânsito difícil e lento, é pouco
provável que a ação de salvamento e resgate consiga ser feita na
primeira fase da evolução do incêndio, devendo os moradores se
afastarem do local ou do edifício por recursos próprios. A severidade
de um incêndio não pode ser avaliada pelo tempo que ocorre o flashover, devendo ser considerada a conclusão da segunda fase, com o fim
da combustão viva e início da decadência e extinção.
2.6. Causas de um Incêndio
A causa de incêndios pode ser interna e externa. Internas
quando decorrem de fontes internas ao edifício, e externas quando são
transmitidos pelo ambiente externo, tais como raios, explosões ou por
propagação direta ou por radiação de incêndios próximos. A seguir
algumas das principais causas de incêndios são apresentados, tendo a
cidade de São Paulo como exemplo:

Tabela 02 – Causas Possíveis de um Incêndio no Município de São Paulo

CAUSAS

1ºGB

2ºGB

3ºGB

4ºGB

TOTAL - CAPITAL
(1ºGB+2ºGB+3ºGB+4ºGB)

Acender fósforo ou isqueiro em local de
risco
Acondicionamento de materiais
combustível em local de risco
Acúmulo material gorduroso – chaminé,
extintores
Ato Incendiário

2

1

2

3

8 (0,22%)

1

2

3

4

10 (0,27%)

7

4

2

3

16 (0,44%)

91

73

104

86

354 (9,84%)

Balões

9

14

14

9

46 (1,27%)

Brincadeira de criança
Displicência ao cozinhar

7
86

8
81

15
56

13
61

43 (1,19%)
284 (7,90%)

Displicência com ferro de passar roupa

-

5

2

-

7 (0,19%)

Displicência com manuseio de líquidos
inflamáveis
Displicência de fumantes com ponta de
cigarro/fósforo
Faísca provocada por atrito
Fogos de artifício

-

4

-

3

7 (01,9%)

13

2

5

17

37 (1,03%)

4

1

4
-

2
3

6 (0,16%)
8 (0,22%)

Ignição em óleo de fritadeiras

2

3

-

3

8 (0,22%)

Ignição espontânea

5

4

10

15

34 (0,95%)

Instalação elétrica inadequada (curto
circuito, sobrecorrente)
Negligência com vela

204

81

146

110

541 (15,04%)

21

37

37

30

125 (3,47%)

Negligência em trabalhos de soldagem

8

3

3

6

20 (0,56%)

Prática de ações criminosas

16

10

13

14

53 (1,47%)

Raios

1

-

-

1

2 (0,05%)

Superaquecimento de equipamento

27

16

19

24

86 (2,38%)

Vazamento de combustível em local
aquecido

-

1

3

3

7 (0,19%)

1ºGB

2ºGB

3ºGB

4ºGB

CAUSAS

TOTAL - CAPITAL
(1ºGB+2ºGB+3ºGB+4ºGB)

Vazamento de gás de rua

-

-

-

-

-

Vazamento de GLP

63

12

14

19

108 (3%)

Desconhecidas

319

550

515

401

1.785 (49,65%)

886

912

967

830

3.595
(100%)

TOTAL

Obs: GB = Grupamento de Bombeiros
1º a 4ª GB – Grupamentos de Bombeiros que atendem a capital
Fonte: CD Anuário Estatístico 2002 – Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São
Paulo

Como pode se perceber analisando a Tabela acima, a falta de
dados concretos a respeito das causas de um incêndio chama a
atenção, uma vez que quase cinqüenta porcento das causas são
desconhecidas.
Os principais fatores, destacados na Tabela 02 ficam por conta
de instalações elétricas irregulares, atos incendiários e displicência ao
cozinhar.

Referente aos problemas elétricos, caso fosse feita uma

fiscalização periódica nas edificações, poderia se ter uma considerável
diminuição deste tipo de ocorrência.
É interessante ressaltar que as vítimas nas ocorrências de
incêndio nas edificações de uso residencial são quantitativamente mais
relevantes, tanto as salvas quanto em mortes, como demonstra a
Tabela 03.

Tabela 03 – Vítimas nas ocorrências de incêndio por sexo e faixa etária
SALVAS
OCORRÊNCIAS

HOMEM

MULHER

Homem
ou
mulher
até
6
meses

TOTAL
SALVAS

De 6
meses
a 12
anos

De 12
anos
a 18
anos

mais
de
18
anos

De 6
meses
a 12
anos

De 12
anos
a 18
anos

mais
de
18
anos

-

-

10

-

-

2

-

12 (6,77%)

-

-

2

-

-

5

-

7 (3,95%)

9

1

64

14

6

46

3

143(80,79%)

Hospedagem

-

-

1

-

-

2

-

3 (1,69%)

Industria

-

-

6

-

-

-

-

6 (3,38%)

Obras/Diversos
Prestação de
serviços
Repartição Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2 (1,16%)

Saúde
Terminal de carga e
passageiros

-

-

2

-

-

2

-

4 (2,26%)

-

-

-

-

-

-

-

-

9

1

87

14

6

57

3

177(100%)

Comercial
Ensino/Lazer/Diversão
Habitação

TOTAL

MORTAS
OCORRÊNCIAS

HOMEM

MULHER

Homem
ou
mulher
até
6
meses

TOTAL
MORTAS

De 6
meses
a 12
anos

De 12
anos
a 18
anos

mais
de
18
anos

De 6
meses
a 12
anos

De 12
anos
a 18
anos

mais
de
18
anos

-

-

2

-

-

-

-

2 (9,09%)

-

-

1

-

-

-

-

1 (4,54%)

1

1

12

-

1

3

-

18(82,83%)

Hospedagem

-

-

-

-

-

-

-

-

Industria

-

-

-

-

-

-

-

-

Obras/Diversos
Prestação de
serviços
Repartição Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1 (4,54%)

Saúde
Terminal de carga e
passageiros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

16

-

1

3

-

22 (100%)

Comercial
Ensino/Lazer/Diversão
Habitação

TOTAL

Fonte: CD Anuário Estatístico 2002 – Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São
Paulo

Pesquisas realizadas há algumas décadas atrás, por KAWAGOE
(1968) revelam que quanto mais avançado o nível de industrialização
de um país, mais alta é a incidência de incêndios e mortes. Isto mostra
que em geral as causas de um incêndio devem ser procuradas nas
próprias

condições

criadas

pelo

progresso

e

nos

instrumentos

destinados a melhorar a qualidade de vida do homem, mas que
infelizmente, ocasiona alguns incidentes graves.
Observando o Estado de São Paulo, sendo este o principal pólo
industrial do país, o número de indústrias faz gerar um crescimento de
atividades, e com isso, um aumento na probabilidade de incidentes,
incluindo incêndios. Isto pode ser notado na tabela abaixo:
Tabela 04 – Ocorrências atendidas no Estado de São Paulo em 2002
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS
Atendimentos

Capital

Interior

Estado

9.305
38.922
48.227
(10,81%)
(10,17%)
(10,29%)
153
685
838
Produtos Perigosos
(0,17%)
(0,17%)
(0,17%)
64.607
178.925
243.532
Resgate
(75,10%)
(46,77%)
(51,97%)
939
3.273
4.212
Salvamento Aquático
(1,09%)
(0,85%)
(0,89%)
6.370
37.000
43.370
Salvamento Terrestre
(7,44%)
(9,67%)
(9,29%)
4.643
123.728
128.371
Trabalho de Auxílio à Comunidade
(5,39%)
(32,37%)
(27,39%)
86.017
382.533
468.550
TOTAL
(100%)
(100%)
(100%)
Fonte: CD Anuário Estatístico 2002 – Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de São Paulo
Incêndios

A freqüência de incêndios pode ser observada, em ordem
decrescente, no Estado de São Paulo, em:
•

Habitações e edifícios residenciais;

•

Lojas, depósitos, seções de embalagens e empacotamentos,

seções de expedições;
•

Oficinas mecânicas e de montagem, fábricas, usinas e

refinarias;
•

Escritórios,

despejos,

cozinhas,

padarias,

bares

e

restaurantes;
•

Terras incultas, praças e áreas abertas.

De acordo com os dados do Corpo de Bombeiros deste Estado,
no ano de 2002, tem-se o seguinte panorama quanto aos incêndios
ocorridos na capital:
Tabela 05 – Total de Incêndios na Capital em 2002
Total de Incêndios na Capital de São Paulo
Ocorrência por
Grupamento de
Bombeiro
Comercial

TOTAL – Capital

1ºGB

2ºGB

3ºGB

4ºGB

177

155

161

131

624 (17,35%)

Ensino/Lazer/Diversão

30

54

62

27

173 (4,81%)

Habitação

509

571

693

457

2.230 (62,03%)

Hospedagem

8

5

1

1

15 (0,41%)

Industria

44

43

64

45

196 (5,45%)

Obras/Diversos

77

28

22

40

167 (4,64%)

Prestação de Serviços

16

25

16

24

81 (2,25%)

Repartição Pública

4

11

7

12

34 (0,94%)

Saúde

15

8

9

5

37 (1,02%)

Terminal de carga e
passageiros
TOTAL DE INCÊNDIOS
EM EDIFICAÇÕES

9

13

9

7

38 (1,05%)

889

913

1.044

749

3.595 (100%)

(1ºGB+2ºGB+3ºGB+4ºGB)

Obs: GB = Grupamento de Bombeiros
1º a 4ª GB – Grupamentos de Bombeiros que atendem a capital
Fonte: CD Anuário Estatístico 2002 – Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de São Paulo

Ao observar os casos ocorridos em certos locais, é possível
notar, no que tange aos usos comerciais, uma certa defasagem com
relação ao uso habitacional, que chega a ser quatro vezes maior do
que aqueles acontecidos nos primeiros. Entretanto, isso não reflete a
intensidade de propagação que em determinados usos comerciais é
bem maior do que em uso habitacional, pois envolvem maior área e
grande volume de materiais combustíveis.
Na Tabela 06 são apresentados os locais onde se iniciaram os
incêndios dentro das edificações em 2002 no Estado de São Paulo

Tabela 06 – Locais de Incêndio em Edificações em 2002
LOCAL DE ORIGEM

CAPITAL

INTERIOR

ESTADO

Área de Serviço
Banheiro
Cabine de Força
Caixa de Elevador
Caixa de Água Reservatório
Casa de Máquinas
Chaminé
Churrasqueira
Coifa
Corredor
Cozinha
Depósito de Materiais
Despensa
Elevador
Escada
Escritório
Exaustor
Forno
Forro
Galeria de Águas Pluviais
Garagem
Muro
Muro de Arrimo
Parede
Porão
Pátio
Quarto
Quintal
Rede Elétrica Pública
Sala
Telhado
Terraço/Solarium
Teto

109 (3,55%)
37 (1,20%)
28 (0,91%)
7 (0,22%)
3 (0,09%)
19 (0,61% )
14 (0,97%)
10 (23,44%)
19 (2,01%)
30 (0,74%)
720 (0,26%)
62 (2,01%)
23 (0,74%)
8 (0,26%)
14 (0,45%)
37 (1,20%)
4 (0,13%)
20 (0,65%)
13 (0,42%)
117 (3,8%)
5 (0,16%)
2 (0,06%)
9 (0,29%)
21 (0,68%)
225 (7,32%)
573 (18,65%)
317 (10,32%)
11 (0,35%)
233 (7,58%)
87 (2,83%)
9 (0,29%)
12 (0,39%)

232 (2,77%)
81 (0,96%)
77 (0,92%)
2 (0,02%)
2 (0,02%)
24 (0,28%)
18 (0,21%)
16 (0,19%)
14 (0,16%)
74 (0,88%)
1.690 (20,20%)
206 (2,46%)
68 (0,81%)
6 (0,07%)
9 (0,10%)
46 (0,54%)
14 (0,16%)
89 (1,06%)
63 (0,75%)
2 (0,02%)
226 (2,70%)
7 (0,08%)
7 (0,08%)
25 (0,29%)
51 (0,60%)
808 (9,65%)
1.440 (17,21%)
979 (11,70%)
31 (0,37%)
676 (8,08%)
126 (1,50%)
11 (0,13%)
36 (0,43%)

Toda a Edificação

258 (8,40%)

1.134 (13,55%)

Varanda

15 (0,48%)

75 (0,89%)

341 (2,98%)
118 (1,03%)
105 (0,91%)
9 (0,07%)
5 (0,04%)
43 (0,37%)
32 (0,27%)
26 (0,22%)
33 (0,28%)
104 (0,90%)
2.410 (21,07%)
268 (2,34%)
91 (0,79%)
14 (0,12%)
23 (0,20%)
83 (0,72%)
18 (0,15%)
109 (0,95%)
76 (0,66%)
2 (0,01%)
343 (2,99%)
12 (0,10%)
9 (0,07%)
34 (0,29%)
72 (0,63%)
1.033 (9,03%)
2.013 (17,60%)
1.296 (11,33%)
42 (0,36%)
909 (7,94%)
213 (1,86%)
20 (0,17%)
48 (0,41%)
1.392
(12,17%)
90 (0,78%)

TOTAL
3.071 (100%)
8.365 (100%)
11.436 (100%)
Fonte: CD Anuário Estatístico 2002 – Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de São Paulo

Pode se constatar que a cozinha, seguido pelo quarto, quintal e
sala são os locais de maior incidência de incêndio e todas se
encontram dentro da edificação habitacional. Portanto, é importante

prever que nestes ambientes sejam considerados de maneira relevante
os requisitos da segurança contra incêndio, ainda em fase de projeto.
Todos estes dados são de suma importância para que se possa
construir um projeto preventivo com dados concretos, pois a partir do
momento que existe um mapeamento dos locais e áreas onde o risco
de incêndio é maior, é possível através de uma série de medidas
preventivas, prevenir os sinistros.
2.6.1. Instalações e Equipamentos Elétricos
As instalações e os equipamentos elétricos são causa de incêndios
por deficiência de projeto, execução e manutenção e principalmente em
virtude de:
•

Sobrecarga ou sobrecorrentes

•

Curto circuito

•

Sistema de Aterramento inadequado

As instalações e os equipamentos elétricos são causa de
incêndios originados principalmente por sobrecargas / sobrecorrentes
e curto-circuitos, devido a deficiência na elaboração e/ou execução do
projeto, inexistência de manutenção adequada e uso inadequado dos
sistemas elétricos.
Na Tabela 02 temos as principais causas possíveis de um
incêndio, onde as instalações elétricas inadequadas tiveram lugar
de destaque entre as principais ocorrências.
É possível observar, também na mesma Tabela, que a
sobrecarga elétrica está entre os focos que mais causaram incêndio na
capital de São Paulo, sendo por isso, um dos pontos chaves para
elaborar melhores projetos de prevenção.

Outras causas de incêndios também podem ser notadas, como:
eletricidade estática, fogueiras, queima de lixo, queimadas, cigarros,
materiais inflamáveis e explosivos, e que fazem parte do dia-a-dia da
maioria da população, visto que ela participa ativamente de cada
momento desses sinistros.
2.7. Comportamento ao Fogo de Materiais e Componentes
Não é possível definir um material ou componente como sendo “à
prova de fogo” pois todos os materiais sofrem alterações ao serem
submetidos à ação do fogo, de acordo com as temperaturas atingidas e
a sua duração.
O comportamento ao fogo dos materiais de construção depende
de sua natureza, de sua utilização e aplicação: este aspecto está
relacionado ao estágio no qual eles reagem à temperatura do ambiente
incendiado.
O comportamento ao fogo dos materiais pode ser baseado em
dois critérios:
•

Reação ao fogo: a capacidade de um material contribuir para

o desenvolvimento do fogo. A reação ao fogo de um material se
dá na alimentação e propagação do incêndio, dando lugar a subprodutos constituídos de chamas, calor, gases, fumaças e
cinzas.
•

Resistência ao fogo: é definida como a capacidade de um

componente construtivo conservar durante um certo tempo o
desempenho das funções para as quais foi projetado e as quais
seja condicionada a segurança de pessoas e bens.
Materiais diretamente expostos ao fogo ou dotados de nenhuma
ou uma proteção leve ao fogo serão atingidos logo nos primeiros
momentos, enquanto os que se encontram no corpo da construção ou

que são protegidos por outros materiais, sofrerão efeitos consideráveis
somente quando o incêndio estiver mais desenvolvido.
As temperaturas máximas das chamas num incêndio variam de
1200 a 1600°C, mas observações de incêndios reais mostram que
raramente ultrapassam os 1250°C. As temperaturas são caracterizadas
por cores diferentes das chamas, fato que permite identificá-las com
certa aproximação.
2.7.1. Reação ao Fogo
A contribuição que os materiais combustíveis incorporados aos
sistemas construtivos ou trazidos para o interior dos edifícios pode
oferecer para o desenvolvimento de uma situação de incêndio, através
da ignição e sustentação da combustão, do desenvolvimento de calor,
da propagação das chamas, do desprendimento de partícula em
chamas / brasa e do desenvolvimento de fumaça e gases tóxicos é
denominada reação ao fogo dos materiais.
A reação ao fogo dos materiais combustíveis está relacionada
intima e diretamente com a combustão do material e aos produtos por
ela liberados.
Portanto, o fogo pode se manifestar diferentemente nos diversos
materiais, dependendo da sua composição química; mas, por outro
lado, um mesmo material pode queimar de modo diferente em função
da sua superfície específica, das condições de exposição ao calor, da
oxigenação e da umidade contida.
Quanto às características de reação ao fogo dos materiais, elas
podem ser determinadas em laboratório, de modo isolado, mediante
condições padronizadas que visam reproduzir determinados momentos
de um incêndio.

Na

seleção

de

materiais

incorporados

aos

elementos

construtivos, devem ser evitados aqueles que se ignizem com
facilidade e possuam capacidade de sustentar a combustão. Deste
modo, reduz-se à probabilidade de o incêndio ter inicio nos materiais
que compõem os edifícios.
São consideradas as seguintes variáveis em um material, as
quais se inter-relacionam diretamente com o fogo:
•

Combustibilidade: definida como a “suscetibilidade de um

material se queimar” (ROSSO, 1975);
•

Poder calorífico: definido como “quantidade de calor que o

material libera por unidade de peso quando submetido a uma
combustão completa” (ROSSO, 1975). Pode-se ter a duração de
um incêndio dividindo-se a quantidade de combustível pela taxa
ou velocidade de combustão;
•

Inflamabilidade: definida como “a facilidade de um material

desprender gases que venham a ignizar-se em chamas”
(ROSSO, 1975);
•

Velocidade de propagação superficial de chama: esta variável

dá a idéia de como o fogo se alastra sobre a superfície do
material e é um dos critérios mais interessantes que deve ser
levado em consideração;
•

Inflamação generalizada: considera a inflamação por toda a

superfície do material num mesmo instante, quando o mesmo
encontra-se submetido a uma radiação. É definida como “uma
rápida transição para uma combustão deflagrada de toda a
superfície dos materiais combustíveis dentro do ambiente”
(ROSSO, 1975). O tempo para a ocorrência da inflamação
generalizada é extremamente importante para a segurança da
vida humana e da propriedade, pois indica o máximo período que

se tem para escapar do local incendiado ou para se conseguir a
extinção inicial do incêndio. Esforços devem ser desprendidos
para que o incêndio seja controlado antes que ocorra a
inflamação

generalizada

dos

materiais

e

componentes

construtivos incorporados aos edifícios, pois uma vez atingida
esta etapa o incêndio está declarado e resta apenas o trabalho
de combate por parte dos bombeiros e / ou brigadas, visando
abaixar a temperatura com maior rapidez.
•

Produção de gases nocivos: definida como “a capacidade de

desprendimento de gases nocivos ao homem gerada a partir da
combustão do material (toxicidade da fumaça)” (ROSSO, 1975).
•

Densidade ótica da fumaça: definida como “a mensuração da

fumaça produzida por determinado material em combustão onde
a fumaça é uma concentração visível de partículas sólidas e / ou
líquidas em suspensão gasosa resultante da combustão ou
pirólise”. (ROSSO, 1975) Também tem papel importante, pois
interfere na evacuação de pessoas e na produção de vítimas.
Seus efeitos negativos são contundentes, já que tanto a
evacuação das pessoas, como o trabalho do corpo de bombeiros
(nas operações de salvamento, resgate e combate) ficam
prejudicadas pela falta de visibilidade.
a) Ensaios de Reação ao Fogo
No ensaio de incombustibilidade é possível verificar se os
materiais são passíveis de sofrerem a ignição e, portanto, se tem a
capacidade de contribuir para a evolução do incêndio. Os materiais são
classificados como combustíveis ou incombustíveis. Trata-se do
método de ensaio ASTM E – 136/1982 – Behavior of Materials in a
Vertical Tube Furnace at 750°.

O procedimento e equipamento utilizados para o ensaio de
determinação do índice de propagação superficial de chama no Brasil,
seguem ao especificado na norma NBR 9442 – “Materiais de
Construção – Determinação do índice de propagação superficial de
chama pelo método do painel radiante”.
Os

materiais

de

acabamento/revestimento,

entre

outros,

ensaiados por esse método são classificados de acordo com o índice
de propagação superficial de chama (Ip) obtido. As classes variam de
(A) a (E), representando a classe (A) a de melhor desempenho e a
classe E a de pior.
O ensaio de determinação do índice de densidade ótica de
fumaça segue os parâmetros constantes na norma americana ASTM E
662 – “Specific optical density of smoke generated by solid materials” e
determina a densidade ótica gerada por materiais sólidos.
A densidade ótica é medida em função da diminuição da
intensidade de um feixe de luz (opacidade) que atravessa um ambiente
preenchido com fumaça gerada pelo material em combustão, sob
condições padronizadas e distintas de exposição, associadas à fase
compreendida entre o início do incêndio e a inflamação generalizada.
As distintas exposições referem-se à disposição do material em
frente de uma mesma fonte de radiação, porém uma delas com uma
chama piloto.
No Brasil, têm-se adotado o valor do índice de densidade ótica
de fumaça máximo permitido em 450, tendo como objetivo evitar, ainda
na primeira fase do incêndio, o rápido obscurecimento dos caminhos de
fuga. Ou seja, em função da quantidade de fumaça que um incêndio
pode produzir e da opacidade desta fumaça, os materiais incorporados

aos elementos construtivos podem provocar empecilhos importantes à
fuga das pessoas e ao combate do incêndio. Isto pode ser visto na
Instrução Técnica Nº 02 – Conceitos Básicos de Proteção Contra
Incêndio.
2.7.2. Resistência ao Fogo
A habilidade com que um elemento atende, por um período de
tempo

requerido,

a

suas

funções

importantes,

de

integridade,

estanquiedade e/ou isolamento térmico é chamada de resistência ao
fogo.
Já foi definido que a resistência ao fogo é a capacidade de um
componente conservar durante certo tempo o desempenho das funções
para as quais foi projetado e as quais condiciona a segurança de
pessoas e bens.
Uma vez deflagrado o incêndio no ambiente, os elementos
construtivos ali existentes estarão expostos à temperaturas elevadas.
Tais elementos, especialmente os estruturais e de vedação, devem
manter-se íntegros e estáveis por um período de tempo prédeterminado, de modo a suportarem as ações decorrentes do incêndio
e desempenhando a finalidade para a qual foram projetados.
Neste estágio do sinistro é primordial que as compartimentações
corta-fogo horizontais (portas corta-fogo, dampers, etc.) e verticais
(envoltórias de fachadas de edifícios, selos corta-fogo em shafts, etc.)
desempenhem seu papel com a finalidade de confinar o fogo no
ambiente de origem, evitando sua propagação para outras áreas e / ou
edifícios, mantendo a segurança das rotas de fuga e facilitando as
operações de combate.
O

colapso

material

é

a

perda

total

de

capacidade

de

desempenho das funções de um componente, para as quais foi

projetado. Colapso estrutural ou ruína ocorre quando é prejudicada a
estabilidade e segurança de componentes que desempenham funções
estruturais.
Para efeito de resistência ao fogo, convencionou-se estabelecer
critérios

para

as

três

categorias

de

colapsos

referentes

a:

estabilidade/integridade, estanquiedade e isolamento térmico.
a) Ensaios de Resistência ao Fogo
Os ensaios de resistência ao fogo realizados no país seguem os
procedimentos descritos nas seguintes normas brasileiras: NBR 6479 –
“Portas e vedadores – Método de ensaio ao fogo”; NBR 10636 –
“Paredes

divisórias

sem

função

estrutural

–

Determinação

da

resistência ao fogo” e NBR 5628 – “Componentes construtivos
estruturais – Determinação da resistência ao fogo”.
Para estes ensaios os protótipos (paredes, portas, divisórias,
etc.) são montados, de modo a reproduzir as condições de uso, dentro
de quadros metálicos.
Uma vez executado, o quadro é posicionado frente à um forno de
ensaios de modo que uma de suas faces receba o fluxo de calor. As
dimensões do forno, bem como sua curva padrão de elevação de
temperatura devem ser determinações da norma ISO 834 – “Fire
resistance tests”.
A curva de elevação padronizada da temperatura constitui-se
numa base comum que possibilita a classificação e comparação do
desempenho dos distintos elementos de construção. Além disso, esta
curva padronizada é utilizada nas regulamentações de segurança
contra incêndio, que estabelecem requisitos de resistência ao fogo para

diferentes situações práticas, através de períodos mínimos de ensaio,
durante os quais o elemento deve satisfazer aos critérios de avaliação
utilizados. Leva-se em conta, para isto, o tipo de ocupação e as
dimensões dos edifícios.

Há dois enfoques para assegurar que os elementos estruturais
irão atender os requisitos estabelecidos de resistência ao fogo:
• Execução de ensaios de resistência ao fogo em protótipos;
• Atendimento a tabelas elaboradas a partir de resultados
obtidos em ensaios de resistência ao fogo.
Os critérios de avaliação de desempenho do protótipo, dentro de
um período de tempo acordado são:
•

Integridade: é considerado íntegro o protótipo que após o

período de aquecimento, não apresente trincas, deformações
excessivas ou entre em colapso;
•

Estabilidade: é considerado estável o protótipo que, uma vez

carregado com esforço similar ao de serviço, não se rompa ou
desloque-se de modo a ultrapassar limites estabelecidos para os
elementos estruturais;

•

Estanquiedade: é considerado estanque o protótipo que,

durante o programa de aquecimento, não apresente trincas ou
aberturas suficientes para permitir a passagem de gases quentes
e / ou chamas;
•

Isolamento térmico: é considerado como isolante térmico o

protótipo que, em sua face não exposta ao fogo, apresentar
temperatura média inferior à 140°C adicionada do ambiente e
temperatura do ponto de isolado inferior à 180°C também
adicionada do ambiente.
b) Classificação dos Componentes
O parâmetro da resistência ao fogo é o tempo de duração do
ensaio até o instante em que respectivamente ocorre o colapso de
estabilidade, de estanqueidade e de isolamento térmico.
A partir desses critérios os componentes de construção podem
ser classificados em três categorias principais, segundo Rosso:
•

Estáveis ao fogo, assim definidos os que devem apenas

atender a exigência de estabilidade, (EF).
•

Para-chamas, assim definidos os que devem atender às

exigências de estabilidade e estanquiedade, (PC).
•

Corta-fogo, os que devem atender a todas as exigências,

(CF).
O tempo de resistência ao fogo do material ou componente é
dado pelo tempo igual ou menor a cada trinta minutos de ensaio em
que todos os requisitos são atendidos.
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CAPITULO 3 - Concepção do Sistema Global de Segurança contra
Incêndio
O sistema Global de Segurança contra Incêndio, segundo
BERTO (1991), é o conjunto de ações coerentes, que se originam do
perfeito entendimento dos objetivos da segurança contra incêndio e
norteia as soluções definitivas e funcionais. Estabelecê-lo para cada
edifício é responsabilidade de todos os técnicos envolvidos na
concepção do projeto, mas o arquiteto pode vir a ter o papel mais
importante,

na

medida

que

o

projeto

arquitetônico

leva

em

consideração todas as características relacionadas à segurança contra
incêndio. Será o arquiteto, então, quem irá definir o sistema global de
segurança contra incêndio específico para um edifício.
Para que um edifício seja seguro contra incêndio, deve-se de
antemão saber quais os objetivos dessa segurança e os requisitos
funcionais a serem ali atendidos. (BERTO,1998)
“Um edifício seguro contra incêndio pode ser definido como
aquele em que há alta probabilidade de que todos os ocupantes
sobrevivam a um incêndio sem sofrer qualquer ferimento e no qual os
danos à propriedade serão confinados às vizinhanças ou imediatas ao
local em que o fogo se iniciou” (HARMATHY, 1984)
Considerando, então, que a segurança está associada à
probabilidade de risco de ocorrência de determinados eventos que
proporcionam perigo às pessoas e aos bens, percebe-se que ela pode
ser obtida através da isenção de tais riscos. Como a isenção total de
riscos, na prática, é algo utópico, pode-se entender a segurança contra
incêndios como o conjunto de vários níveis de proteção.

O nível de segurança contra incêndio obtido para um edifício está
diretamente ligado ao controle das categorias de risco, tanto no
processo produtivo como na sua utilização.
Os objetivos da segurança contra incêndio, quando relacionados
às cinco categorias de risco (inicio de incêndio, crescimento do
incêndio, propagação do incêndio, à vida humana, à propriedade), são
divididos em gerais e específicos.
Os objetivos gerais referem-se à redução das perdas provocadas
por incêndios, isto é, perdas humanas, econômicas e sociais. Já os
objetivos específicos se relacionam com a obtenção de níveis
adequados

de

segurança

da

vida

humana,

de

segurança

da

propriedade atingida e das adjacentes. É claro, que a segurança
humana é o objetivo mais importante a ser alcançado.
3.1. Os Requisitos Funcionais na Segurança de um Edifício
Segundo BERTO (1998), os requisitos funcionais a serem
atendidos por um edifício seguro estão ligados à seqüência de etapas
de um incêndio, as quais se desenvolvem no seguinte fluxo:
• Precaução contra o início do incêndio;
• Limitação do crescimento do incêndio;
• Extinção inicial do incêndio;
• Limitação da propagação do incêndio;
• Evacuação segura do edifício;
• Precaução contra a propagação do incêndio entre edifícios;
• Precaução contra o colapso estrutural;
• Rapidez, eficiência e segurança das operações de combate e
resgate.

Estabelecida a seqüência de etapas de um incêndio, pode-se
considerar

que

os

requisitos

funcionais

atendidos

pelo

edifício

consistem em:
• Dificultar a ocorrência do princípio de incêndio;
• Ocorrido o princípio do incêndio, dificultar a ocorrência da
inflamação generalizada dos materiais combustíveis presentes
no ambiente;
• Possibilitar a extinção do incêndio no ambiente de origem,
antes que a inflamação generalizada ocorra;
• Instalada a inflamação generalizada no ambiente de origem do
incêndio, dificultar a propagação do mesmo para os outros
ambientes;
• Permitir a fuga dos usuários do edifício;
• Dificultar do incêndio para edifícios adjacentes;
• Manter o edifício integro, sem danos, sem ruína parcial e/ou
total;
• Permitir operações de combate ao fogo e de resgate/
salvamento de vitimas.
A Tabela 07 abaixo ilustra a relação entre as etapas de um
incêndio e os requisitos funcionais que devem ser atendidos por um
edifício seguro:

Tabela 07 – Elementos do sistema global de segurança contra incêndio
associados aos requisitos funcionais que visam garantir os respectivos
objetivos especificos.
Elemento
Precaução contra o
início do incêndio
Limitação
crescimento
incêndio

do
do

Extinção inicial do
incêndio

Limitação
propagação
incêndio

da
do

Requisitos Funcionais
dos Edifícios
Dificultar a ocorrência
do princípio de incêndio
Dificultar a ocorrência
da
inflamação
generalizada
no
ambiente de origem
Facilitar a extinção do
incêndio
antes
da
ocorrência
da
inflamação generalizada
no ambiente de origem
Dificultar a propagação
do incêndio para outros
ambientes do edifício

Evacuação segura
do edifício
Precaução contra a
propagação
do
incêndio
entre
edifícios
Precaução contra o
colapso estrutural

Assegurar a fuga dos
usuários do edifício
Dificultar a propagação
do incêndio para outros
edifícios

Rapidez, eficiência
e segurança das
operações
de
combate e resgate.

Facilitar as operações
de combate ao incêndio
e de resgate de vitimas

Não sofrer ruína parcial
ou total

Objetivos Específicos da
Segurança contra
Incêndio
Segurança da vida humana
Segurança da propriedade
atingida
Segurança da vida humana
Segurança da propriedade
atingida
Segurança da vida humana
Segurança da propriedade
atingida
Segurança da vida humana
Segurança da propriedade
atingida
Segurança da vida humana
Segurança da vida humana
Segurança
das
propriedades adjacentes
Segurança da vida humana
Segurança da propriedade
atingida
Segurança
das
propriedades adjacentes
Segurança da vida humana
Segurança da propriedade
atingida
Segurança
das
propriedades adjacentes

Fonte: (BERTO, 1998 pg.3)
Em todas as fases do processo produtivo, assim como do uso do
edifício, a segurança contra incêndio deve ser considerada passando
pelo estudo preliminar, pela concepção do anteprojeto, pelo projeto
executivo e pela construção, operação e manutenção. Se a segurança

contra incêndio não for reconhecida em qualquer uma das etapas, o
edifício ficará suscetível a riscos de inconveniências funcionais, gastos
excessivos e níveis de segurança inadequados.
Tudo o que foi previsto em projeto deve ser observado na fase
de construção do edifício. Deve-se, ainda, ressaltar que parte
considerável dos problemas com relação à proteção contra incêndio
ocorre durante a fase de operação do edifício e depende da
caracterização do tipo de usuário e das regulamentações compulsórias
existentes.
O Sistema Global de Segurança Contra Incêndio resulta da
garantia do atendimento aos requisitos funcionais, que devem ser
contemplados no processo produtivo e de uso do edifício.
Dentro do Sistema Global de Segurança Contra Incêndio, as
medidas de proteção se manifestam quando as medidas de prevenção
falham, ocasionando o surgimento do incêndio.
Para uma melhor compreensão do sistema global, as medidas
que o compõem podem ser dispostas com relação aos aspectos
construtivos (resultantes do processo produtivo do edifício) e ao uso do
edifício (resultantes das fases de operação e manutenção do edifício).
3.2. Medidas de Proteção Passiva e Ativa
As medidas de prevenção e de proteção contra incêndio relativo
ao processo produtivo do edifício podem ser divididas em duas
categorias, a saber: medidas de proteção passiva e medidas de
proteção ativa.
As medidas de proteção passiva são aquelas incorporadas ao
sistema

construtivo

e

que

reagem

de

maneira

passiva

ao

desenvolvimento do incêndio, de modo a não contribuírem com o
crescimento e propagação do mesmo. Deste modo, facilitam tanto a
fuga dos usuários do edifício como permitem o ingresso de pessoal
treinado para as operações de combate e resgate. Os elementos do
sistema global às quais estão vinculadas são:
• Compartimentação vertical;
• Compartimentação horizontal;
• Resistência ao fogo da envoltória do edifício, bem como de
seus elementos estruturais;
• Provisão de rotas de fuga seguras e sinalização adequada;
• Provisão de meios de acesso dos equipamentos de combate a
incêndio e sinalização adequada;
• Controle

da

quantidade

de

materiais

combustíveis

incorporados aos elementos construtivos;
• Controle das características de reação ao fogo dos materiais
incorporados aos elementos construtivos;
• Distanciamento seguro entre edifícios.
As medidas acima têm capacidade de influenciar ativamente as
definições de materiais (principalmente de acabamento) a serem
utilizados na distribuição e disposição dos espaços, na composição da
fachada, na circulação interna, vertical e horizontal, na implantação do
edifício

no

lote

e

nos

acessos

imediatos.

Portanto,

com

um

conhecimento amplo destas definições, o projeto arquitetônico pode ser
pensado, já na sua essência, levando-se em conta os aspectos de
segurança contra incêndio, principalmente nos edifícios que assumem
proporções

avantajadas

definem risco elevado.

ou

que

apresentem

características

que

Já as medidas de proteção ativa são aquelas que entram em
ação quando acionadas automática ou manualmente. A estas estão
vinculados os seguintes elementos do sistema global:
• Provisão de equipamentos portáteis;
• Provisão de sistema de hidrantes e mangotinhos;
• Provisão de sistema de chuveiros e automáticos;
• Provisão de sistema de detecção e alarme;
• Provisão de sinalização de emergência;
• Provisão do sistema de iluminação de emergência;
• Provisão do sistema do controle do movimento da fumaça;
• Provisão de sistema de comunicação de emergência.
As medidas de proteção ativa constituem-se basicamente das
instalações prediais, ou seja, instalações hidráulicas destinadas a
hidrantes/mangotinhos

e

sistema

de

chuveiros

automáticos

e

instalações elétricas destinadas à iluminação de emergência, bombas
de incêndio, geradores, entre outros. Tais medidas também devem ser
consideradas no projeto arquitetônico, pois interagem de maneira
decisiva tanto na circulação interna do edifício como na distribuição de
seus ambientes.
Os elementos de precaução contra o inicio do incêndio, limitação
do crescimento do incêndio, limitação da propagação do incêndio e
precaução contra a propagação do incêndio entre edifícios compõemse unicamente de medidas passivas de proteção. Já o elemento
evacuação segura do edifício apresenta as medidas de proteção ativa
de modo a assegurar as rotas de fuga, sendo estas medidas de
proteção passiva. O elemento rapidez, eficiência e segurança das
operações de combate e resgate é prejudicado caso a provisão de
meios de acesso dos equipamentos de combate a proximidades do
edifício e de acesso seguro da brigada do interior do edifício, os quais

constituem-se também de medidas passivas, não apresentarem
desempenho satisfatório.
Deste modo percebe-se que as medidas passivas de proteção
contra incêndio têm papel destacado dentro do Sistema Global de
Segurança Contra Incêndio.
3.3. Classificação Tipológica dos Edifícios
É necessária uma classificação do edifício em relação ao seu
comportamento ao fogo como um todo, para se ter a própria
sistematização dos riscos e das correspondentes medidas de ação
contra o fogo.
Pode-se citar quatro parâmetros como determinantes para um
edifício (BERTO,1998, pg.15):
a)

População: distribuição etária, composição da parcela fixa

e flutuante de usuários, número de pessoas, taxa de ocupação,
as reações previsíveis de comportamento em relação ao fogo,
grau de conhecimento do edifício e seu meio.
b)

Função: finalidade do edifício e natureza das atividades

que abriga, os riscos de ocorrência de um incêndio, o potencial
térmico acidental (quantidade de material combustível existente
no local)
c)

Natureza: o partido adotado, os materiais de construção

utilizados

e

as

técnicas

construtivas,

a

obra

bruta

e

o

acabamento, o grau de obsolescência, riscos de ocorrência de
incêndio, a forma, área total e área de cada pavimento, altura
total e o pé-direito, volume, aberturas de ventilação, o potencial
térmico permanente.
d)

Situação: o clima e o micro-clima, a situação em relação às

divisas e ao alinhamento, a largura das ruas e as condições de

acesso, à distância do quartel mais próximo do Corpo de
Bombeiros e a facilidade de trânsito, o abastecimento de água,
os meios de comunicação.
A classificação adotada pelo Decreto Estadual nº 46.076 do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que considera,
principalmente parâmetros como população, função e natureza, é a
seguinte:
• Residencial;
• Serviço de Hospedagem;
• Comercial;
• Serviço Profissional;
• Educacional e Cultura Física;
• Local de Reunião de Público;
• Serviço Automotivo e Assemelhados;
• Serviço de Saúde e Institucional;
• Industrias;
• Depósitos;
• Explosivos;
• Especial.
Uma das mais importantes distinções a serem feitas refere-se à
altura da edificação, onde se pode ter: altura normal e grande altura,
sendo que para a última, os critérios de projeto e as medidas de
segurança tem um caráter especial.
Alguns tipos de edifícios, como hotéis, escritórios e repartições
públicas, possuem uma população fixa e outra temporária. Esta última
é, mais sujeita a uma reação negativa frente ao fogo por não estarem
familiarizadas com o edifício.

Deve-se considerar também que num mesmo edifício podem ser
desempenhadas várias funções e desenvolvidas várias atividades.
Podem-se distinguir os locais segundo o grau de permanência:
prolongada (locais onde os indivíduos passam boa parte do dia ou da
noite), transitória (locais em que o individuo transcorre apenas alguns
minutos ou no máximo algumas horas) e acidental (locais em que não é
exigida a presença de pessoas a não ser muito excepcionalmente).
Outra importante distinção é a que dividem os locais em diurnos
e noturnos, estes últimos entendidos como os que se destinam ao
repouso.
3.4. Segurança Contra Fogo e Exigências Humanas
A ação contra o fogo pode ser orientada sob três critérios:
a)

Garantir a incolumidade das pessoas

b)

Assegurar a salvaguarda dos bens

c)

Permitir a recuperação da edificação

Incolumidade significa salvaguarda das vidas humanas contra o
efeito fatal de todos os riscos decorrentes de um incêndio.(ROSSO,
1975, pg.9)
Tendo em vista que devemos garantir a incolumidade da
população fixa e flutuante da edificação, a questão fundamental a ser
proposta é relativa ao tempo em que essa condição deve ser mantida.
Isto envolve considerações a respeito da edificação e da sua
localização, do percurso do posto de bombeiros mais próximo até o
local e das facilidades de acesso ao próprio local. Temos assim um
condicionamento ao trânsito e às características da rua ou de

logradouro em que a edificação se situa: largura, declividade, tipo e
condição

da

pavimentação,

posteamento

e

redes

aéreas,

e

abastecimento de água para que ocorra uma operação mais correta e
eficiente dos meios de combate e salvamento.
Durante este prazo dado para o abandono seguro da edificação,
deve-se afastar o perigo de colapso estrutural parcial ou total, ou seja,
cada parte e componente da edificação deve manter intacta sua
capacidade de atender às funções para as quais foram projetadas.
A legislação urbanística também tem que ser considerada, no
que diz respeito à transmissão do calor por convecção e radiação e da
propagação direta do fogo aos edifícios vizinhos; o que implica
necessariamente na definição de medidas para limitar esses efeitos,
tais como: recuos laterais e de fundo, larguras de ruas, etc.
É necessário garantir a circulação interna vertical e horizontal
para permitir aos ocupantes do edifício pontos onde possam aguardar
sem risco, a intervenção de meios externos, ou em edifícios altos,
prever locais a prova de fogo, internos ao edifício, onde seja possível
garantir condições mínimas de sobrevivência até a extinção do fogo.
Os acessos externos devem ser localizados em pontos ao
alcance

das

escadas

de

bombeiros,

e

este

requisito

envolve

localização oportuna das escadas.
O heliponto no topo do edifício nem sempre é solução possível
ou conveniente e de qualquer maneira é válida somente quando for
possível assegurar o acesso desde os pavimentos inferiores.

3.5. Compartimentação Horizontal e Vertical dos Edifícios
A compartimentação visa dividir o edifício em células capazes de
suportar a ação da queima dos materiais combustíveis nela contidos,
impedindo o alastramento do fogo. A contenção do incêndio em seu
ambiente de origem tende a facilitar as operações de combate ao fogo.
A compartimentação, adicionalmente, restringe a livre movimentação
da fumaça no interior do edifício. Desta forma, os resultados que
podem ser alcançados com a compartimentação são:
a)

Conter o incêndio em seu ambiente de origem;

b)

Manter as rotas de fuga seguras contra os efeitos do

incêndio;
c)
A

Facilitar as operações de combate ao incêndio.
compartimentação

horizontal

se

destina

a

impedir

a

propagação do incêndio no interior do pavimento em que se originou,
de forma que grandes áreas não sejam afetadas, pois isto dificultaria
sobremaneira

o

controle

do

incêndio,

aumentando

o

risco

de

propagação vertical do incêndio, aumentando o risco de propagação de
incêndio para edifícios adjacentes, conseqüentemente, o risco à
propriedade e à vida humana. A compartimentação horizontal pode ser
obtida através dos seguintes dispositivos:
• Paredes corta-fogo;
• Portas corta-fogo, nas aberturas das paredes corta-fogo
destinadas

à

circulação

horizontal

de

pessoas

e

de

equipamentos;
• Registros corta-fogo, nos dutos de ventilação, dutos de
exaustão, entre outros, que transpassam as paredes corta-fogo;
• Selos

corta-fogo,

nas

passagens

de

cabos

elétricos

tubulações horizontais através das paredes corta-fogo.

e

O afastamento horizontal entre as aberturas na fachada de
setores compartimentados do edifício também tem a função de impedir
a propagação horizontal do incêndio.
A compartimentação vertical se destina a impedir a propagação
do incêndio entre pavimentos e deve ser tal, que cada pavimento
componha um compartimento isolado. Para isto são necessários:
• Entre-pisos corta-fogo;
• Enclausuramento de escadas através de paredes e portas
corta-fogo, já que a caixa da escada intercomunica todos os
pavimentos;
• Registros corta-fogo, nos dutos de ventilação, dutos de
exaustão, entre outros, que intercomunicam os pavimentos;
• Selos

corta-fogo,

nas

passagens

de

cabos

elétricos

e

tubulações entre os pavimentos;
• Resistência ao fogo na envoltória do edifício, onde incluem as
fachadas cegas, as abas verticais e as abas horizontais. Estas
duas últimas, separando aberturas de pavimentos consecutivos e
com

adequada

resistência

ao

fogo;

neste

caso,

devem

unicamente manter suas características funcionais. Obstruindo a
livre emissão de gases quentes e chamas para o exterior.
3.6. Resistência da Estrutura ao Fogo
Uma

vez

que

o

incêndio

atingiu

a

fase

de

inflamação

generalizada, os elementos construtivos em torno do fogo estarão
sujeitos a exposição de intensos fluxos de energia térmica. A
capacidade dos elementos estruturais de suportar, por determinado
período, tal ação (denominada de resistência ao fogo vide 2.7.2.)
permite preservar a estabilidade estrutural do edifício.

O

efeito

global

das

mudanças,

promovidas

pelas

altas

temperaturas alcançadas nos incêndios sobre a estrutura do edifício,
pode ser sentida através da diminuição progressiva de sua capacidade
portante. Durante esse processo, pode ser alcançado, em determinado
momento, um ponto onde o limite último de tensão, se iguala à primeira
tensão aplicada, propiciando então a falência de elementos estrutural.
Em suma, as estruturas dos edifícios, em função dos materiais
que as constituem, devem ser dimensionadas de forma a possuírem
resistência ao fogo compatível com a magnitude do incêndio que
possam vir a ser submetidas.
3.7. Distanciamento Seguro entre Edifícios
Além do colapso do edifício, o pior fenômeno que se pode
esperar na evolução do incêndio é o da conflagração, quando vários
edifícios são sucessivamente envolvidos no incêndio. Nesta situação,
as perdas se agigantam e a situação foge totalmente ao controle. O
distanciamento seguro entre edifícios pode impedir tal situação:
O distanciamento seguro entre edifícios depende de implantação
do edifício no lote e da composição das fachadas e da cobertura.
Definindo-se essas questões, deve-se verificar se a distância horizontal
de suas fachadas, em relação a fachadas dos edifícios adjacentes, é
suficiente para evitar propagação do incêndio. Em seguida, o contrário
deve ser feito; se à distância das fachadas não for suficiente, deve-se
reformular a situação da implantação ou a composição da fachada.
Caso a verificação da distância, a partir dos edifícios adjacentes, não
possa ser efetuada ou os lotes vizinhos não estiverem ocupados, a
implantação do edifício deve ser feita considerando-se a distância
mínima à divisa do lote, como o distanciamento seguro calculado,
dividido por dois.

A propagação do incêndio entre edifícios isolados pode ocorrer,
através dos seguintes mecanismos:
• Radiação térmica, emitida pelo edifício incendiado, através de:
aberturas existentes na fachada; da cobertura; chamas que saem
pelas aberturas na fachada ou pela cobertura; e ainda, chamas
desenvolvidas pela própria fachada, quando esta for composta
por materiais combustíveis;
• Convecção, caso os gases quentes emitidos pelas aberturas
existentes na fachada ou pela cobertura do edifício incendiado,
atinjam a fachada do edifício adjacente.
Considerando a exposição proveniente da fachada do edifício
incendiado,

o

distanciamento

seguro

entre

edifícios

deve

ser

dimensionado visando-se evitar a ocorrência de propagação do
incêndio

por

radiação

térmica,

uma

vez

que

neste

caso,

os

distanciamentos poderão ser maiores que aqueles necessários para
evitar a propagação por convecção.
O dimensionamento do distanciamento seguro entre edifícios tem
como base o método da NFPA 80A – Recommended Practice for
Protection of Building from Exterior Fire Exposures; sendo de fácil
aplicação, pode ser utilizado com rapidez no desenvolvimento do
projeto arquitetônico. A Instrução Técnica Nº 07/01 – “Separação entre
Edifícios” do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e o projeto
de norma brasileira de Desempenho de Edifícios Habitacionais de até 5
pavimentos também tratam do assunto de maneira objetiva. (Projeto
de Norma 02:136.01.001)
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CAPÍTULO 4 - Regulamentação Para Projetos de Segurança Contra
Incêndios
Este capítulo tem a finalidade de realizar uma análise das
regulamentações

municipais

(códigos

de

obra/edificações

ou

regulamentação específica) e estaduais do Estado de São Paulo que
contemplam a problemática da segurança contra incêndio em edificações de
uso residencial e hotéis residenciais do tipo apart-hotel.
O desenvolvimento tecnológico atingido nas últimas décadas trouxe
grandes modificações no sistema construtivo, o que resultou num projeto
diferenciado com o emprego de grandes áreas sem compartimentações,
emprego de fachadas envidraçadas e a incorporação de materiais, muita
vezes combustíveis, aos elementos construtivos.
Esta nova maneira de projetar, aliada ao número crescente de
equipamentos e instalações de serviço, gera um risco de incêndio que
anteriormente não era conhecido. As regulamentações deveriam refletir e
conduzir todas as modificações e inovações que viessem a ocorrer, tanto no
processo produtivo como no uso da edificação.
Até hoje dados sobre as perdas por incêndio no Brasil são pouco
conhecidas e, conseqüentemente, não apresentam um número relevante
para que o poder público possa se posicionar de maneira mais efetiva frente
a um assunto tão importante.
“Frente à ameaça representada pelo incêndio, o poder público,
atribuído da obrigação de salvaguardar a vida humana e de garantir
condições adequadas para o crescimento econômico do país, tem por
necessidade adotar uma posição ativa para enfrentar o problema. Para isto,
deve organizar um plano integrado de segurança contra incêndio composto,

basicamente,

por

seis

elementos:

regulamentação,

normalização,

fiscalização, educação, combate, pesquisa e estatística”.(BERTO, 1991,
pág. 83)
As condições mínimas de segurança contra incêndio devem ser
seguidas em todos os locais e atividades, através das regulamentações.
Esta deve atender aos interesses da sociedade civil como um todo e
especificamente, à administração pública, aos consumidores e aos
empresários.
Já a normalização deve conter detalhes técnicos que dêem suporte às
regulamentações; voltando-se para as condições relativas de projetos,
fabricação e construção, instalação, funcionamento, uso, manutenção e
avaliação dos dispositivos utilizados na garantia da segurança contra
incêndio das edificações. A normalização permite a definição de padrões
mínimos de desempenho, qualidade e segurança dos produtos, exigindo o
seu cumprimento pelos fabricantes e protegendo os consumidores.
4.1. Breve Histórico das Regulamentações Contra Incêndio do Estado
de São Paulo
Na década de 1930, foi concebido o primeiro Código de Edificações
do Município de São Paulo, porém este não abordava aspectos da
segurança contra incêndio.
Após os grandes incêndios ocorridos na década de 1970 em São
Paulo, foi editado um novo Código de Edificações – Lei Municipal Nº 8.266
de 20.06.1975, que continha às primeiras medidas de segurança contra
incêndio para os novos edifícios da cidade. Estas medidas detinham-se
basicamente às saídas de emergência, abordando escadas de segurança,
dimensionamento e localização de rotas e saídas, e desempenho de
materiais de acabamentos.

Em 1983, foram introduzidas reformulações e implantações nas
especificações do Corpo de Bombeiros, de âmbito estadual, no que diz
respeito às instalações de prevenção e combate a incêndio, sancionadas
através do Decreto Estadual Nº 20.811 de 1983 – Especificações para
Instalações de Proteção Contra Incêndios. Este decreto estadual passa a ser
exigência complementar ao Código municipal para aprovação de edificações
novas no município de São Paulo.
O Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo,
atualmente vigente, foi sancionado em 25 de junho de 1992 – Lei Municipal
nº 11.228 e Decreto Municipal nº 32.329 de 23 de setembro de 1992, e inclui
exigências referentes principalmente à proteção da vida (saídas de
emergência).
Em 1993, o Decreto Estadual Nº 20.811/83 é substituído pelo Decreto
Estadual Nº 38.069 de 15 de dezembro e passa a se referir de uma maneira
mais abrangente às instalações de equipamentos e aos sistemas de
proteção contra incêndio nas edificações.
Ainda assim, as regulamentações têm se mostrado insuficiente e
ineficientes, segundo Mitidieri: “Das frentes de atuação do poder público,
sem dúvida, a regulamentação é o elemento que se destaca. Entretanto, o
mau funcionamento de qualquer outro elemento compromete o desempenho
final, resultado da ação conjunta de todos os elementos. Não adianta se ter
uma boa regulamentação, se a mesma não apresenta dinamismo quanto à
sua otimização com relação ao desenvolvimento tecnológico na área de
segurança contra incêndio, ou mesmo se a fiscalização for incapaz de
orientar os profissionais envolvidos e efetivar o seu correto cumprimento”.
(MITIDIERI, 1998, pg 36)

Em 2001, o Decreto Estadual Nº 38.069/93 foi revogado, entrando em
vigor o novo Decreto Estadual de Nº 46.076, de 31 de agosto de 2001, que
vem renovar a legislação anterior e que faz uso de uma formatação mais
simplificada, através do uso de tabelas, facilitando a consulta por parte de
técnicos e projetistas ao seu conteúdo.

Além disso, ele contempla os

requisitos de segurança contra incêndio de forma mais ampla, jamais antes
conseguida.
Em 22 de abril de 2002 é publicado pelo Corpo de Bombeiros
juntamente com a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública,
um Conjunto de Normas Técnicas composto por 38 Instruções Técnicas
(IT’s), que complementa o Decreto Estadual No 46.076/01. Esta legislação
será trabalhada mais a diante, onde se buscará perceber suas contribuições
no que tange tanto aos projetos contra incêndios, quanto ao trabalho em
questão.
Quanto às normalizações, tendo a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) como órgão responsável, esta tem como objetivo, através
dos Comitês Brasileiros (CB), a confecção, revisão e edição de normas,
ficando reservados os assuntos relacionados à Segurança Contra Incêndio
ao CB 24 – Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndio.
4.2. Regulamentação de Segurança contra Incêndio no Município de
São Paulo
A análise apresentada a seguir considera as regulamentações
vigentes dentro do município de São Paulo e aplicáveis às edificações
novas, isto é a serem construídas.
O objeto de estudo do presente trabalho é o edifício novo de uso
residencial multi-familiar e hotéis residenciais do tipo apart-hotel, e através

destas regulamentações far-se-á uma análise do que o poder público exige
para este tipo de edificação.
No município de São Paulo, as regulamentações vigentes, que
contêm exigências de segurança contra incêndio são as seguintes:



Lei Municipal Nº 11.228 de 25 de junho de 1992, Anexo I – Código de
Obras e Edificações do Município de São Paulo. – (C.O.E.)



Decreto Municipal Nº 32.329 de 23 de setembro de 1992, que
regulamenta a Lei 11.228 de 25 de junho de 1992 – (C.O.E.)



Decreto Estadual Nº 46.076 de 31.08.2001 do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo.



Instruções Técnicas de 22 de abril de 2002 do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo.
As Leis Municipais são de responsabilidade da Prefeitura de São

Paulo e são complementadas pelos Decretos Estaduais, sendo este
pertinente ao Estado. As Instruções Técnicas, que também vem a
complementar tanto a Lei quanto o Decreto, possibilitam esclarecimentos e
atualizações as exigências a Segurança Contra Incêndio, uma vez que é
redigida pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, tendo um
trâmite muito mais ágil para aprovação de revisões.
Em outubro de 2002, a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) juntamente com o Comitê Brasileiro de Construção Civil (CB 02)
elaborou o projeto de norma: Desempenho de Edifícios Habitacionais de até
5 pavimentos, que ainda está em fase de estudo e aprovação.
Apesar de ainda não estar finalizado, este projeto de norma também
vem complementar este trabalho, uma vez que condiciona parâmetros de
desempenho para uma edificação residencial frente à segurança contra
incêndio, compatíveis com os existentes para o município de São Paulo,

portanto será analisada juntamente com as regulamentações vigentes para o
município de São Paulo.
4.2.1 Exigências da Regulamentação Municipal
As exigências de segurança contra incêndio contidas nas legislações
municipais anteriormente citadas são apresentadas, resumidamente e em
forma de tabela, para fácil consulta dos requisitos exigidos pela legislação na
Tabela 08.
TABELA 08 – Resumo das exigências de segurança contra incêndio da Lei
Municipal Nº 11.228 De 25 de Junho de 1992 e Decreto Municipal Nº 32.329
de 23 de Setembro de 1992
TÓPICOS
REQUISITOS
Espaço de
Circulação:
Escadas,
Rampas,
Corredores
Escadas de uso
privativo e
coletivo
Sendo a =
espelho (altura)
I = piso (largura)

Patamares para
escadas de uso
coletivo e
privativo

Privativo: Unidade Residencial e Acesso
Compartimentado de uso limitado. Largura
mínima: 80 cm.
Uso Privativo: Espaço de circulação em
edificações com área igual ou menor a 250m2,
altura menor ou igual a 6m e lotação menor ou
igual a 100 pessoas.
Escada Privativa
Restrita
Passagem com altura
livre de ≥ 2m.

Coletivo: os que se
destinam ao uso público ou
coletivo. Largura mínima:
1.20 m.

Escada Privativa

Escada Coletiva

Passagem com altura
livre de ≥ 2m.

Passagem com altura livre
de ≥ 2m

a ≤ 0,18m a I ≥ 0,27m
a ≤ 0,20m e I ≥ 0,20m a ≤ 0,19m a I ≥ 0,25m
Largura mínima de 60
cm
e
vencendo Se em curva, a largura Se em curva, a largura do
desnível igual ou do piso será medida a piso será medida a partir
inferior a 3,20m. Em partir do perímetro da do perímetro da escada, a
curva a largura do escada, a uma distância uma distância de 1 metro.
degrau será medida a de 50 cm.
partir do perímetro da
escada
a
uma
distância de 35 cm.
Os pisos dos degraus não poderão apresentar qualquer tipo de saliência.
Escadas privativas e coletivas em curva não serão consideradas para o cálculo
de escoamento da população
Escadas coletivas deverão ser descontínuas a partir do pavimento
correspondente à soleira de ingresso da edificação, de forma a orientar o
usuário exterior.
Serão obrigatórios patamares intermediários, sempre que:
- a escada vencer desnível superior a 3,25m
- houver mudança de direção da escada coletiva
• Patamar dimensão mínima de 80cm: escada privativa
• Patamar dimensão mínima de 1,20m: escada coletiva sem mudança
de direção
• Patamar de dimensão da largura da escada: quando for coletiva e

houver mudança de direção, de forma a não reduzir o fluxo de
pessoas.

TÓPICOS
Corrimão de 0,80m
a 1,00m de altura
Lotação das
Edificações

Dimensionamento
dos espaços de
circulação
coletiva

Escoamento
Horizontal
Escoamento
Vertical

REQUISITOS
Escada de largura inferior a 1,20m: apenas de 1 lado.
Escada de largura igual ou superior a 1,20m: ambos os lados.
Escada de largura igual ou superior a 2,40m:terão corrimão intermediário de forma a garantir largura mínima 1,20m para cada face.
Para deficientes visuais: escadas coletivas com corrimão contínuos, sem interrupção nos patamares, prolongando-se por pelo menos 30cm
do início e do término da escada.
Definição: é equivalente ao número de usuários calculado na dependência de sua área de utilização. Portanto, a lotação será a somatória das
locações dos seus andares e compartimentos.
Cálculo: Área útil efetiva utilizada no andar (descontando parede, unidade sanitária, circulação vertical e horizontal)
15 (m2/pessoa) – valor apenas para habitação
Serão construídos por módulos de 0,30m, para escoar 30 pessoas por módulo, respeitando a largura mínima de 1,20m.
A lotação de cada ambiente, será corrigida, em virtude da distância entre o local de origem e a via de escoamento a dimensionar, pela
fórmula:
Lotação Corrigida (Lc) = (60 x Lotação de origem (Lo) x Y)/ K
Onde Y é obtido pela fórmula → Y = Ho/15 + 3/15 ≥ 1
sendo Ho = altura da edificação em metros, entre a cota do pavimento de saída,
até a cota do último pavimento, excluído o ático)
e K é obtido na tabela abaixo:
Tipo de Circulação
Corredores e Rampas
Escadas
Uso
Coletivo
Coletivo Protegido
Coletivo
Coletivo Protegido
Residencial
60
240
45
100
Os corredores serão dimensionados em razão da contribuição da lotação corrigida dos ambientes, não podendo haver diminuição de sua
largura no sentido da saída.

Escada ou rampa será dimensionada em razão do andar que tiver a maior lotação corrigida, apurada entre os andares que utilizarem esta via
de escoamento.
Os escoamentos verticais poderá ter dimensão variável, proporcional a lotação corrigida de cada andar, desde que no sentido da saída não
haja diminuição de sua largura.

Para as rampas descendentes no sentido do escoamento pode haver decréscimo de 2% da largura calculada.
Para as rampas ascendentes no sentido do escoamento deve haver acréscimo de 10% na largura calculada.
O espaço fronteiro a saída das escadas deve ter dimensão mínima de uma vez e meia a largura da escada.
No pavimento de saída da edificação, os espaços de circulação serão dimensionados de acordo com a capacidade de escoamento das escadas
que também venham a utilizar a via de escoamento.
As portas de acesso que proporcionam escoamento devem abrir no sentido da saída e, ao abrir, não podem reduzir as dimensões mínimas
exigidas para a via de escoamento.

TÓPICOS
Disposição de
Escadas e Saídas

REQUISITOS
Os serviços de circulação horizontal e vertical deverão ser dispostos segundo utilização, área, altura e lotação da edificação.
A distância máxima a percorrer será estipulada conforme a tabela.
Distância Máxima Horizontal a Percorrer
Andar
Percurso
Aberto ou Coletivo
Coletivo ou aberto
Com chuveiro automático Coletivo Protegido
De Saída da
De qualquer ponto até o
45
68
68
exterior
Edificação
Da escada até o exterior
25
38
45
Demais
De qquer ponto até uma escada
25
38
45
Andares
Definição: são espaços que permitem o escoamento, em segurança, dos setores a que servem.

Espaço de
Circulação
Protegida

Devem manter isolamento de qualquer outro espaço interno da edificação, por meio de elementos construtivos resistentes, no mínimo a duas
horas de fogo (RF-120), sendo dotadas de portas resistentes, à uma hora de fogo (RF=60).
Tenham uso exclusivo como circulação, estando permanentemente desobstruídos.
Contenham apenas as instalações elétricas próprias do recinto e do sistema de segurança.
Não contenham aberturas para dutos, ou galerias de instalações ou serviços.

Tenham os revestimentos das paredes e pisos ensaiados conforme as NTO, e aplicados de acordo com a tabela seguinte, em função do uso
da edificação.
USO
Residencial

Saída
A
I

Espaços de Circulação Protegido
Acesso das Saídas
A ou B
I ou II

Outros Espaços
A, B ou C

Considerar A, B e C índices para revestimentos de paredes e I e II os índices para revestimento de piso, segundo as NTO.
Quando existir a instalação de chuveiros automáticos, estes índices poderão ser reduzidos para uma classificação acima da estipulada.

TÓPICOS
Vestíbulos e
Antecâmaras

REQUISITOS
As escadas protegidas, em todos os pavimentos exceto no correspondente ao ingresso, somente poderão ter comunicação com
outros recintos interiores à edificação através de vestíbulos/antecâmaras também protegidos.
Deverão ter ventilação obrigatória, de modo a protegê-los da entrada de gases e fumaças, através das seguintes condições:
• Ventilação Natural: através de aberturas para o exterior, com área mínima igual a 50% da superfície de seu lado maior,
distanciada no mínimo de 5m de outra abertura da mesma edificação.
• Ventilação forçada artificial, com funcionamento automático nos casos de falta de energia, dimensionado de acordo
com as NTO (Normas Técnicas Oficiais).
• Ventilação Natural: através de abertura com o mínimo de 0,70m2 para duto de ventilação de ar, que deverá ter:
¾ Área mínima = 0,03m x Hd ≥ 1,00m2
onde, Hd = é a altura total do duto, não sendo admitido
escalonamento.
¾ Seção transversal capaz de conter um círculo de 0,70m de diâmetro.
¾ Tomada de ar exterior em sua base, diretamente para andar aberto ou para duto horizontal com dimensões não
inferiores à metade das exigidas para o duto vertical, e saída de ar situada 1,00m no mínimo acima da
cobertura, contígua ao duto.
¾ Paredes resistentes a duas horas de fogo (RF=120)
Excluem-se da exigência de vestíbulo/antecâmaras as escadas das edificações residenciais multifamiliares com altura menor
ou igual a 27,00m.

Condições Construtivas
Especiais

Edifício Residencial com
altura superior a 48m.

TÓPICOS

Pavimentos ou teto dos andares que tiverem compartimentos com área superior a 400 m2, situados a altura superior a 9,00m,
deverão dispor de uma das seguintes proteções:
Parede externa em cada andar da
Aba horizontal solidária com o piso ou
As
proteções
previstas
edificação, deverá ter altura
teto de cada andar, executada em material
poderão ser substituídas por
mínima de1,20m com resistência OU com resistência ao fogo (RF-120), OU outras soluções técnicas que,
ao fogo (RF-120), devendo ser
avançando em projeção pelo menos
comprovadamente, dificultem
solidária com pavimento ou teto.
0,90m sobre a face externa da edificação,
a propagação do fogo e/ou
de modo a obstruir a transmissão do fogo.
fumaça.
As edificações deverão ter espaços compartimentados em setores de incêndios, com área menor ou igual a 2.000m2
delimitados por elementos com resistência ao fogo RF-120 (parede e piso) e RF-60 (portas) e subdivididas em setores menores
com área menor ou igual a 500m2, delimitados com resistência ao fogo RF-60 (parede e piso) e RF -30 (portas).
A compartimentação prevista neste item poderá ser substituída pela instalação de chuveiros automáticos em toda a área.
Setores de incêndio: área delimitada por elementos resistentes ao fogo RF-120 (piso e parede) e RF-60 (porta):
Casa de Máquinas ou
Compartimentação em que a
Armazenamento de
Centrais de
Antecâmaras ou
equipamentos que possam
atividade desenvolvida possa
combustível.
Instrumentos
áreas de refúgio
agravar o risco de incêndio.
agravar o risco de incêndio.
contra incêndio
O elevador para uso em emergência poderá ser um dos elevadores da edificação dispondo, pelo menos, de dispositivos de
manobra manual para uso de Brigada de Incêndio ou Corpo de Bombeiros e alimentação de energia independente, por
gerador.

REQUISITOS
Deverão ser servidas por um elevador para uso em emergência dimensionado de acordo com as NTO.

Edifício Residencial com
altura superior a 80m.

Sistema de Segurança

Previsão de áreas de refúgios nas edificações, nos seguintes usos e condições:
Áreas de refúgio, quando previstas, deverão estar situadas em As áreas de refúgio, ou setor de incêndio, serão delimitadas
andares intermediários, com capacidade para abrigar a por elementos com resistência ao fogo RF -240 (paredes e
lotação total dos andares superiores, na proporção de 0,50m2 pisos) e RF-120 (portas).
por pessoa.
Os andares que tiverem área igual ou superior a 1.000 m2, destinados exclusivamente a estacionamento de veículos, deverão
ser isolados dos demais andares da edificação por elementos de resistência ao fogo RF-120 (parede e piso) e RF-60 (portas)
ainda que não haja necessidade de espaço de circulação protegida.
Definição: é o conjunto das instalações e equipamentos que deverão entrar em funcionamento e serem utilizados de forma
adequada em situação de emergência.

Constitui-se Sistema de Segurança, o conjunto de instalações, dimensionadas e executadas de acordo com as NTO, podendo
ser substituídas por outras soluções técnicas adequadas à natureza das condições de segurança, subdividindo-se em sistema
Básico e Sistema Especial.

Sistema de Segurança
Básico

Sistema Básico:
Iluminação de Sinalização de
Emergência
rotas e saídas

Sistema de Segurança
Especial

As edificações que necessitem, no mínimo, de mais de uma escada protegida, deverão dispor do Sistema Especial de
Segurança, constituído de sistema de segurança básico, detecção e alarme de acionamento automático e equipamento fixo de
combate a incêndio com acionamento automático ou não.

Alarme de Equipamentos móveis e semifixos de operação manual para combate a
acionamento incêndio, de acordo com a legislação estadual específica.
manual
As edificações que necessitem, no mínimo, de uma escada protegida, deverão dispor do Sistema Básico de Segurança.
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4.2.2. Decreto Estadual Nº 46.076, de 31 de agosto de 2.001
Este Decreto está em vigor desde 22 de abril de 2.002, tendo suas
exigências sido feitas por intermédio de tabelas, o que veio a facilitar sua
consulta. Apresentam-se, a seguir, os principais artigos deste novo Decreto.
Da Aplicação (capítulo III)

Artigo 4º - Ao Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo_
CBPMESP, por meio do Serviço de Segurança Contra Incêndio, cabe regulamentar,
analisar e vistoriar as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e
áreas de risco, bem como realizar pesquisa de incêndio no âmbito do Estado, junto
aos municípios conveniados.

Artigo 5º - As normas de segurança previstas neste Regulamento se aplicam às
edificações e áreas de risco, devendo ser observadas por ocasião da:
I)Construção e reforma;
II) Mudança da ocupação ou uso;
III) Ampliação da área construída;
IV) Regularização das edificações e áreas de risco, existentes na data
da publicação deste Regulamento.

Do Serviço de Segurança Contra Incêndio (capítulo IV)

Artigo 6º - O Serviço de Segurança contra Incêndio compreende o conjunto de
unidades do CBPMSP, que tem por finalidade desenvolver as atividades
relacionadas à prevenção e proteção contras incêndio nas edificações e áreas de
risco,

observando-se

o

cumprimento

das

exigências

estabelecidas

neste

Regulamento.

Artigo 7º - É função do Serviço de Segurança Contra Incêndio:
I) Realizar pesquisa de incêndio;
II) Regulamentar as medidas de segurança contra incêndio;
III) Credenciar seus oficiais e praças;
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IV) Analisar o processo de segurança contra incêndio;
V) Realizar a vistoria nas edificações e áreas de risco;
VI) Expedir o AVCB;
VII) Cassar o AVCB.

Dos Procedimentos Administrativos (capítulo V)

Artigo 9º - O AVCB será expedido pelo Corpo de Bombeiro, desde que as
edificações e áreas de risco estejam com suas medidas de segurança contra
incêndio projetadas e instaladas de acordo com o respectivo processo aprovado,
após vistoria de que trata o artigo 10.

§ 1º - O processo será iniciado com o protocolo de requerimento, devidamente
instruído com o projeto técnico que deve conter plantas, especificações das
medidas de segurança contra incêndio e demais documentos necessários à
demonstração do atendimento das disposições técnicas contidas no Regulamento.

Das Responsabilidades (capítulo VI)

Artigo 16º - Nas edificações e áreas de risco a serem construídas cabe aos
respectivos autores e/ou responsáveis técnicos, o detalhamento técnico dos
projetos e instalações das medidas de segurança contra incêndio, e ao responsável
pela obra, o fiel cumprimento do que foi projetado.

Artigo 17º - Nas edificações e áreas de risco já construídas é de inteira
responsabilidade do proprietário ou do responsável pelo uso:
I. Utilizar a edificação de acordo com o uso para o qual foi projetada;
II. Tomar as providências cabíveis para a adequação da edificação e
áreas de risco às exigências deste Regulamento, quando necessário.

Da Altura e Área das Edificações (capítulo VII)

Artigo 19º - Para fins de aplicação deste regulamento, na mensuração da altura da
edificação, não serão considerados:
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I.

Os subsolos destinados exclusivamente a estacionamento de
veículos, vestiários e instalações sanitárias ou respectivas
dependências sem aproveitamento para quaisquer atividades
ou permanência humana;

II.

Pavimentos superiores destinados, exclusivamente, a áticos,
casas de máquinas, barriletes, reservatórios de água e
assemelhados;

III.

Mezaninos cuja área não ultrapasse a 1/3 (um terço) da do
pavimento onde se situa;

IV.

O pavimento superior da unidade duplex do último pavimento
da edificação.

Da Classificação das Edificações e Áreas de Risco (capítulo VIII)

Artigo 22º - Para efeito deste Regulamento, as edificações e áreas de risco são
classificadas conforme segue:

I) Quanto à ocupação, (ver tabela 1 em anexo);
II) Quanto à altura, (ver tabela 2 em anexo);
III) Quanto à carga de incêndio, (ver tabela 3 em anexo).

Das Medidas de Segurança Contra Incêndio (capítulo IX)

Artigo 23º - Constituem medidas de segurança contra incêndio e áreas de risco:
I) Acesso de viaturas na edificação e áreas de risco;
II) Separação entre edificações;
III) Segurança estrutural nas edificações;
IV) Compartimentação horizontal;
V) Compartimentação vertical;
VI) Controle de materiais de acabamento;
VII) Saídas de emergência;
VIII) Elevador de emergência;
IX) Controle de fumaça;
X) Gerenciamento de risco de incêndio;
XI) Brigada de incêndio;

80

XII) Iluminação de emergência;
XIII) Detecção de incêndio;
XIV) Alarme de incêndio;
XV) Sinalização de emergência;
XVI) Extintores;
XVII) Hidrante e mangotinhos;
XVIII) Chuveiros automáticos;
XIX) Resfriamento;
XX) Espuma;
XXI) Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO2); e
XXII) Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.

Do Cumprimento das Medidas de Segurança contra Incêndio (capítulo
X)

Artigo 24º
Parágrafo Único - Consideram-se obrigatórias às exigências assinaladas com “X”
nas tabelas anexas, devendo ainda, serem observadas as ressalvas, em notas
transcritas logo abaixo das tabelas.
Artigo 25º - Cada medida de segurança contra incêndio, constante das tabelas 4, 5
e 6 (6A a 6M ) deve obedecer aos parâmetros estabelecidos na ITCB respectiva.

Artigo 26º - Além da observância das normas gerais do presente regulamento, a
edificação e áreas de risco deverão atender a ITCB respectiva, quando:
I) Houver comercialização e/ou utilização de Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP);
II) Houver manipulação e/ou armazenamento de produtos perigosos,
explosivos e líquidos inflamáveis ou combustíveis;
III) Utilizar cobertura de sapé, piaçava ou similares;
IV) For provida de heliporto ou heliponto;
V) Houver comércio de fogos de artifício.
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Artigo 28º - O elevador de emergência, sistema constante de ITCB de saídas de
emergência nas edificações, é exigido em todas as edificações com altura superior
a 60 (sessenta) metros, exceto quando se tratar:
I) Das ocupações do grupo A (residenciais), onde a exigência ocorrerá
quando a altura for superior a 80 (oitenta) metros;

II) Das ocupações do grupo H, divisão H-3 (hospitais e assemelhados),
onde a exigência ocorrerá quando a altura for superior a 12 (doze)
metros.

Apresenta-se a seguir, as tabelas que contemplam as exigências
relativas ao Uso Residencial e ao Hotel Residencial, pertinentes ao
desenvolvimento deste trabalho.
Tabela 1 do Anexo do Decreto (Parcial)
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO
Grupo

Ocupação/

Divisão

Descrição

Exemplos

Uso
A

Residencial

A-1

Habitação unifamiliar

Casas térreas ou assobradadas
(isoladas e não isoladas) e condomínios
horizontais

Habitação
A-2

B

Serviço de

multifamiliar

A-3

Habitação coletiva

B-1

Hotel e assemelhado

B-2

Hotel residencial

Hospedagem

Edifícios de apartamento em geral
Pensionatos, internatos, alojamentos,
mosteiros, conventos, residências
geriátricas. Capacidade máxima de 16
leitos
Hotéis, motéis, pensões, hospedarias,
pousadas, albergues, casas de cômodos
e divisão A3 com mais de 16 leitos. E
assemelhados
Hotéis e assemelhados com cozinha
própria nos apartamentos (incluem-se
apart-hotéis, hotéis residenciais) e
assemelhados
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Tabela 2 do Anexo do Decreto
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À ALTURA
Tipo

Denominação

Altura

I

Edificação Térrea

Um pavimento

II

Edificação Baixa

H ≤ 6,00 m

III

Edificação de Baixa-Média Altura

6,00 m < H ≤ 12,00 m

IV

Edificação de Média Altura

12,00 m < H ≤ 23,00 m

V

Edificação Mediamente Alta

23,00 m < H ≤ 30,00 m

VI

Edificação Alta

Acima de 30,00 m

Tabela 3 do Anexo do Decreto
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO
Risco

Carga de Incêndio MJ/m2

Baixo

até 300MJ/m²

Médio

Entre 300 e 1.200MJ/m²

Alto

Acima de 1.200MJ/m²

Tabela 6A do Anexo do Decreto
EDIFICAÇÕES DO GRUPO A COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12 M
GRUPO A - RESIDENCIAL

Grupo de ocupação e uso
Divisão
Medidas de Segurança
contra Incêndio

A-2 – A-3 e Condomínios Residenciais
Classificação quanto à altura (em metros)
Térrea

H<6

6 <H≤ 12

12 <H≤ 23

23 <H≤ 30

Acima
de 30

Acesso de Viatura na
Edificação

X

1

X1

X1

X1

X1

X1

Segurança Estrutural
contra Incêndio

X

X

X

X

X

X

Compartimentação Vertical

X

X

X

Controle de Materiais de
Acabamento

X

X

X

Saídas de Emergência

X

X

X

X

X

X

Brigada de Incêndio

X

X

X

X

X

X

Iluminação de Emergência

X

X

X

X

X

X

Alarme de Incêndio

X

X

X

X

X

X

Sinalização de Emergência

X

X

X

X

X

X

Extintores

X

X

X

X

X

X

Hidrante e Mangotinhos

X

X

X

X

X

X
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NOTAS ESPECÍFICAS:
1 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de
acesso ao condomínio.
NOTAS GENÉRICAS:
a – O pavimento superior da unidade duplex do último piso da edificação não será computado
para a altura da edificação; e
b – O sistema de alarme pode ser substituído pelo sistema de interfone, desde que cada
apartamento possua um ramal ligado à central, que deve ficar numa portaria com vigilância
humana 24 horas e tenha uma fonte autônoma, com duração mínima de 60 min.

Tabela 6B do Anexo do Decreto
EDIFICAÇÕES DO GRUPO B COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12M
Grupo de ocupação e
uso

GRUPO B – SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

Divisão

B-1 e B-2

Medidas de Segurança
contra Incêndio

Classificação quanto à altura (em metros)
Térrea

H<6

6 <H≤ 12

12 <H≤ 23

23 <H≤ 30

Acima
de 30

Acesso de Viatura na
Edificação

X

7

X7

X7

X7

X7

X7

Segurança Estrutural
contra Incêndio

X

X

X

X

X

X

X1

X1

X2

X2

X

X

3

X3

X

Compartimentação
Horizontal
Compartimentação
Vertical
Controle de Materiais de
Acabamento

X

X

X

X

X

X

Saídas de Emergência

X

X

X

X

X

X

X

X

Plano de Intervenção de
Incêndio
Brigada de Incêndio

X

X

X

X

X

X

4

4

X

X

X

X

X

4

X4,5

X5

X

X

X

Iluminação de
Emergência

X

Detecção de Incêndio

X

Alarme de Incêndio

6

X

6

X

6

X

6

X

6

X

X6

Sinalização de
Emergência

X

X

X

X

X

X

Extintores

X

X

X

X

X

X

Hidrante e Mangotinhos

X

X

X

X

X

X

X

X

Chuveiros Automáticos

NOTAS ESPECÍFICAS:
1 – Pode ser substituído por sistema de chuveiros automáticos;
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2 – Pode ser substituído por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos;
3 – Pode ser substituído por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros
automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de
instalações;
4 – Estão isentos os motéis que não possuam corredores internos de serviço;
5 – Os detectores de incêndio devem ser instalados em todos os quartos;
6 – Os acionadores manuais devem ser instalados nos corredores; e
7 – Recomendado.

As medidas de segurança contra incêndio exigidas para cada tipo de
ocupação específica devem estar de acordo com nas Instruções Técnicas
pertinentes. Ou seja, no caso das medidas a serem cumpridas para edifícios
residenciais multifamiliares e serviços de hospedagem, as seguintes
Instruções Técnicas devem ser observadas:
Tabela 09 – Instruções Técnicas obrigatórias para edifícios residenciais
multifamiliares e de hospedagem
Medida de segurança contra incêndio

Instrução Técnica

Acesso na Viatura na Edificação e Área de Risco
Segurança Estrutural nas Edificações – Resistência
ao Fogo dos Elementos de Construção
Compartimentação Horizontal e Compartimentação
Vertical
Controle
de
Materiais
de
Acabamento
e
Revestimento
Saídas de Emergência em Edificações
Plano de Intervenção de Incêndio (apenas para
serviços de hospedagem)
Brigada de Incêndio
Iluminação de Emergência
Sistemas de Detecção e Alarmes de Incêndio
Sinalização de Emergência
Sistema por Proteção por Extintores de Incêndio
Sistema de Hidrante e de Mangotinhos para
Combate a Incêndio
Sistema de Chuveiros Automáticos (apenas para
serviços de hospedagem)

IT nº 06/01
IT nº 08/01
IT nº 09/01
IT nº 10/01
IT nº 11/01
IT nº 16/01
IT nº 17/01
IT nº 18/01
IT nº 19/01
IT nº 20/01
IT nº 21/01
IT nº 22/01
IT nº 23/01

85

4.2.3. Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo
A seguir, são apresentadas, resumidamente as Instruções Técnicas
pertinentes a este trabalho. Vale ressaltar que as exigências contidas nas
Instruções Técnicas são classificadas em duas categorias pelo Corpo de
Bombeiros:

aquelas

de

efeito

compulsório

e

aquelas

que

são

“recomendadas” porém sem efeito para aprovação do projeto.
a) IT N°06/01 – Acesso de Viatura na Edificação e Área de Risco

Esta IT fixa condições mínimas exigíveis para o acesso e estacionamento de
viaturas de bombeiros nas edificações e áreas de risco, visando disciplinar o
seu emprego operacional na busca e salvamento de vitimas e no combate e
incêndios, atendendo ao previsto no Decreto Estadual 46076/01.
No Grupo A – residencial, esta IT é recomendada para as vias de acesso e
faixas de estacionamento e exigido para o portão de acesso ao condomínio.
No Grupo B – hospedagem, esta IT é recomendada.
Tabela 10 – Exigências para o acesso de viatura na edificação e área de
risco
Obrigatória para os portões de acesso de condomínios
Aplicação

residenciais unifamiliares, condomínios comerciais e
industriais.
Largura mínima de 6 metros.

Exigências para as
vias de acesso

Suportar viaturas de 25.000 quilogramas-força.
Desobstrução em toda a largura e com altura mínima de
4 metros.
Acesso por portão, este deverá ter largura mínima de 4
metros e altura mínima de 4,5 metros.
As vias com extensão superior a 45 metros, devem
possuir retorno circular em formato em “Y” ou “T”, sendo

Exigências para as

respeitada as medidas mínimas indicadas.
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vias de acesso

São aceitos outros tipos de acessos com retornos, mas
que garantam a entrada e saída de viaturas e atendam
as condições anteriores.
Largura mínima de 8 metros.

Exigências para as

Comprimento mínimo de 15 metros.

faixas de

Suportar viaturas com peso de 25.000 quilogramas-força.

estacionamento

Desnível máximo não poderá ultrapassar o valor de 5%
tanto longitudinal quanto transversalmente.
Deve existir pelo menos uma faixa de estacionamento
paralela a uma das faces da edificação que possua
aberturas.
Distância máxima da faixa até a face da edificação deve
ser de 8 metros.
A faixa deve estar livre de postes, painéis, árvores ou
qualquer elemento que possa obstruir a operação das
viaturas
Deve ser sinalizada com placas de proibido parar e
estacionar e com sinalização de solo demarcadas com
faixas amarelas e identificadas (Reservado para viaturas
do corpo de bombeiro).

Edifícios com altura

Se a edificação estiver afastada mais de 10 metros da

superior a 12 metros

via pública, deve possuir via de acesso e pelo menos
uma faixa de estacionamento.

b) IT n° 08/01 – Segurança Estrutural nas Edificações – Resistência ao
Fogo dos Elementos de Construção

Esta IT estabelece as condições a serem atendidas pelos elementos
estruturais e de compartimentação que integram as edificações para que,
em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo
suficiente para possibilitar o atendimento das prescrições contidas nos
objetivos do Decreto Estadual 46076/01.
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Os tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF) são aplicados
aos elementos estruturais e de compartimentação, conforme os critérios da
tabela abaixo.
Tabela 11 – Tempos requeridos de resistência ao fogo para os elementos
estruturais e de compartimentação
G Ocupa
r
ção/
u
Uso
p
o
A Residencial
B Serviços de
Hospedagem

Profundidade do
Subsolo Hs

Altura da Edificação H

Classe S2
Hs>10m

Classe
S1
Hs≤10m

Classe
P1
Hs ≤ 6m

Classe P2
6m<Hs≤
12m

Classe P3
12m<Hs≤
23m

Classe P4
23m<Hs≤
30m

Classe P2
30m<Hs≤
80m

H>80
m

90

60

30

30

60

90

120

CT

90

60

30

60 (30)

60

90

120

CT

1. CT = Utilizar Comissão Técnica junto ao CBPMESP.
2. Os tempos entre parênteses podem ser usados nas edificações nas quais cada
pavimento tenha área menor ou igual a 750m2, desde que haja compartimentação vertical.
IT nº 08 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (Tabela A do anexo A - parcial)

Dimensionamento de elementos estruturais em situação de incêndio:
•

Aço: recomenda-se que a temperatura crítica do aço seja

tomada como um valor máximo de 550°C para os aços convencionais
ou calculadas para cada elemento estrutural de acordo com a norma
NBR-14323 – Dimensionamento de Estruturas de Aço em Edifícios
em situação de incêndio.
•

Concreto: deverá ser calculado de acordo com a norma NBR-

6118 – Projeto e execução de obras de concreto – Procedimento.
•

Outros materiais estruturais: na ausência de normas nacionais,

poderão ser utilizadas normas ou especificações estrangeiras
internacionalmente reconhecidas.
c) IT n° 09/01 – Compartimentação Horizontal e Compartimentação
Vertical
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Esta IT se aplica a todas as edificações onde são exigidas a
compartimentação horizontal e vertical, conforme previsto nas tabelas 6A a
6M do Decreto Estadual 46076/01, estabelecendo detalhamentos técnicos
relativos à área de compartimentação.
Nos edifícios residenciais é obrigatório apenas a compartimentação
vertical para construções acima de 12 metros, já nos edifícios de
hospedagem há obrigatoriedade da compartimentação horizontal para
construções acima de 6 metros e da compartimentação vertical para
construções acima de 12 metros.
A compartimentação horizontal se destina a impedir a propagação de
incêndio no pavimento de origem para outros ambientes no plano horizontal.
As paredes divisórias entre unidades autônomas e entre unidades e
as áreas comuns para as ocupações dos grupos A (A2 e A3) e B devem
possuir resistência mínima de 60 minutos, independente do TRRF da
edificação.
As portas de acesso a estas unidades autônomas devem ser cortafogo pelo período de 30 minutos.
A compartimentação vertical se destina a impedir a propagação de incêndio
no sentido vertical, ou seja, entre pavimentos consecutivos. Esta é
constituída dos seguintes elementos construtivos:
A ausência de compartimentação vertical, quando permitida, não deve
estender-se além de três pisos consecutivos, cuja envoltória de áreas não
devem superar a área máxima estabelecida para a compartimentação.
Nas

situações

onde

não

houver

possibilidade

de

executar

a

compartimentação horizontal e vertical, por razões construtivas ou
ocupacionais, além da obrigatoriedade do sistema de chuveiros automáticos,
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será exigido controle de fumaça nos ambientes conforme IT-15 (Controle de
Fumaça em Espaços Comuns e Amplos). Esta obrigatoriedade estende-se
às ocupações secundárias incluindo-se as garagens subterrâneas ou
elevadas mesmo que não se apliquem às exigências para este tipo de
ocupação.
d) IT n° 10/01 – Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento

Esta IT estabelece as condições a serem atendidas pelos materiais de
acabamento e revestimento empregados nas edificações, para que, na
ocorrência

de

incêndio,

restrinjam

a

propagação

de

fogo

e

o

desenvolvimento de fumaça, atendendo ao previsto no Decreto Estadual n°
46076/01.
Todo material ou conjunto de materiais empregados nas superfícies dos
elementos construtivos das edificações, tanto nos ambientes internos como
nos externos, com finalidade de atribuir características estéticas, de conforto,
de durabilidade, etc. incluem-se como material de revestimento (por
exemplo, os pisos, forros e as proteções térmicas dos elementos
estruturais).
Material de acabamento é todo material ou conjunto de materiais utilizados
como arremates entre elementos construtivos (rodapés, matajuntas, etc.).
Material termo-acústico é todo material ou conjunto de materiais utilizados
para isolação térmica e/ou acústica.
O controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR) empregado
nas edificações destina-se a estabelecer padrões para o não surgimento de
condições propícias do crescimento e da propagação de incêndios, bem
como da geração de fumaça.
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Será exigido o CMAR, em razão da ocupação e uso, e em função da posição
dos materiais de acabamento, materiais de revestimento e materiais termoacústicos, visando:
•

Piso;

•

Paredes / divisórias;

•

Teto / forro;

•

Cobertura.

O CMAR não será exigido nas edificações com área menor ou igual a
750,00m2 e altura menor ou igual a 12,00m.
Os ensaios para classificação dos materiais devem levar em conta e
reproduzir a maneira como são aplicados na edificação. Caso o material seja
aplicado sobre o substrato combustível, este deverá ser incluído no ensaio.
Caso o material seja aplicado a um substrato incombustível, o ensaio poderá
ser realizado utilizando-se de substrato de placas de fibro-cimento com 6mm
de espessura.
Na impossibilidade de classificação conforme NBR 9442, deverá ser
realizado ensaio por meio do método UBC 26,3 – Uniform Building Code
Standard 26-3 – “Room fire test standard for interior of foam plastic system”,
sendo as exigências estabelecidas em termos do Índice de Propagação
Superficial de Chamas, substituída pela exigência de aprovação por meio do
UBC 26,3.
A Classe dos materiais a serem utilizados, considerando a divisão da
ocupação em função da finalidade do material, é apresentada na Tabela 12:
Tabela 12 – Classe dos materiais para elementos estruturais e de
compartimentação para ambientes internos e externos da edificação.
Divisão

Finalidade do Material
Piso

Edifícios Residenciais e

Parede e divisória

Teto e Forro

Classe I, II-A, Classe I, II-A, III-A Classe I, II-A
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Serviços de

III-A, IV-A ou ou IV-A*

Hospedagem com altura

V-A*

ou III-A*

superior a 12m
Obs: * apenas para Edifícios residenciais
IT nº 10 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo

Onde:
Método de Ensaio

ISO 1182

NBR 9442

Classe I

Incombustível

-

Classe II - A

Combustível

Ip ≤ 25

Classe III - A

Combustível

25 < Ip ≤ 75

Classe IV - A

Combustível

75 < Ip ≤ 150

Classe V - A

Combustível

150 < Ip ≤ 400

IT nº 10 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
Obs: Ip = Índice médio de propagação superficial

Cabe ressaltar que esta classificação não adota critério similar à
classificação apresentada no Código de Obras e Edificações do Município
de São Paulo. No tópico Espaço de circulação protegida do COE é
comentado o índice adequado para revestimentos de parede e piso.
e) IT n° 11/01 – Saídas de Emergência em Edificações

Esta tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para
o dimensionamento das “Saídas de Emergência em Edificações”, visando a
que sua população possa abandoná-las, em caso de incêndio ou pânico,
completamente protegida em sua integridade física e permitir o acesso de
guarnições de bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoas
atendendo ao previsto Decreto Estadual 46076/01.
Esta IT se aplica a todas as edificações, exceto aos locais destinados a
recintos esportivos e de espetáculo artístico-cultural. Perante essa norma, as
edificações são classificadas quanto à ocupação e quanto à altura,
dimensões em planta e características construtivas.
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Tabela 13 – Larguras mínimas das saídas de emergência
As larguras mínimas das saídas de emergência em qualquer caso:
1,20m para as ocupações em geral, ressalvando o disposto a seguir
1,65m correspondente a três unidades de passagem de 55cm para as escadas, os
acessos (corredores e passagens) e descarga
2,20m, correspondente a quatro unidades de passagem de 55cm, para as rampas,
acesso às rampas (corredores e passagens) e descarga das rampas
As portas que abrem para dentro de rotas de saída, em ângulo de 180°, em seu
movimento de abrir, no sentido do transito de saída, não podem diminuir a largura
efetiva destas em valor menor que a metade, sempre mantendo uma largura
mínima livre de 1,20m para as ocupações em geral
As portas que abrem no sentido do trânsito de saída, para dentro de rotas de
saída, em ângulo de 90°, devem ficar em recessos de paredes, de forma a não
reduzir a largura efetiva em valor maior que 0,10m

Tabela 14 – Exigências para os acessos de emergência
Os acessos devem satisfazer às seguintes condições:
Permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes da edificação
Permanecer desobstruídos em todos os pavimentos
Ter pé direito mínimo de 2,50m, com exceção de obstáculos representados por
vigas, vergas de portas, e outros, quando a altura mínima livre deve ser de 2,00m
Ser sinalizados e iluminados com indicação clara do sentido da saída, de acordo
com o estabelecido nesta IT
As distâncias máximas a serem percorridas para atingir as portas de acesso às
edificações e o acesso às escadas ou as portas das escadas (nos pavimentos)
devem ser contadas a partir da porta de acesso do compartimento mais distante,
desde que o caminhamento interno deste compartimento não ultrapasse 10,00m.

Tabela 15 – Classificação das edificações
Classificação das edificações
Classe X

Quando a propagação do fogo é fácil; quando tiver qualquer peça
estrutural ou entrepiso combustível ou não resistente ao fogo e
desprotegido.
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Classe Y

Qualquer edificação dotada de estrutura resistente ao fogo-mediana
resistência – Condições de risco:
- Aberturas entre pavimentos, que permitam a fácil propagação
vertical do incêndio, tais como escadas, vazios (ornamentais ou não),
dutos desprotegidos, e outros;
- Inexistência de distância satisfatória entre aberturas de pavimentos
consecutivos, tais como prédios com paredes-cortina, “pele de vidro”,
peitoris inferiores ao previsto na classe Z.

Classe Z

Edificações em que a propagação do fogo é difícil e, portanto, a
distância máxima a ser percorrida possa ser maior, é necessário que:
- Sua estrutura seja de concreto armado ou protendido, calculado e
executado conforme NBR-5627;
- Tenha paredes externas com resistência ao fogo igual ou superior à
da estrutura, resistindo, pelo menos, a 2 horas de fogo;
- Tenha isolamento entre pavimentos, o qual é obtido por
afastamentos mínimos de 1,20m entre vergas e peitoris de aberturas
situadas em pavimentos consecutivos, com parede ou viga com
resistência ao fogo igual à exigida para a laje de entrepiso e nunca
inferior a 2 horas; esta distância entre aberturas pode ser substituída
por aba horizontal que avance 0,90m da face da edificação, solidária
com o entrepiso e com a mesma resistência ao fogo deste;
- Tenha isolamento entre unidades autônomas.

Tabela 16 – Distâncias máximas a serem percorridas
Distâncias máximas a serem percorridas
Tipo de
Edificação

Grupo

Sem chuveiro ou detector
automático
Mais de
Saída única
uma saída

Com chuveiro ou detector
automático
Mais de
Saída única
uma saída
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X

AeB

10 m

20 m

25 m

35 m

Y

AeB

20 m

30 m

35 m

45 m

Z

AeB

40 m

50 m

55 m

65 m

IT nº 11 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (Tabela 05)

Tabela 17 – Números de saídas e tipos de escadas em função da altura e
ocupação
Números de Saídas e Tipos de escada
Dimensão

N (área de pavimento < ou =

O (área de pavimento >

2

Altura (m)
Ocupação

750m )

750m2)

Acima de 30

Acima de 30

Nº s

Tipo

Nº s

Escada

Tipo
Escada

Grupo

Divisão

AeB

A-2

1

PF @

2

PF

A-3

2

PF

2

PF

B-1 e B-2

2

PF

2

PF

IT nº 11 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (Tabela 6)
Onde:
EP: Escada enclausurada protegida
PF: Escada à prova de fumaça
@: Na divisão A-2, se a altura da edificação não for superior a 50m, a escada poderá ser do
tipo EP, sendo que acima desta altura permanece a escada PF

Tabela 18 – Exigências para portas de passagem
As portas devem ter as seguintes dimensões mínimas de luz:
80cm, valendo por uma unidade de passagem
90cm , valendo por duas unidades de passagem
1,50m, em duas folhas, valendo por três unidades de passagem
Porta com dimensão maior ou igual a 2,20m, exige-se coluna central

Tabela 19 – Exigências para portas que dividem corredores de rotas de
saída
Portas que dividem corredores que constituem rotas de saída devem:
Ter condições de reter a fumaça e ser provida de visor transparente de área
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mínima de 0,07m2, com altura mínima de 25cm;
Abrir no sentido do fluxo de saída
Abrir nos dois sentidos, caso o corredor possibilite saída nos dois sentidos.
É vedado o uso de peças plásticas em fechaduras, espelhos, maçanetas,
dobradiças e outros em portas de rotas de saída; entrada em unidades autônomas;
salas com capacidade acima de 50 pessoas.

Tabela 20 – Exigências para o uso de rampas
O uso de rampas é obrigatório nos seguintes casos:
Para unir dois pavimentos de diferentes níveis em acesso a áreas de refúgio;
Na descarga e acesso de elevadores de emergência
Sempre que a altura a vencer for inferior a 0,48m, já que são vedados lanços de
escadas com menos de três degraus
Quando a altura a ser vencida não puder permitir o dimensionamento equilibrado
dos degraus de uma escada
Para unir o nível externo ao nível do saguão térreo das edificações em que houver
usuários de cadeiras de rodas (ver NBR-9050)
As rampas não podem terminar em degraus ou soleiras, devendo ser precedidas e
sucedidas sempre por patamares planos. Os patamares das rampas devem ser
sempre em nível, tendo o comprimento mínimo de 1,20m, medidos na direção do
trânsito, sendo obrigatórios sempre que houver mudança na direção ou quando a
altura a ser vencida ultrapassar 3,70m
A declividade máxima das rampas externas à edificação deve ser de 10% (1:10).
As declividades máximas das rampas internas devem ser de 10% (1:10) nas
edificações de ocupações A e B.

Tabela 21 – Exigências para escadas em pavimentos sem saída em nível
para o espaço exterior
Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço
livre exterior devem ser dotados de escadas, enclausuradas ou não. Os
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degraus devem ter:
Altura compreendida entre 16,0cm e 18,0cm, com tolerância de 0,5cm;
Largura dimensionada pela formula do Blondel: 63cm<(2h + b)<64cm
Ter, num mesmo lanço, larguras e alturas iguais e, em lanços sucessivos de uma
mesma escada, diferenças entre as alturas de degraus de, no máximo, 5mm
Ter bocel (nariz) de 1,5cm, no mínimo, ou, quando este inexistir, balanço da quina
do degrau sobre o imediatamente inferior com este mesmo valor mínimo
O lanço mínimo deve ter três degraus e o lanço máximo, entre dois patamares
consecutivos, não deve ultrapassar 3,70m de altura

Tabela 22 – Exigências para escadas enclausuradas
As escadas enclausuradas protegidas devem:
Garantir e possuir TRRF por no mínimo de 120 minutos e suas paredes devem ter
acabamento liso.
Ter suas caixas isoladas por paredes resistentes a 2 horas de fogo, no mínimo.
Ter as portas de acesso a esta caixa de escada tipo corta-fogo, com resistência de
90 minutos de fogo.
Ser dotadas, em todos os pavimentos (exceto no da descarga, onde isto é
facultativo), de janelas abrindo para o espaço livre exterior.
Ser dotadas de janela que permita a ventilação em seu término superior, com área
mínima de 1,00 m2, devendo estar localizada na parede junto ao teto ou no
máximo a 15cm deste, do término da escada.
Devem possuir ventilação permanente inferior, com área de 1,20 m2 no mínimo,
devendo ficar junto a sola da caixa da escada podendo ser no piso do pavimento
térreo ou no patamar intermediário entre o pavimento térreo e o pavimento
imediatamente superior, que permita a entrada de ar puro, em condições análogas
à tomada de ar dos dutos de ventilação.

Tabela 23 – Exigências para escadas enclausuradas à prova de fumaça
As escadas enclausuradas à prova de fumaça devem:
Ter suas caixas enclausuradas por paredes resistentes a 4 horas de fogo.
Ter ingresso por antecâmaras ventiladas, terraços ou balcões.
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Ser providas de porta corta-fogo com resistência de 60 minutos ao fogo.

Tabela 24 – Exigências para antecâmaras de escadas enclausuradas
As antecâmaras, para ingressos nas escadas enclausuradas devem:
Ter comprimento mínimo de 1,80m.
Ter pé-direito mínimo de 2,50m.
Ser dotadas de porta corta-fogo na entrada e na comunicação da caixa da escada,
com resistência de 60 minutos de fogo cada.
Ser ventiladas por dutos de entrada e saída de ar.
Ter abertura de entrada de ar do duto situada junto ao piso ou, no máximo, a
15cm deste, com área mínima de 0,84m2 e, quando retangular, obedecendo à
propagação máxima de 1:4 entre suas dimensões.
Ter a abertura de saída de ar do duto situada junto ao teto ou no máximo, a 15cm
deste, com área mínima de 0,84m2 e, quando retangular, obedecendo a proporção
1:4 entre suas dimensões.
Ter, entre as aberturas de entrada e de saída de ar, a distância vertical mínima de
2,00m, medida eixo a eixo
Ter a abertura de saída de ar situada, no máximo, a uma distância horizontal de
3,00m, medida em planta da porta de entrada da antecâmara, e a abertura de
entrada de ar situada, no máximo, a uma distância horizontal de 3,00m, medida em
planta, da porta de entrada da escada
Ter paredes resistentes ao fogo por no mínimo 120 minutos
As aberturas dos dutos de entrada e saída de ar das antecâmaras deverão ser
guarnecidas por telas de arame, com espessura dos fios superior ou igual a 3mm e
malha com dimensões mínimas de 2,5cm por 2,5cm
Os dutos de ventilação natural devem formar um sistema integrado: o
duto de entrada de ar (DE) e o duto de saída de ar (DS).

Tabela 24 (cont.) – Exigências para antecâmaras de escadas enclausuradas
As paredes dos dutos de saídas de ar devem ser resistentes, no mínimo, a 2 horas
de fogo; ter isolamento térmico e inércia térmica equivalentes, no mínimo, a uma
parede de tijolos maciços, rebocada, de 15cm de espessura, quando atenderem a
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até 15 antecâmaras, e de 23cm de espessura quando atenderem a mais de 15
antecâmaras; ter revestimento interno liso.
Será aceita uma distância de 1,20m para qualquer altura da edificação, entre a
abertura desprotegida do próprio prédio até o parâmetro externo do balcão,
varanda ou terraço para o ingresso na escada enclausurada à prova de fumaça,
desde que ente elas seja interposta uma parede com TRF mínimo de 2 horas.
Os corrimãos devem ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas,
devendo estar situados entre 80cm e 92cm acima do nível do piso, sendo em
escadas, esta medida tomada verticalmente. Devem estar afastados 40mm no
mínimo das paredes ou guardas às quais forem fixados. E guarda-corpos?
Para auxilio dos deficientes visuais, os corrimãos das escadas deverão ser
contínuos, sem interrupção nos patamares, prolongando-se, sempre que for
possível, pelo menos 0,20m do inicio e término da escada com suas extremidades
voltadas para a parede ou com solução alternativa.

Tabela 25 – Exigências para elevadores de emergência
É obrigatória a instalação de elevadores de emergência:
Em todas as edificações residenciais A-2 e A-3 com altura superior a 80,00m e nas
demais ocupações com altura superior a 60,00m
Nas ocupações institucionais, sempre que sua altura ultrapassar 12,00m

Tabela 26 – Características do ponto de ancoragem
Características do ponto de ancoragem:
Considera-se ponto de ancoragem todo dispositivo destinado à ancoragem de
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cordas para a retirada de vitimas e acesso de bombeiros na edificação e área de
risco.
Permitir fixação de modo a não provocar abrasão ou esforços de corte nas cordas.
Ser constituído de material que resista a esforços de tração de 3.000 quilogramasforça.
Ser constituído de material que resista às intempéries.
Ser fixado em pelo menos 2 pontos com resistência igual ao exigido no item
anterior.
A distância mínima entre o ponto de ancoragem e projeção horizontal da fachada
atendida deve ser de 1,00m.
Toda edificação com altura superior a 12,00m deve possuir pelo menos um ponto
de ancoragem, destinado a atender cada fachada, localizado na ultima laje e com
acesso fácil aos bombeiros e ocupantes da edificação. Os pontos de ancoragem
devem ser localizados de forma centralizada em relação às fachadas que visem a
atender.

Tabela 27 – Exigências para subsolos considerados saídas de emergência
Não são considerados subsolos, para efeito de saídas de emergência, os
pavimentos nas condições seguintes:
O pavimento que for provido, em pelo menos dois lados de, no mínimo, 2,00m2 de
aberturas inteiramente acima do solo a cada 15,00m lineares de parede periférica.
Estas aberturas tenham peitoril a não mais de 1,20m acima do piso interno e que
não tenham medida alguma menor que 60cm (luz), de forma a permitir operações
de salvamento provenientes do exterior.
Estas aberturas sejam de fácil manuseio, tanto do lado interno como do externo,
sendo facilmente identificáveis, interna e externamente.

f) IT n° 16/01 – Plano de Intervenção de Incêndio
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Esta IT estabelece princípios gerais para o levantamento de riscos de
incêndios; a elaboração de Planos de Intervenção de Incêndio; padronização
das formas de intervenção operacional nos locais de risco.
Esta IT é obrigatória para edifícios de hospedagem com altura superior a 23
metros.
Para a elaboração de um Plano de Intervenção de Incêndio é necessário
realizar uma análise preliminar de riscos, buscando identificá-los.
A análise preliminar de riscos é o estudo prévio sobre a existência de riscos,
elaborado durante a concepção e o desenvolvimento de um projeto ou
sistema.
O levantamento de risco de incêndio é elaborado pelo responsável pelo uso
da edificação, por meio do preenchimento da planilha de levantamento de
dados.
Em conjunto com a planilha de levantamento de dados da edificação deve
ser apresentada uma planta de risco, cujo modelo encontra-se na IT n°01 –
Procedimentos Administrativos.
Conforme a complexidade dos riscos existentes, o levantamento deve ser
elaborado por profissionais de um grupo multidisciplinar (engenheiros,
técnicos, especialistas em gerenciamento de emergências).
A partir do Levantamento de Dados e do mapeamento das áreas de risco, é
elaborado o Plano de Intervenção de Incêndio.
Por meio do plano de intervenção de incêndio, busca-se garantir:
•

A segurança da população do edifício;

•

A segurança da população das edificações vizinhas;
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•

A segurança dos profissionais responsáveis pelo socorro, no caso de
haver um incêndio;

•

O controle da propagação de incêndios;

•

A proteção do meio ambiente.

g) IT nº17/01 – Brigada de Incêndio

Esta IT trata de uma serie de normas visando estabelecer as condições
mínimas para o aperfeiçoamento da brigada, atuando nas áreas de
formação, treinamento e reciclagem deste para que sirva na atuação de
áreas de risco no Estado do São Paulo.
Esta IT é obrigatória para edifícios residenciais e de hospedagem,
independente da altura da edificação.
A

composição

dessa

brigada

deve

ser

estabelecida

levando

em

consideração o número de brigadistas por pavimento ou compartimento.
Para uma cota mínima destes, devem-se “prever os turnos, a natureza de
trabalho e os eventuais afastamentos”.
Para se tornar um brigadista o candidato deve apresentar o seguinte perfil e
obrigações:
•

Permanecer na edificação;

•

Preferencialmente possuir experiência anterior como brigadista;

•

Possuir boa condição física e boa saúde;

•

Possuir bom conhecimento das instalações;

•

Ter responsabilidade legal;

•

Ser alfabetizado.

Após ser selecionado, o brigadista passa a compor um quadro funcional que
segue as orientações quanto à organização da brigada, onde tem-se em
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ordem de hierarquia do inferior ao superior da seguintes forma: o Brigadista;
o Líder, o Chefe da Brigada e o Coordenador Geral. Cada um possui
determinadas funções, onde citando um exemplo: o chefe de brigada é o
encarregado por uma edificação com mais de um pavimento/compartimento.
Quanto a sua operacionalidade, isso depende do organograma instituído
pela empresa que varia de acordo com a quantidade de edificações, o
número de pavimento e empregados em cada um destes locais.
Com relação às atribuições da brigada de incêndio, suas ações seguem o
seguinte enfoque:
Após ser dado o Alarme, deve analisar a situação do sinistro, desde o seu
começo até o final, e se necessários cortar a energia, como um meio de
confinamento do sinistro. Uma atenção dada nesse instante é com relação
aos primeiros socorros, onde o principal objetivo nesse caso é socorrer as
vitimas, para isso, deve-se isolar a área, levando todas as pessoas para um
local seguro. Feito isso, passa-se a extinção do fogo, levando em
consideração todos os procedimentos de segurança contra incêndio. Diante
da normalidade restabelecida, começa o processo de investigação das
possíveis causas do sinistro.
h) IT n°18/01 – Iluminação de Emergência

Esta IT fixa as condições necessárias para o projeto e instalações do
sistema de iluminação de emergência em edificações e áreas de risco,
atendendo ao previsto Decreto Estadual n°46076/01.
Esta IT é obrigatória para edifícios residenciais e de hospedagem,
independente da altura da edificação.
Adota-se, essencialmente a Norma NBR 10.898/99 –Sistema de Iluminação
de Emergência.
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As baterias utilizadas devem ser garantidas pelo instalador para uso
especifico, tendo uma vida útil de pelo menos 2 anos de uso com perda de
capacidade máxima de 10% do valor exigido na instalação. Esta garantia
deve incluir a variação da capacidade da bateria de acumuladores elétricos
com a temperatura no local de instalação.
A distância máxima entre dois pontos de iluminação de aclaramento deve
ser de 15m ponto a ponto.
O CBPMESP, na vistoria, poderá exigir que os equipamentos utilizados no
sistema de iluminação de emergência sejam certificados pelo Sistema
Brasileiro de Certificação.
i) IT n° 19/01 – Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio
O objetivo desta IT é estabelecer os requisitos mínimos necessários para o
dimensionamento dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, na
segurança e proteção de uma edificação. Adequar o texto da Norma NBR
9441/98 “Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio” para
aplicação na analise e vistoria dos projetos/propostas de proteção contra
incêndio submetidos ao CBPMESP, atendendo ao previsto no Decreto
Estadual 46076/01.
Todo sistema deve ter duas fontes de alimentação. A principal é a rede de
tensão alternada e a auxiliar é constituída por baterias ou no-break. Quando
a fonte de alimentação auxiliar for constituída por bateria de acumuladores,
esta deve ter autonomia mínima de 24 horas em regime de supervisão,
sendo que no regime de alarme deve ser de no mínimo 15 minutos, para
suprimento das indicações sonoras e/ou visuais ou o tempo necessário para
a evacuação da edificação. Quando a alimentação auxiliar for por gerador,
também deverá ter os mesmos parâmetros de autonomia mínima.
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A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da
área protegida até o acionador manual mais próximo, não deve ser superior
a 30 metros.
Os elementos de proteção contra calor que contenham a fiação do sistema
deverão ter resistência mínima de 60 minutos.
Nos edifícios de hospedagem os acionadores manuais devem ser instalados
nos corredores.
Nos edifícios residenciais o sistema de alarme pode ser substituído pelo
sistema de interfone, desde que cada apartamento possua um ramal ligado
à central, que deve ficar numa portaria com vigilância humana 24 horas e
tenha uma fonte autônoma, com duração mínima de 60 minutos.

j) IT nº 20/01 – Sinalização de Emergência
O objetivo dessa instrução técnica está em fixar as condições exigidas no
sistema de sinalização de emergência em edifícios ou áreas de risco, de
acordo com o Decreto Estadual nº46076/01. Ou seja, sua finalidade é
diminuir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos
existentes e garantir que sejam adotadas ações de combate, facilitando a
localização dos equipamentos e das rotas de saída para que ocorra um
esvaziamento seguro do edifício onde está ocorrendo o sinistro.
Sua utilização está presente nos símbolos com mensagens e cores,
definidos nesta IT, que devem ser alocados convenientemente no interior da
edificação e áreas de risco, segundo os critérios desta. A sinalização pode
ser dividida em básica e complementar, onde a primeira é o conjunto mínimo
de sinalização que uma edificação deve apresentar, constituído por quatro
categorias, de acordo com sua função; e a segunda, tem como objetivo,
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complementar, através de um conjunto de faixas de cor, símbolos ou
mensagens escritas, a sinalização básica.
A sinalização básica se compõe de:
•

Sinalização de proibição

•

Sinalização de alerta

•

Sinalização de orientação e salvamento

•

Sinalização de equipamento de combate a incêndio

Quanto aos procedimentos de instalação da sinalização, devem seguir as
orientações especificas de uso e dos riscos, bem como em função de
necessidade básicas para a garantia da segurança contra incêndios, ou seja,
existem diferentes sinalizações para diferentes usos.
No que se refere aos requisitos básicos quanto à sinalização, esta deve ser
bem visualizada e compreendida no interior da edificação ou área de risco,
ou seja, destacando-se em relação à comunicação visual adotada para
outros fins, onde não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e
acabamentos, que possam dificultar a sua visão. Para isso, os materiais
necessários para sua utilização são placas em materiais plásticos, chapas
metálicas e outros semelhantes.
Um ponto fundamental nessa IT, é quanto a sua manutenção, ou seja, a
sinalização deve ser inspecionada periodicamente, para determinar ações
que vão desde a simples limpeza até a substituição por outra nova.
k) IT nº21/01 – Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio
Esta IT estabelece os critérios de utilização de extintores em edificações no
combate a incêndios. Para isso, cada extintor portátil possui sua unidade
extintora, que é estabelecida levando em consideração sua capacidade
mínima de atuação. Por exemplo, o extintor de classe A deve conter a
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capacidade mínima de 2-A [Risco Baixo (m2)=540; Risco Médio (m2)=270].
Ou seja, cada extintor deve proteger no máximo uma área de:
•

Risco baixo – 500 m2

•

Risco médio – 250 m2

•

Risco alto – 150 m2

Cada pavimento deve possuir, no mínimo, duas unidades extintoras, sendo
uma para incêndio classe A e outra para incêndio classe B ou C. É permitida
a instalação de duas unidades extintoras iguais de Pó ABC.
Quanto à instalação dos extintores, nas paredes ou divisórias, a altura de
fixação deve variar, no máximo, entre 1,60m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, 0,20m do piso acabado. Quanto
aos extintores instalados em abrigo embutidos na parede ou divisórias, além
da sinalização, deve existir uma superfície transparente que possibilite a
visualização do extintor no interior do abrigo.
Outro ponto importante é quanto a sua garantia e validade. Para que o
extintor possa funcionar corretamente, deve seguir as normas estabelecidas
na certificação, e para isso, estas normas são concedidas por órgãos
credenciados pelo Sistema Brasileiro de Certificação.

l) IT nº22/01 – Sistema de Hidrante e de Mangotinhos para Combate a
Incêndio
Esta IT, tem como objetivo estabelecer os procedimentos para projeto e
instalação de sistemas de hidrantes e mangotinhos e para tanto, adota a
NBR 13714/ 2000 (Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para combate a
Incêndios).
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Os sistemas de combate de incêndio estão divididos em sistema de
mangotinho (tipo 1) e hidrante (tipos 2,3,4 e 5), conforme especificado na
tabela abaixo:
Tabela 28 – Sistemas de mangotinho e hidrante
Tipo

Esguicho

Mangueira de incêndio
Diâmetro Comprimento
(mm)
(m)

Número
de
Saídas

Vazão
(l/ min)

Reserva mínim.
Incêndios (m3)

Jato
801) ou
25 ou 32
453)
61) ou 102)
1
regulável
1002)
Jato compac.
2
& 16mm ou
40
30
1
300
18
regulável
Jato compac.
3
& 25mm ou
65
30
2
900
60
regulável
Jato compac.
4
& 25 mm ou
65
30
2
500
30
regulável
Jato compac.
5
& 13 mm
40
30
1
130
101) ou 152)
regulável
IT nº 22 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (Tabela 1)
1)
Ocupações enquadradas no grupo A, E, F-2 e F-3 da Tabela A-1 do Decreto
Estadual 46.076.
2)
Demais ocupações da Tabela A-1 que utilizam sistema Tipo 1 e 5, não enquadradas
na Nota acima.
3)
Acima de 30m de comprimento de mangueira de incêndio, é obrigatório o uso de
carretéis axiais.
1

As edificações do Grupo A-2, A-3, B-1 e B -2, correspondente aos edifícios
residenciais e de hospedagem, devem adotar Sistemas do tipo 1 ou 5,
conforme Tabela 29, abaixo:
Tabela 29 – Classificação dos sistemas de combate de incêndio por
hidrantes e mangotinhos para edifícios residenciais e de hospedagem
Materiais

Tipos de Sistemas
1

5

Abrigo(s)

Sim

Sim

Mangueira(s) de incêndio

Não

Sim

Chaves para hidrantes, engates rápidos

Não

Sim

Esguicho(s)

Não

Sim
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Mangueira semi-rígida

Sim

Não

IT nº 22 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (Tabela 2)

Quanto a sua localização, todos os pontos hidrantes ou de mangotinhos,
devem receber sinalização conforme a Instrução Técnica 20 – Sinalização
de Emergência, de modo a permitir sua rápida localização.
Para qualquer sistema de hidrante ou de mangotinho, independente do
número de pontos distribuídos na edificação, o volume mínimo de água da
reserva de incêndio deve ser determinado conforme Tabela 28. Para
edifícios residenciais e de hospedagem, por adotar o sistema 1 ou 5, o
volume mínimo de água é de 6m3, 10m3 ou 15m3, de acordo com a escolha
do sistema.
Nos municípios onde não existam Postos de Bombeiros instalados e o
quartel de bombeiros mais próximo esteja a mais de 50km, o volume mínimo
de água da reserva de incêndio especificado segundo a Tabela 28, deve ser
dobrado.
Para os reservatórios de incêndio não é permitida a interligação de
reservatórios através de vasos comunicantes e com sucção da bomba de
incêndio interligada em apenas um deles.
Também não é permitido a utilização da reserva de incêndio pelo emprego
conjugado de reservatórios subterrâneos e elevados.
l) IT nº23/01 – Sistema de Chuveiros automáticos
Esta IT é obrigatória para edifícios de hospedagem com altura
superior a 23 metros. Para os edifícios residenciais não há exigência para a
aplicação desta Instrução Técnica.
Para fins de apresentação ao Corpo de bombeiros, deve ser
elaborada uma proposta com simbologia atendendo ao contido nesta IT,
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devendo ser apresentado o projeto preliminar, contendo o esquema
isométrico da área de operação e caminhamento da tubulação até o
abastecimento de água.
Nos casos em que hidrantes e mangotinhos são instalados em conjunto com
o sistema de chuveiros automáticos, devem ser garantidas as vazões e
pressões mínimas exigidas, sendo somadas as reservas efetivas de água
para o combate a incêndios.
m) Demais Instruções Técnicas (IT’s)
Além das Instruções Técnicas (IT’s) apresentadas acima, podemos ainda
destacar outras que também fazem parte do Conjunto de Instruções
Técnicas de 22 de abril de 2002 do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo, mas que não foram desenvolvidas, pois não permeiam este trabalho
de forma tão profunda quanto as que foram comentadas até aqui.
Essas IT’s são:
•

IT nº 01/01 – Procedimentos administrativos

•

IT nº 02/01 – Conceitos Básicos de Proteção Contra Incêndio

•

IT nº 03/01 – Terminologia de Proteção Contra Incêndio

•

IT n° 04/01 – Símbolos Gráficos para Projeto de Segurança Contra
Incêndio

•

IT nº 05/01 – Segurança Contra Incêndio – Urbanística

•

IT nº 07/01 – Separação entre Edificações

•

IT n° 12/01 – Dimensionamento de Lotação e Saídas de Emergência
em Recintos Esportivos e de Espetáculos Artístico-Culturais

•

IT n° 13/02 – Pressurização de Escadas de Segurança

•

IT nº 14/01 – Carga de Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco

•

IT nº 15/01 – Controle de Fumaça
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•

IT n° 24/01 – Sistema de Resfriamento para Líquidos e Gases
Inflamáveis e Combustíveis

•

IT n° 25/01 – Sistema de Proteção por Espuma

•

IT n° 26/01 – Sistema Fixo de Gases para Combate a Incêndio

•

IT n° 27/01 – Armazenagem de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis

•

IT n° 28/01 – Manipulação, Armazenamento, Comercialização
Utilização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

•

IT n° 29/01 – Comercialização, Distribuição e Utilização de Gás
Natural

•

IT n° 30/01 – Fogos de Artifício

•

IT nº 31/01 – Heliponto e Heliporto

•

IT n° 32/01 – Medidas de Segurança para Produtos Perigosos

•

IT nº 33/01 – Cobertura de Sapé, Piaçava e Similares

•

IT n° 34/01 – Hidrante de Coluna

•

IT n° 35/01 – Túnel Rodoviário

•

IT n° 36/01 – Pátios de Contêineres

•

IT n° 37/01 – Subestações Elétricas

•

IT nº 38/01 – Proteção Contra Incêndio em Cozinhas Profissionais
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4.2.4. Desempenho de Edifícios Habitacionais de até 5 pavimentos
Este Projeto de Norma Brasileira (Projeto 02:136.01.001 a .006) da
Comissão de Estudo de Desempenho de Edificações do CB-02 – Comitê
Brasileiro de Construção Civil, se encontra ainda em discussão, sendo a
versão aqui apresentada aquela disponível no momento, de junho de 2004,
e que, portanto, poderá vir a sofrer alterações.
O interesse em apresentar este Projeto de Norma se deu pelo fato desta
contemplar, dentro da construção habitacional de até 5 pavimentos, a
questão da segurança contra incêndio e a sua integração com os elementos
construtivos, tais como estrutura, fechamentos, pisos e coberturas,
demonstrando a importância do desenvolvimento do projeto considerando
os aspectos da segurança contra incêndio.
Este Projeto de Norma é apresentado resumidamente e os seus requisitos
de segurança contra incêndio, em forma de tabela para facilitar a consulta e
o entendimento. Serão transcritos apenas os trechos pertinentes a este
trabalho, ou seja, dos dezoito itens apresentados no Projeto de Norma
(1.Introdução;

2.Objetivo;

3.Referências

normativas;

4.Definições;

5.Exigências dos usuários; 6. Requisitos, critérios, métodos de avaliação e
níveis de desempenho; 7.Desempenho Estrutural; 8.Segurança contra
incêndio;

9.Segurança

11.Desempenho

térmico;

no

uso

e

operação;

12.Desempenho

acústico;

10.Estanquiedade;
13.Desempenho

lumínico; 14.Saúde, higiene e qualidade do ar; 15.Funcionalidade

e

acessibilidade; 16.Conforto tátil; 17.Durabilidade e manutenabilidade e
18.Adequação ambiental.)
incêndio serão destacados.

apenas

os aspectos da segurança contra
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Na introdução da Parte 1: Requisitos Gerais, o Projeto de Norma apresenta
o seguinte texto introdutório:

1.Introdução
Normas de desempenho são estabelecidas com base nas respostas que um
produto

deve

apresentar,

independentemente

dos

seus

materiais

constituintes e do processo de produção. A norma, assim elaborada, visa de
um lado incentivar e balizar o desenvolvimento de produtos e, de outro lado,
orientar a avaliação da real eficiência técnica e econômica das inovações
tecnológicas.

Em função das necessidades básicas de segurança, saúde, higiene e
economia, são estabelecidos para os diferentes elementos e partes da
construção níveis mínimos de desempenho (“Nível M”), que devem ser
obrigatoriamente atendidos. Considerando as diferentes possibilidades de
agregação de qualidade aos produtos, o que implica inclusive em diferentes
relações custo/benefício, para desempenho excedente às necessidades
mínimas são estabelecidos respectivamente os níveis “I” (intermediário) e
“S” (superior). Às companhias públicas de habitação, e aos empreendedores
em geral, caberá definir, em cada caso, o nível de desempenho pretendido;
não havendo nenhuma indicação, subentende-se pactuado o nivel “M”
(mínimo).

A presente Norma compõe um conjunto normativo mais amplo, integrado
pelas seguintes partes:
Parte 1 – Requisitos Gerais;
Parte 2 – Estrutura;
Parte 3 – Pisos Internos;
Parte 4 – Fachadas e paredes internas;
Parte 5 – Coberturas;
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Parte 6 – Sistemas hidro-sanitários

No seu item 2 da Parte 1, o mesmo texto apresenta os objetivos gerais do
Projeto de Norma;

2.Objetivo
O objetivo desta norma é definir os requisitos e critérios de desempenho que
se aplicam ao edifício habitacional como um todo, e que não podem ser
avaliados de forma isolada para um ou mais elementos específicos; as
exigências aqui tratadas interagem e são complementadas pelos requisitos e
critérios estabelecidos nas partes 2 a 6 do conjunto de normas
“Desempenho de Edifícios Habitacionais de até 5 pavimentos”.

No item 8 da Parte 1, é apresentada o requisito “segurança contra incêndio”,
como segue:

8. Segurança Contra Incêndio
Os requisitos e critérios de desempenho de segurança contra incêndio são
estabelecidos tendo em conta a seqüência de etapas possíveis no
desenvolvimento do incêndio em um edifício habitacional: Início, crescimento
no ambiente de origem, propagação para outros ambientes na unidade
habitacional de origem, combate ao fogo, evacuação do edifício, propagação
para outras unidades habitacionais ou outros edifícios, ruína parcial ou total
do edifício.
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São consideradas as exigências dos usuários relativamente à segurança
contra incêndio: baixa probabilidade de início de incêndio, alta probabilidade
dos usuários sobreviverem sem sofrer qualquer injúria e reduzida extenção
de danos à propriedade e à vizinhança imediata ao local de origem do
incêndio.

A partir daqui, apresenta-se o resumo dos requisitos para garantir a
segurança contra incêndio, estabelecidos no Projeto de Norma.
Parte 1: Requisitos Gerais
a) Requisito – Princípio de incêndio
O edifício deve ser projetado e construído de forma a dificultar a ocorrência
de princípio de incêndio.
Tabela 30 – Requisitos para o principio de incêndio
Critério

Método de avaliação

Nível
desempen
ho

Edificações multifamiliares com mais de Análise do projeto ou Mínimo
2

pav.

devem

ter

proteção

contra vistoria em protótipo.

descarga atmosférica de acordo com a
NBR5419.
Instalações

elétricas

devem

ser Análise do projeto ou Mínimo

projetadas de acordo com a NBR5410. vistoria em protótipo.
Especial atenção a risco de ignição dos
materiais em função de curto-cicuito e
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sobre-tensões.
Instalações de gás devem ser projetadas Análise do projeto ou Mínimo
de acordo com as normas NBR13103, vistoria em protótipo.
NBR13523,

NBR13932,

NBR13933,

NBR14024. Nos sistemas que utilizam
componentes vazados (blocos, painéis
alveolares),
prevenir

atenção

especial

confinamento

de

para

gás

nos

vazios,
Os

materiais

instalações

empregados

elétricas,

combustíveis

caso

(plásticos),

nas Plásticos
sejam segundo

devem

fios

e

cabos

NBR7356,

ser devem se enquadar na

retardantes de chamas.
Os

ensaiados Mínimo

cat. 1
utilizados

nas Os

fios

e

cabos Mínimo

instalações elétricas prediais devem ser elétricos

ensaiados

classificados como anti-chamas.

NBR6812,

segundo
devem
classificados

ser
como

anti-chamas
Caso não sejam utilizados eletrodutos Análise do projeto ou Mínimo
para proteção dos condutores elétricos vistoria em protótipo.
localizados em locais de acesso restrito.
Estes devem ser instalados afastados de
superfícies combustíveis, no mínimo,
5cm.

b) Requisito – Inflamação Generalizada
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O edifício deve dificultar a ocorrência da inflamação generalizada no
ambiente de origem do incêndio.
Tabela 31 – Requisitos para inflamação generalizada
Critério

Método

de Nível

avaliação

desempenh
o

Propagação Superficial de chamas
Os

materiais

de

Ver requisitos:

Mínimo

revestimento, Parte 2: Estruturas

acabamento e isolamento termo acústico Parte

3:

Pisos

empregados na face interna do edifício Inter.
devem

ter

as

características

de Parte 4: Fachadas

propagação de chamas controladas.

e Paredes internas
Parte

5:

Coberturas
Equipamentos de extinção e sinalização
O

edifício

deve

dispor

de

Análise do projeto Mínimo

meios ou

vistoria

adequados para permitir a sinalização e protótipo.
extinção do incêndio antes da ocorrência
da inflamação generalizada.
•

Sistema

de

extintores

proteção

portateis

por

segundo

NBR12693
•

Sistema de alarme de incêndio
segundo NBR9441

•

Acionadores manuais segundo
NBR13848

A central do sistema de alarme deve ser
instalada na portaria da edificação onde
deve estar em constante observação.
•

Sistema

de

sinalização

de

emergência de equipamentos

em
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de combate a incêndio segundo
NBR13435
•

Sistema

de

mangotinhos

(edifícios

com

área

bruta

superior a 750 m2) segundo
NBR13714

c) Requisito – Propagação para outras unidades habitacionais
Os edifícios multipiso, as casas térreas geminadas e os sobrados geminados
devem ser projetados e construídos de forma a dificultar a propagação do
incêndio para unidades contíguas.
Tabela 32 – Requisitos para a propagação para outras unidades
habitacionais
Critério

Método de avaliação

Nível
desempen
ho

Resistência ao fogo dos elementos Ver requisitos:
construtivos de compartimentação entre Parte 2: Estruturas
unidades.

Parte 3: Pisos Inter.
Parte 4: Fachadas e
Paredes internas

Mínimo
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Em edifícios multifamiliares sem porta- Características para as Mínimo
corta-fogo nas caixas de escada, as portas
portas

de

ingresso

das

devem

unidades comprovadas

ser

através

habitacionais devem ser do tipo corta- de ensaios de acordo
fogo, com resistência mínima ao fogo de com a NBR6479
1/2 hora.
Os

shafts

que

intercomunicam

os A resistência ao fogo Mínimo

diversos pavimentos devem ser dotados, dos selos corta-fogo
no plano de cada laje, de selagem corta- devem

ser

fogo com resistência ao fogo mínima de comprovadas

em

ensaio

30 minutos,

segundo

NBR6479
As portas de acesso aos elevadores A resistência ao fogo Mínimo
devem apresentar resistência mínima ao das portas de elevador
fogo de 30 minutos.

deve ser comprovada
conforme ISO 3008

Nas

edificações

geminadas

deve-se

Ver requisitos:

restringir a possibilidade de passagem Parte 2: Estruturas
de fogo através dos encontros das Parte 3: Pisos Inter.
paredes de geminação com pisos, forros, Parte 4: Fachadas e
coberturas e paredes e fachadas.

Paredes internas.
E análise do projeto e
vistoria do protótipo.

d) Requisito – Propagação para edifícios adjacentes

Mínimo
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O edifício deve dificultar a propagação do incêndio para edifícios adjacentes.
Tabela 33 – Requisitos para propagação para edifícios adjacentes
Critério

Método de avaliação

Nível
desempen
ho

Devem

ser

estabelecidas

distâncias Análise

do

projeto Mínimo

seguras de separação entre fachadas de seguindo

a

edifícios adjacentes em função da área e metodologia
dimensões

das

aberturas

(portas

e estabelecida na norma

janelas), de forma a evitar a propagação NFPA 80A
do incêndio por radiação térmica.
e) Requisito – Fuga em situação de incêndio
O edifício deve dispor de meios que facilitem a fuga dos usuários em
situação de incêndio.
Tabela 34 – Requisitos para fuga em situação de incêndio
Critério

Método

de Nível

avaliação

desempenh
o

Os materiais de revestimento, acabamento e Ver requisitos:

Mínimo

isolamento termo-acústico empregados na Parte 3: Pisos Int.
face interna dos elementos das edificações Parte

4:

devem

e

ter

as

características

de Fachadas

desenvolvimento de fumaça controladas.

Paredes internas
Parte

5:

Coberturas
Todos

os

cômodos,

exceto

banheiro

e Análise

do Mínimo

cozinhas, devem possuir pelo menos duas projeto ou vistoria
saídas, uma das quais pode ser uma janela, em protótipo.
que

possa

ser

aberta

pelo

interior

da
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habitação sem o auxílio de ferramentas:
peitoril deve, estar no máximo, 1,20m acima
do nível interno e a janela deve possuir, no
mínimo, área de 0,5m2 de abertura livre.
Toda edificação unifamiliar com mais de 40m2 Análise

do Mínimo

de área bruta deve ser dotada de duas portas projeto ou vistoria
para o exterior, com largura mínima de 0,70m, em protótipo.
dispostas em fachadas distintas ou de forma a
possibilitar rotas de fuga diversas.
Os dormitórios e as cozinhas das unidades Análise

do Mínimo

habitacionais devem ser providos de folhas de projeto ou vistoria
portas

que

dificultem

a

propagação

de em protótipo.

fumaça.

Tabela 34 (cont.) – Requisitos para fuga em situação de incêndio
Critério

Método

de Nível

avaliação

desempenh
o

Não devem existir buracos ou frestas nos Análise

do Mínimo

elementos de vedação vertical no encontro projeto ou vistoria
destes com o piso ou teto, quer seja em em protótipo.
paredes internas ou paredes entre habitações,
que possibilitem a passagem de fumaça entre
cômodos ou entre unidades habitacionais.
Não deve existir sobre as paredes, livre
comunicação
habitações

entre

cômodos

geminadas,

ou

determinada

entre
pela

ausência de forro ou presença de espaços
entre parede e cobertura.
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As rotas de saídas dos edifícios devem Análise

do Mínimo

atender ao disposto na NBR9077 – Saídas de projeto ou vistoria
emergências dos edifícios.

em protótipo.

As edificações multifamiliares, independente Análise

do Mínimo

do número de pavimentos. Devem ser dotadas projeto ou vistoria
de sistema de iluminação de emergência e de em

protótipo,

sinalização de emergência. O sistema de tendo em conta a
iluminação deve atender às escadas e a todos NBR10898 e a
os halls de acesso às unidades habitacionais, NBR 13435.
ao hall de ingresso no edifício e as áreas de
descarga

das

escadas.

A

execução

e

funcionamento do sistema deve estar de
acordo com a NBR 10898 e a sinalização de
emergência deve estar de acordo com a NBR
13435.

f) Requisito – Combate e resgate a vítimas
A implantação dos edifícios nos conjuntos habitacionais deve apresentar
condições que facilitem as operações de combate e resgate de vítimas.
Tabela 35 – Requisitos para combate e resgate a vítimas
Critério

Método

de Nível

avaliação

desempenh
o

Os veículos utilizados no combate ao incêndio Análise

do Mínimo

devem poder se aproximar da fachada do projeto ou vistoria
edifício

através

desobstruídas,

de
com

vias

constantemente em protótipo.
as

seguintes

características:
- largura livre ≥6m (via de acesso sem saída
>7m);
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- altura livre ≥ 4m;
- mudança de direção com concordância em
curva de raio interno ≥ 6m;
- distância da via à fachada do edifício < 30m.

Parte 2: Estruturas
a) Requisito
O edifício deve dificultar a propagação do incêndio para outras unidades
habitacionais. Considera-se apenas os casos de edificações multifamiliares
e de edificações geminadas.
Tabela 36 - Requisitos referentes à estrutura da edificação para dificultar a
propagação do incêndio para outras unidades habitacionais
Critério

Método

de Nível

avaliação

desempenh
o

A

resistência

ao

fogo

dos

elementos A resistência ao Mínimo

construtivos com função estrutural e de fogo
compartimentação

enter

dos

unidades elementos

habitacionais, deve atender a tabela abaixo:

construtivos deve
ser

comprovada

Tabela – Critério relativo à resistência do fogo em

ensaios

de

elementos

compartimentação

construtivos
entre

a

unidades Norma NBR5628.

habitacionais.
Elemento

de conforme

Resistência ao fogo (horas)

A

comprovação

do

atendimento

ao

critério

também

poderá

ser feita através
de

avaliação
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Construtiv

Isolaçã

Estanque Estabilid

técnica baseada

o

o

idade

em resultados de

Pisos

ade

Térmic

ensaios

a

realizados ou em
métodos

e

paredes

1/2

1/2

1/2

analítico.

entre
habitações
contíguas.

b) Requisito
O edifício submetido ao incêndio não deve sofrer ruína parcial ou total.
Tabela 37 – Requisitos referentes à estrutura para dificultar a ruína parcial
ou total da edificação
Critério

Método
avaliação

de Nível
desempenh
o

Os elementos estruturais devem atender a A resistência ao Mínimo
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tabela abaixo:

fogo

dos

elementos
Tabela – Critério relativo à resistência ao fogo estruturais
de elementos etruturais.

deve

ser avaliada em
ensaios conforme

Elemento Estrutural

Resistência ao fogo

aNorma

(horas)

NBR5628.

-

A

comprovação

Pilares, Vigas, Lajes

do

atendimento

e

ao

critério

também

poderá

Estabilidade
Coberturas 1/2

(incluindo forro)
Contraventamentos

1/4

ser feita através
de

avaliação

técnica baseada
em resultados de
ensaios
realizados ou em
métodos
analítico.

Parte 3: Pisos Internos
a) Requisito
O piso deve dificultar a ocorrência de inflamação generalizada no ambiente
de origem do incêndio.
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Tabela 38 – Requisitos referentes aos pisos internos da edificação para
dificultar a ocorrência da inflamação generalizada
Critério

Método

de Nível

avaliação

desempenh
o

Os materiais de revestimento, acabamento e Os materiais Mínimo
isolamento termo-acústico usados no piso devem devem

ser

ter as características de propagação de chamas ensaiados,
controladas de acordo com suas respectivas reproduzindolocalizações

em

relação

aos

elementos se

as

construtivos e aos ambientes da edificação, de respectivas
acordo com a tabela abaixo:

condições de

Tabela – Critério relativo à propagação superficial utilização, de
de chamas

acordo com a

Element

Índices máximos de propagação

norma

o

superficial de chamas

NBR9442.

Construt Cozin Dorm.,
ivo

has

Outros

sala, área locais

de

de serviço, uso comum

Pisos

150

banheiro,

(escads,

etc..

hall, etc)

150

25

b) Requisito
O piso de edifícios multipavimentos devem ser projetados e construídos de
forma a dificultar a propagação do incêndio entre unidades contíguas.
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Tabela 39 – Requisitos referentes aos pisos internos da edificação para
dificultar a propagação do incêndio entre unidades contíguas
Critério

Método

de Nível

avaliação

desempenh
o

A

resistência

ao

compartimentação

fogo

dos

pisos

entre

de A resistência ao Mínimo

unidades fogo

dos

habitacionais, deve atender ao disposto na elementos
Tabela abaixo.

construtivos deve
ser

comprovada

Tabela – Critério relativo à resistência do fogo em

ensaios

de elementos construtivos de fachadas.

realizados
segundo

as

Elemento

Resistência ao fogo (hora)

normas

Construti

Isolament Estanqui

Estabilid

10636

vo

o

ade

5628 ou por meio

edade

de

Térmico
Pisos de 1/2

1/2

1/2

NBR
e

NBR

avaliação

técnica baseada

comparti

em resultados de

mentação

ensaios

(entrepis

realizados ou em

os)

métodos
analíticos.

c) Requisito
O edifício deve dispor de meios que facilitem a fuga dos usuários em
situação de incêndio.
Tabela 40 – Requisitos referentes aos pisos internos para facilitar a fuga
dos usuários em situação de incêndio
Critério

Método

de Nível
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avaliação

desempenh
o

Os materiais de revestimento, acabamento e Os materiais de Mínimo
isolamento acústico empregados no piso revestimento,
devem

ter

as

características

de acabamento

e

desenvolvimento de fumaça controlada de isolamento termo
acordo com suas respectivas localizações em acústico
relação aos elementos construtivos e aos ser

devem

ensaiados

ambientes da edificação, de acordo com a reproduzindo-se
Tabela abaixo.

as

respectivas

condições

de

Tabela – Critério relativo à densidade ótica de utilização,

de

fumaça

acordo

com

a

Norma ASTM E
ótica

de

fumaça

662.

Elemento

Densidade

Construti

máxima em cozinhas, locais de

Os

vo

uso privativo ou comum das

incombustíveis

habitações.(dorm, sala, banho,

classificados

área serviço, escadas, hall...)

segundo a ISO

materiais

1182,
Piso

450

não

necessitam
serem
submetidos

ao

ensaio

de

densidade
de fumaça.

ótica
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Parte 4: Fachadas e Paredes Internas
a) Requisito (paredes externas e internas)
As paredes externas e internas devem dificultar a ocorrência da inflamação
generalizada no ambiente de origem do incêndio.
Tabela 41 – Requisitos referentes a fachadas e paredes internas para
dificultar a ocorrência da inflamação generalizada
Critério

Método

de Nível

avaliação

desempenh
o

Os materiais de revestimento, acabamento e Os materiais de Mínimo
isolamento termo-acústico empregados nas revestimento,
faces internas das paredes externas e internas acabamento

e

devem ter as características de propagação isolamento termo
de chamas controladas, de acordo com suas acústico
respectivas

localizações

em

relação

aos ser

devem

ensaiados

elementos construtivos e aos ambientes da reproduzindo-se
edificação, de acordo com a Tabela abaixo.

as

respectivas

Tabela – Critério relativo à propagação condições

de

superficial de chamas

de

utilização,
acordo

Element

Índices máximos de propagação

o

superficial de chamas

com

a

Norma NBR9442.
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Construt Cozin Dorm.,
ivo

has

Outros

sala, área locais

de

de serviço, uso comum

Paredes 75

banheiro,

(escads,

etc..

hall, etc)

150

25

externa
s

e

internas

b) Requisito (paredes externas)
O edifício deve dificultar a propagação do incêndio para outras unidades.
Tabela 42 – Requisitos referentes a fachadas e paredes internas para
dificultar a propagação do incêndio para outras unidades
Critério

Método

de Nível

avaliação

desempe
nho

A resistência ao fogo dos elementos construtivos A resistência ao Mínimo
de fachadas, deve atender ao disposto na Tabela fogo
abaixo.

elementos

dos
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Tabela – Critério relativo à resistência do fogo dos construtivos
deve

elementos construtivos de fachadas
Elemento

Resist.

Construtivo

(hora)

ao

fogo

janelas)

estruturais

não,de

de
de

ensaios

m

nq.

acordo com a

bil.

NBR 10636 e
NBR 5628 ou

e 1/2

1/2

1/2

avaliação
técnica baseada

ou

em

edifícios

multifamiliares,

através
Esta Esta

Fachadas, cegas ou não
portas

comprovada

Isola
Térm.
(excluindo

ser

ensaios

realizados

de

sobrados e casas térreas

em

geminadas

analíticos.

Fachadas, cegas ou não
(excluindo

portas

e 1/2

1/2

janelas) estruturais ou não, (1)

(1)

1/2

, de sobrados e casas
térreas isoladas
Paredes

internas

compartimentação,
duas

de
entre -

-

1/2

unidades

habitacionais contíguas e
entre

a

habitacional
comuns,

unidade
e

com

áreas
e

sem

função estrutural
Paredes

internas

1/2

estruturais
(1) Estes critérios podem ser desconsiderados
caso leve em conta toda a fachada como emissora

ou

métodos
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de radiação.
Os materiais de revestimento, acabamento e Os materiais de Mínimo
isolamento termo-acústico empregados nas faces revestimento,
externas das fachadas das edificações devem ter acabamento

e

as características de propagação de chamas isolamento
controladas de acordo com a Tabela abaixo.

termo-acústico
devem

Classe de edificação

Índice máximo de

ensaiados

propagação

reproduzindo-se

superficial
Unifamiliares

ser

as

de

respectivas

chamas

condições

de

75

utilização,

de

acordo com a

isoladas
Unifamiliares

norma

25

NBR

9442.

geminadas
Multifamiliares

25

Edificações geminadas podem ter o índice
máximo de propagação ampliado para 75, caso a
parede entre habitações geminadas se estenda,
no mínimo 0,50m além do topo da fachada e seja
composta,

neste

trecho

por

materiais

incombustíveis.
Tabela 42(cont.) – Requisitos referentes a fachadas e paredes internas para
dificultar a propagação do incêndio para outras unidades
Critério

Método

de Nível

avaliação

desempenh
o

A separação na fachada entre aberturas de Análise

dos Mínimo

pavimentos consecutivos deve atender, em resultados
termos de resistência ao fogo, ao critério obtidos

na

estabelecido para elementos construtivos de avaliação

do

fachadas, garantindo um distanciamento de, critério
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no

mínimo,

vertical

1.20m.

Este

distanciamento estabelecido para

pode

ser

substituído

por

prolongamento

do

entre-piso

e

um elementos
com construtivos

de

resistência ao fogo equivalente, além do fachadas, análise
alinhamento da fachada de, no mínimo, do
0,90m.

projeto

vistoria

ou
do

protótipo.
A separação na fachada entre aberturas de Análise

dos Mínimo

unidades habitacionais adjacentes deve ser resultados
de, no mínimo, 1,.00m. Este distanciamento obtidos

na

horizontal

do

pode

ser

substituído

por

um avaliação

prolongamento de parede entre unidades critério
habitacionais e com resistência ao fogo estabelecido para
equivalente, além do alinhamento da fachada elementos
de, no mínimo, 0.50m.

construtivos

de

fachadas, análise
do

projeto

vistoria
protótipo.

ou
do
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c) Requisito (paredes externas e internas)
O edifício deve dispor de meios que facilitem a fuga dos usuários em
situação de incêndio.
Tabela 43 - Requisitos referentes a fachadas e paredes externas e internas
para facilitar a fuga dos usuários em situação de incendio
Critério

Método

de Nível

avaliação

desempenh
o

Os materiais de revestimento, acabamento e Os materiais de Mínimo
isolamento termo-acústico empregados nas revestimento,
faces

internas

das

fachadas

e

paredes acabamento

e

internas devem ter as características de isolamento termo
desenvolvimento de fumaça controladas de acústico
acordo com suas respectivas localizações em ser

devem

ensaiados

relação aos elementos construtivos e aos reproduzindo-se
ambientes da edificação, de acordo com a as
Tabela abaixo.

respectivas

condições

de

Tabela – Critério relativo à densidade ótica de utilização,

de

fumaça

acordo

com

a

Norma ASTM E
ótica

de

fumaça

662.

Elemento

Densidade

Construti

máxima em cozinhas, locais de

Os

vo

uso privativo ou comum das

incombustíveis

habitações.(dorm, sala, banho,

classificados

área serviço, escadas, hall...)

segundo a ISO
1182,

materiais

não
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necessitam

Fachadas
e

450

serem

Paredes

submetidos

ao

Internas

ensaio

de

densidade

ótica

de fumaça.

Parte 5: Coberturas
a) Requisito
A cobertura deve dificultar a ocorrência da inflamação generalizada no
ambiente de origem.
Tabela 44 – requisitos referentes às coberturas para dificultar a ocorrência
da inflamação generalizada
Critério

Método
avaliação

de Nível
desempenh
o

135

Os materiais de revestimento, acabamento e Os materiais de Mínimo
isolamento termo-acústico empregados na revestimento,
face inferior da cobertura devem ter as acabamento

e

características de propagação de chamas isolamento termo
controladas,

de

acordo

com

o

disposto acústico

naTabela abaixo.

ser

devem

ensaiados

Tabela – Critério relativo à propagação reproduzindo-se
as

superficial de chamas
Elemento

Índice

máximo

Construtivo

propagação

superficial

respectivas

de

condições

de

de

utilização,

de

chamas em cozinhas, locais

acordo

com

a

de uso privativo dentro das

Norma NBR9442.

habitações (dorm, salas,etc)
e locais de uso comum das
edificações

(hall,

escadas,

etc)
Forro
(superfície

25

inferior)
b) Requisito
As coberturas devem ser projetadas e construídas de forma a dificultar a
propagação do incêndio para outras unidades habitacionais.
Tabela 45 – Requisitos referentes às coberturas para dificultar a propagação
do incêndio para outras unidades habitacionais
Critério

Método de avaliação

Nível
desempenh
o

O

índice

máximo

de

propagação Os

materiais

de Mínimo

superficial de chamas dos materiais de revestimento,
revestimento, acabamento e isolamento acabamento

e
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termo-acústico empregados nas faces isolamento
externas deve ser igual a 25.

acústico

termo
devem

ser

ensaiados
reproduzindo-se
respectivas

as

condições

de utilização, de acordo
com a Norma NBR9442.
c) Requisito
O edifício deve dispor de meios que facilitem a fuga dos usuários em
situação de incêndio.
Tabela 46 – Requisitos referentes às coberturas para facilitar a fuga dos
usuários em situação de incêndio
Critério

Método

de Nível

avaliação

desempenh
o

Os materiais de revestimento, acabamento e Os materiais de Mínimo
isolamento termo-acústico empregados nas revestimento,
faces internas dos forros devem ter as acabamento

e

características de desenvolvimento de fumaça isolamento termo
controladas de acordo com suas respectivas acústico
localizações

em

relação

aos

elementos ser

devem

ensaiados

construtivos e aos ambientes da edificação, de reproduzindo-se
acordo com a Tabela abaixo.

as

respectivas

Tabela – Critério relativo à densidade ótica de condições

de

fumaça

de

utilização,
acordo

com

Norma ASTM E

Elemento

Densidade

Construti

máxima em cozinhas, locais de

662.

vo

uso privativo ou comum das

Os

habitações.(dorm, sala, banho,

incombustíveis

ótica

de

fumaça

a

materiais
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área serviço, escadas, hall...)

classificados
segundo a ISO
1182,

Forros
(superfíci

450

e interna)

não

necessitam
serem
submetidos

ao

ensaio

de

densidade

ótica

de fumaça.

Parte 6: Sistemas hidro-sanitários
a) Requisito
Nos casos em que a edificação necessitar de sistema de hidrante e
mangotinho, o reservatório domiciliar de água fria superior deverá dispor do
volume de água necessário para o combate a incêndio, além do volume de
água necessária para o consumo dos moradores.

Tabela 47 - Requisitos para sistemas hidro-sanitários
Critério

Método
avaliação

de Nível
desempenh
o

O volume de água reservado para o combate Verificação
a incêndio deve ser estabelecido segundo a projeto.
NBR 13714.

do Mínimo
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4.2.5. Considerações Finais
O Decreto 46.076, de 31 de agosto de 2.001, institui o Regulamento
de Segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco para os fins
da Lei nº 684, de 30 de setembro de 1.975 e estabelece outras providências
já relacionadas neste estudo no item 4.2.2. Este novo Decreto revoga o
Decreto Nº 38.069/93, modificando pontos que estavam falhos na
Regulamentação anterior e ampliando os seus requisitos. Quanto às
medidas de segurança contra incêndio a serem tomadas, estas são apenas
citadas, levando-se em conta que as especificações de cada item constam
das respectivas Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros (ITCB).
Neste Decreto, que está em vigor desde 22 de abril de 2.002, são
definidas as responsabilidades de cada uma das partes do processo, seja
daqueles que têm suas atividades relacionadas à prevenção contra incêndio,
seja daqueles que deverão cumprir, tanto em projeto para aprovação, quanto
na execução, as disposições técnicas contidas neste Regulamento e
respectivas ITCB.
A partir da vigência deste Decreto Estadual, as edificações são
classificadas por uso, altura e área edificada de forma simultânea. Para tal,
foram elaboradas tabelas onde as edificações são separadas em grupos e
subgrupos, quanto à ocupação e uso, e quanto à altura e área construída.
Daí são definidas as medidas de segurança contra incêndio, que serão
obrigatórias, para cada edificação especificada através da classificação bem
detalhada.
Portanto, este novo sistema de tabelas facilita a verificação e a
consulta das exigências de cada grupo, por parte de qualquer técnico
projetista.
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As

normas

de

segurança

contra

incêndio

previstas

neste

Regulamento se aplicam às edificações e áreas de risco, devendo ser
observadas por ocasião da:
1. Construção e reforma;
2. Mudança da ocupação ou uso
3. Ampliação da área construída;
4. Regularização das edificações e áreas de risco existentes, na data da
publicação deste Regulamento.
As edificações passam a ser classificadas quanto à ocupação, quanto
à altura e quanto à carga de incêndio. Dentro de cada um dos itens de
classificação relacionados, há uma maior especificação dado o seu uso,
como já foi dito.
Quanto à ocupação ou uso, por exemplo, a ocupação residencial é
pertencente ao Grupo A, que está dividido em três subgrupos:
A-1 – Habitação Unifamiliar (casas térreas ou assobradadas, isoladas ou
não isoladas, e condomínios horizontais).
A-2 – Habitação Multifamiliar (edifícios de apartamento em geral)
A-3 – Habitação Coletiva (pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros,
conventos, residências geriátricas, com capacidade máxima de dezesseis
leitos).
As edificações que prestam Serviço de Hospedagem pertencem ao
Grupo B, que está divido em dois subgrupos:
B-1 – Hotel e assemelhados (hotéis, motéis, pensões, hospedarias,
pousadas, albergues, casas de cômodos e divisão A-3 com mais de
dezesseis leitos, e assemelhados).
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B-2 – Hotel Residencial (hotéis e assemelhados com cozinha própria nos
apartamentos,

onde

se

incluem

apart-hotéis,

hotéis

residenciais

e

assemelhados).
Continuam

excluídas

das

exigências

deste

Regulamento

as

residências exclusivamente unifamiliares (subgrupo A-1) e residências
unifamiliares localizadas no pavimento superior de ocupação mista, com até
dois pavimentos e que possuam acessos independentes.
Nos edifícios residenciais continua a ser permitido se substituir o
sistema de alarme pelo sistema de interfones, desde que cada apartamento
possua um ramal ligado à central, que deve ficar numa portaria com
vigilância humana 24 horas e tenha uma fonte autônoma, com duração
mínima de sessenta minutos.
Este novo Decreto aborda o assunto sobre instalações elétricas, que
muitas vezes é a causa principal do princípio do incêndio, e sobre a proteção
das edificações contra as descargas atmosféricas. A notificação é a de que
estes itens devem ser projetados e executados de acordo com as normas
vigentes, ressaltando o cuidado e a importância do assunto.
Exemplos foram selecionados a fim de se demonstrar como alguns
aspectos relativos à prevenção contra incêndios devem ser considerados na
concepção de novos projetos, onde se percebe que a legislação é falha:



Quanto à compartimentação vertical, a legislação poderia ser mais
detalhada no que se refere à compartimentação de shafts, escadas,
dutos, monta-cargas, elevadores, etc. Por exemplo, no que caso de
manutenção dos shafts poderia citar o correto procedimento de
execução e indicar a importância do tratamento das juntas (selagem)
para que haja uma total vedação do mesmo.
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Deveriam se ater com mais atenção ao dimensionamento das janelas
e aberturas das fachadas, já que, representam um risco de
propagação do incêndio.



Não é comentado de maneira específica o controle dos materiais
combustíveis incorporados aos elementos construtivos que poderão
vir a sustentar a combustão e proporcionar a propagação das
chamas.



Em relação às fachadas dos edifícios deveria haver um comentário
sobre o cuidado que se deve ter na escolha por materiais
incombustíveis,

o

que

dificultaria

a

propagação

para

outras

edificações.


O distanciamento mínimo seguro entre as fachadas das edificações,
também deveria ser abordado de forma mais aprofundada, pois esta
exigência é fundamental para evitar a propagação do incêndio entre
edifícios.



Quanto aos tipos de proteção contra incêndio para edifícios
residenciais, o Decreto estadual Nº 46.076 continua dispensando,
para este tipo de edificação, o sistema de alarme contra incêndio, se
todas as unidades residenciais forem dotadas de sistema de
interfones com fonte autônoma independente com duração mínima de
uma hora. Mesmo com a implantação dos interfones, os edifícios
residenciais não deveriam estar dispensados de implantar o sistema
de alarme, pois delegar a uma só pessoa, o zelador ou porteiro, a
função de notificar a todos os apartamentos individualmente a
ocorrência de um incêndio, deixa este sistema sujeito a imprevistos e
falhas. É necessário lembrar que o sistema de interfones não permite
avisar todos os moradores do edifício simultaneamente.



A facilidade do acesso da viatura do Corpo de Bombeiros na
edificação é apenas recomendada, tanto para edifícios residenciais
quanto de hospedagem, questão que deveria ser considerada de
maior importância na hora de se adotar um partido arquitetônico para
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o projeto, favorecendo a entrada e a aproximação da viatura na
edificação.


Quanto ao sistema de combate ao incêndio (tipo hidrantes, extintores
ou mangotinhos) nada se tem a comentar sobre questões de
dimensionamento. O problema que se coloca aqui, pode ser
estendido a todo o tipo de ocupação – é a falta de informação e
treinamento dos próprios usuários do edifício, que muitas vezes
impedem a correta utilização dos equipamentos disponíveis. Tal fato
pode levar ao crescimento do incêndio. Caberá às autoridades
competentes promover a correta divulgação da utilização, através de
treinamentos obrigatórios, criando uma conscientização, de maneira
muito mais ampla, da importância deste assunto.
A Lei Municipal Nº 11.228 de 25 de Junho de 1992 e o Decreto

Municipal Nº 32.329 de 23 de setembro de 1992, de maneira geral possuem
muito menos exigências do que o Decreto Estadual Nº 46.076, e suas
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros analisado anteriormente.
A preocupação maior se dá com as saídas de emergência,
escoamentos verticais e horizontais, onde são dados os requisitos para o
correto dimensionamento.
Quanto às questões de proteção ativa, são abordadas de forma
incipiente, praticamente citando os equipamentos exigidos. Com a proteção
passiva, não é diferente, só havendo referências às questões de
compartimentações, mas de forma incompleta.
O Projeto de Norma Brasileira de Desempenho de Edifícios
Habitacionais de até 5 pavimentos foi elaborada de forma muito mais
minuciosa, elecando na forma de tópicos os principais requisitos da
segurança contra incêndio.
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O Projeto de Norma aborda as questões referentes ao princípio de
incêndio, inflamação generalizada, propagação para outras unidades
habitacionais, propagação para edifícios adjacentes, fuga em situação de
incêndio e combate e resgate a vitimas.
A metodologia desenvolvida pelo Projeto de Norma é de fácil
compreensão, pois ainda é subdividida em 6 partes; requisitos gerais,
estruturas, pisos internos, fachadas e paredes internas, coberturas e
sistemas hidro-sanitarios, onde cada item possui seus requisitos, critérios e
métodos de avaliação para a elaboração de projetos.
Uma questão pertinente e que envolve todas as regulamentações e o
Projeto de Norma aqui analisadas, é referente à manutenção da proteção
contra incêndio em um edifício. Infelizmente não há uma cobrança para que
a manutenção no edifício seja feita de forma regular. O único controle
realizado é através do AVCB (auto de vistoria do corpo de bombeiros) com
validade de três anos: após este período deveria ser realizada nova vistoria.
Como a regulamentação não é clara a respeito do controle da realização de
novas vistorias, o que acaba acontecendo é que os proprietários de
apartamentos se tornam responsáveis pelas futuras manutenções, não
havendo um controle efetivo das autoridades competentes se houve ou não
revalidação do AVCB.
O Projeto de Norma de desempenho é a única que propõe a
elaboração de um manual de manutenção, ainda que não explore
especificamente o assunto da segurança contra incêndio. É um primeiro
passo para a conscientização e desenvolvimento de um assunto
fundamental no cotidiano de um edifício.
Outra questão que o Projeto de Norma de Desempenho aborda é
referente a soluções alternativas de projeto, dando muito mais respaldo
técnico para que estas possam ser adotadas, uma vez que propõe métodos
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de avaliação para análise das soluções. O Código de Obras e edificações do
Município de São Paulo dá esta abertura apenas na questão de condições
construtivas especiais, especificamente na parte de compartimentação, mas
não comenta os critérios para avaliação. Quanto ao decreto, ele também
possui abertura para que sejam implantadas soluções diferenciadas, mas
assim como o Código de Obras, não deixa claro os métodos de avaliação.
Assim, o arquiteto projetista, conhecendo um pouco mais a legislação
e suas falhas, e tendo noção da importância da segurança contra incêndio
em edifícios, poderá projetar com mais consciência e discernimento,
procurando resolver e solucionar problemas que muitas vezes não seriam
nem considerados anteriormente.
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CAPÍTULO 5 - Metodologia de Análise do Projeto Arquitetônico sob o
Aspecto da Segurança Contra Incêndio
Recapitulando a seqüência do trabalho até aqui apresentado: Na primeira
parte tratou-se dos riscos de um incêndio, ou seja, como pode se originar um
incêndio e a maneira pela qual este se mantém, dando noções à cerca do
desenvolvimento do incêndio e suas conseqüências tanto para os usuários
quanto para a edificação em si.
Em seguida, discutiu-se a concepção do sistema global de segurança contra
incêndio, onde se detalhou o seu conceito e sua importância para evitar o
surgimento e crescimento de um incêndio.
No capítulo seguinte, as regulamentações existentes para Estado de São
Paulo relativas ao tema foram apresentadas, demonstrando o que se exige
para edifícios residenciais e de serviços de hospedagem.
De posse de todas estas informações, propõe-se aqui, um roteiro de análise
do Projeto Arquitetônico, que tanto pode ser utilizada na concepção de
novos projetos como na conferência de projetos já existentes, verificando se
estes atendem ou não as necessidades da segurança contra incêndio.
Este roteiro se inicia com a análise de cinco pontos fundamentais dentro de
um projeto:
a)

Projeto urbanístico: como a edificação se relaciona com o seu

entorno sob o aspecto de acessos, evacuação e distanciamento de
outras edificações.
b)

Sistema Construtivo: as implicações dos sistemas construtivos

mais utilizados e os aspectos da segurança contra incêndio a serem
considerados.
c)

Diretrizes do Projeto Arquitetônico: como foram consideradas,

no desenvolvimento do projeto, as medidas que visam a dificultar a
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ocorrência de princípio de incêndio e dificultar a inflamação
generalizada no ambiente de origem.
d)

Revestimentos:

se

foram

priorizados

na

escolha

dos

acabamentos, materiais que possuam baixa propagação ao fogo e
baixa emissão de fumaça, e que mantenham um nível de carga
incêndio baixo na edificação.
e)

Manutenção: se as questões pertinentes à segurança contra

incêndio, tais como, a escolha do sistema construtivo e as medidas
passivas adotadas foram pensadas sob o aspecto da fácil
manutenção.
A partir da análise de cada um dos itens acima relacionados, ter-se-á uma
visão mais clara da profundidade com que o projetista considerou a
segurança contra incêndio como um fator de relevância no desenvolvimento
do projeto arquitetônico.
5.1.

Projeto Urbanístico

Pode-se iniciar o projeto urbanístico pensando a partir do seu entorno.
O projeto deve ser implantando preferencialmente em lotes voltados a vias
urbanas largas para facilitar a manobra e estacionamento da viatura do
bombeiro. As vias devem ter capacidade de suportar o peso da viatura do
bombeiro de 25.000 quilogramas força e possuírem altura livre de placas de
propagandas e outros obstáculos que possibilite a passagem da viatura.
A largura mínima ideal para as vias urbanas é de 8 metros, assim como a
altura livre mínima deve ser de 4,50 metros. Nas vias urbanas sem saída
com mais de 45 metros de comprimento devem ser previstos retornos
circulares, ou em formato de “T” ou “Y”, ou outro tipo de contorno que
garanta a entrada e saída de viaturas. (IT nº 05 do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo).
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Em situações que o traçado urbano não favorece o acesso da viatura do
bombeiro, deve se pensar em reforçar a segurança do edifício, uma vez que
não será possível contar com a aproximação ideal da viatura para controlar e
apagar o incêndio, assim como para o salvamento de pessoas.
Pensando-se pontualmente na edificação, deve-se prever o acesso e o
estacionamento da viatura de bombeiros na edificação ou muito próximo a
ela, de maneira que o emprego operacional na busca e salvamento das
vítimas e no combate a incêndio sejam plenamente satisfatórios.
Quando houver o acesso à edificação por portões, estes devem possuir
largura mínima de 4 metros e altura mínima de 4,5 metros, para garantir que
a viatura do bombeiro consiga entrar na área da edificação.
A faixa de estacionamento deve estar situada próxima à edificação (no
máximo a 8 metros) e paralela a uma das faces da edificação que possuam
aberturas (portas e janelas), uma vez que em caso de incêndio, o fogo terá
que ser contido através destas aberturas.
A faixa de estacionamento, que possibilite a manobra da viatura, deve
possuir largura mínima de 8 metros e comprimento de 15 metros e não
poderá ultrapassar o valor de 5% para o desnível máximo, tanto longitudinal
quanto transversal. Esta área deve estar livre de postes, painéis, árvores e
devidamente sinalizada com placas de proibido estacionar e com sinalização
de solo demarcado com faixas amarelas, para que em caso de incêndio a
área para o estacionamento não esteja sendo ocupada com outras
atividades.
Muitas vezes, dentro de uma metrópole como São Paulo, estas exigências
não podem ser plenamente satisfeitas, pois dependem do traçado urbano já
definido na cidade, mas é importante que o projetista tenha consciência do
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que é o ideal no desenho urbano para a implantação de uma nova
edificação.
Uma vez que a viatura não consiga chegar à distância mínima necessária ao
combate ao fogo de maneira eficaz pelo exterior, o projetista deve estar
ciente deste fato, e buscar reforçar dentro do edifício a correta proteção
contra incêndio e não se ater apenas ao mínimo que é exigido pelas
regulamentações vigentes.
Outro fator importante a ser considerado dentro do desenho urbano é
a separação entre edificações, observando os recuos exigidos, para que não
haja propagação do incêndio de uma edificação para outra.
Pode-se prever vários arranjos fixos entre fachadas e soluções já em
projeto que possam inibir a propagação do fogo, como demonstra a Tabela
48 abaixo:
Tabela 48 – Tipos de propagação do fogo nas fachadas dos edifícios.
Tipos de Propagação

Risco de Incêndio mais
usual

Soluções de
Isolamento

Entre fachadas adjacentes

Radiação Térmica

Distância
fachadas

Entre a cobertura de uma
edificação de menor altura
e a fachada de outra
edificação
Entre duas edificações
geminadas.

Propagação entre cobertura e
fachada

Distância de segurança
entre a cobertura e
fachada

Pelas aberturas localizadas nas
fachadas,
pela
cobertura,
transmissão direta de chamas e
convecção de gases quentes
Por convecção, radiação e
condução de uma edificação
para outra

Separação por parede
corta-fogo portante entre
edificações

Entre duas edificações
geminadas de diferentes
alturas

segura

entre

Separação por parede
corta-fogo portante entre
edificações e cobertura
com TRRF similar a
estrutura da edificação

O distanciamento seguro entre edifícios pode ser definido como a
mínima distância horizontal entre fachadas de edifícios adjacentes,
capaz de evitar a propagação do incêndio entre edifícios, devido ao
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calor transferido por radiação térmica, através das aberturas na
fachada e por convecção, através da cobertura.
Existem proteções das aberturas de uma edificação que podem ser
executadas, oferecendo aos projetistas opções de redução da distância de
segurança entre edificações, como demonstra a Tabela 49 abaixo:
Tabela 49- Proteções das aberturas
Edificação em Exposição
Características dos elementos de Vedação

Tipos de abertura

Parede Corta-fogo
(120 minutos)
Proteção das
aberturas das
fachadas com
elemento de
proteção (45
minutos)
Proteção das
aberturas das
fachadas com
janelas providas de
vidro aramado (90
minutos)
Prever cortina
d´água por
inundação, com
janelas providas de
vidro aramado (90
minutos)
Prever cortina
d´água por
inundação, com
janelas de vidro
comum

Estruturas e
paredes
combustíveis

Paredes
externas
com
resistência
inferior a
90minutos

Paredes externas
com resistência
superior a
90minutos, mas
revestidas com
materiais
combustíveis.
Distância é
eliminada
Reduzir em 50%
a distância de
segurança

Paredes
externas com
resistência
superior a 90
minutos

Distância é
eliminada
Ineficiente

Distância é
eliminada
Reduzir em
50% a
distância
de
segurança

Ineficiente

Reduzir em
50% a
distância
de
segurança

Reduzir a
distância em
1,5m

Reduzir 75%
distância
máxima de
segurança –
máximo de 3m.

Cortina em
toda a fachada.
Reduzir a
distância em
1,5m

Reduzir a
distância
em 1,5m

Reduzir a
distância em
1,5m

Reduzir a
distância em
1,5m

Cortina em
toda a fachada.
Reduzir em
50% a
distância de
segurança

Reduzir em
50% a
distância
de
segurança

Reduzir em 50%
a distância de
segurança

Reduzir em
50% a
distância de
segurança

Distância é
eliminada
Reduzir 75%
distância
máxima de
segurança –
máximo de 6m.

IT nº 07/01 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo

O distanciamento seguro entre edifícios depende da severidade que o
incêndio pode atingir no edifício. Esta, por sua vez, se relaciona diretamente
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com a carga do incêndio contida no edifício, que é uma variável conseqüente
da natureza das atividades desenvolvidas no edifício. A vantagem dos
edifícios residenciais e de hospedagem é que possuem uma carga incêndio
normalmente estável e conhecida, sendo estimada, em média, de 300 MJ/m2
e 500 MJ/m2 respectivamente. Assim é possível, na maior parte dos casos,
conhecer a severidade que tal incêndio pode atingir.
As distâncias mínimas entre edificações e a separação de cobertura e
fachadas são objeto de regulamentações e são encontradas na IT nº 07/01
do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a qual é baseada na
NFPA 80A - Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior
Fire Exposures”. Ed.Eletrônica, USA, 1996.
O interesse aqui, não é dimensioná-los, e sim dar ao projetista dados e
conhecimentos que devem ser considerados no desenvolvimento do projeto
arquitetônico.
Outro fator a ser considerado, ainda neste tópico, é a localização das
saídas de emergência no nível do térreo e de um abrigo seguro para as
vitimas do incêndio.
As saídas de emergência devem ser projetadas para que o escoamento das
vitimas se faça de maneira segura sem conflitar com o trabalho dos
bombeiros, o estacionamento da viatura e o fluxo de entrada dos bombeiros
na edificação. Já o abrigo deve estar localizado em local seguro, onde não
há queda de vidros e outros objetos provenientes do incêndio.
Quanto a este tópico, não há como citar exemplos ideais de projeto, pois as
saídas de emergência e o abrigo deverão ser dimensionados em função do
uso e altura do edifício, mas cabe aqui dizer ao projetista que considere na
implantação de qualquer empreendimento o escoamento e a segurança das
vitimas do incêndio na implantação da edificação no terreno.
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Resumindo, com relação ao projeto urbanístico, deve-se considerar quatro
importantes tópicos para a conferência dentro do projeto arquitetônico:
a) Acesso ao lote da edificação pela viatura do bombeiro.
b) Aproximação da viatura do bombeiro à edificação para salvamento
das vítimas e combate ao fogo.
c) Distância segura da edificação em relação às construções do entorno.
d) Localização das saídas de emergência no nível da descarga e de um
abrigo seguro às vitimas do incêndio.
5.2.

Sistema Construtivo

Deve-se analisar as condições a serem atendidas pelos elementos
estruturais e de vedação, para que na ocorrência de um incêndio, não haja
um rápido alastramento do incêndio nem um colapso estrutural da
edificação.
Os tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF) são aplicados aos
elementos estruturais e de vedação, sendo um edifício residencial e de
hospedagem o objeto de estudo. Segundo a regulamentação estadual, estes
devem possuir um TRRF de 30 a 120 minutos, dependendo da altura e uso
da edificação, portanto seus elementos estruturais (vigas, pilares, lajes e
fechamentos estruturais e de vedação) devem estar aptos a manter suas
propriedades de estabilidade, estanqueidade e isolamento térmico pelo
tempo requerido.
A norma brasileira NBR 14432 – Exigências de resistência ao fogo de
elementos construtivos de edificações – Procedimento também estabelece
as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de
compartimentação que integram os edifícios para que, em situação de
incêndio, seja evitado o colapso estrutural.
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5.2.1 Elementos Estruturais
5.2.1.1

Concreto armado

As estruturas de concreto armado, aparentemente mais resistentes à
ação do fogo, perdem resistência a partir de 80ºC; a 500ºC sua resistência
inicial cai em pelo menos 50%, com o agravante de ocorrer um fenômeno
denominado “spalling” que é o lascamento da superfície do elemento
estrutural .

O esfarelamento da superfície calcinada e o lascamento (spalling) são as
formas de desagregação do concreto quando submetido a temperaturas
elevadas. O primeiro característico da exposição constante das camadas
superficiais do material à ação térmica, enfraquece o concreto e reduz em
muito a resistência à abrasão levando ao esfarinhamento da superfície das
peças de concreto. O segundo é o desprendimento de uma porção
considerável do concreto endurecido da superfície do elemento (Ferreira,
1988)

O lascamento pode ocorrer de duas formas: explosivo, cuja perda do
material é parcial, instantânea e violenta com grande liberação de energia,
formando grandes cavidades nos primeiros trinta minutos de incêndio;
delaminação gradual de grande extensão e de efeito progressivo, pois deixa
novas camadas de concreto à exposição das chamas conduzindo a novos
descascamentos sucessivos e a perda de aderência entre a armadura e o
seu cobrimento. (Ferreira,(1998)& Melhado,(1998)).

Os concretos de alta resistência (designado por CAD), que possuem alta
resistência mecânica e também alta durabilidade, não são capazes de
resistir a altas temperaturas por longos períodos, porque o “spalling”
explosivo é freqüente. A relação água/cimento por ser baixa torna a matriz
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do CAD muito compacta, que impede a liberação dos vapores formados por
ocasião do aquecimento. (Kutzing, 1999)
Os elementos de concreto armado são construídos com volume maior,
devido à baixa resistência mecânica; portanto as temperaturas no interior
das peças estruturais elevam-se de maneira mais lenta. Isto confere ao
concreto uma maior segurança ao incêndio que outros materiais que não
atendem ao dimensionamento e proteção necessários.
Portanto, o arquiteto projetista deve considerar, ao lado do calculista, os
seguintes pontos na adoção de uma estrutura de concreto:
•

Problemas originários do sistema estrutural adotado (sistema

hiperestático ou isostático)
•

Cobrimentos das armaduras suficientes para o TRRF exigido,

em níveis de temperatura inferiores aos considerados críticos.
•

A seção útil da peça deve ser mantida abaixo de temperaturas

críticas (garantindo seções mínimas dos elementos estruturais)
•

Considerar o fenômeno do lascamento da superfície do

elemento estrutural (“spalling”)
Existem trabalhos que tratam especificamente das estruturas de concreto
sob a ação do fogo, como o trabalho de dissertação de mestrado COSTA
(2002). Pode-se consultar também a Norma Brasileira NBR 6118 – “Projetos
de estruturas de concreto – Procedimento da ABNT”.

5.2.1.2

Metálica

As estruturas metálicas durante um incêndio podem sofrer acentuadas
deformações em virtude do seu alto coeficiente de expansão térmica e da
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estabilidade plástica, uma vez que em situação de incêndio perdem muito
rapidamente sua resistência.
A elevação da temperatura do aço numa situação de incêndio é
fortemente influenciada pela razão entre a área superficial exposta ao calor e
a massa do perfil. Quanto maior for a área superficial exposta ao calor em
relação à massa do perfil, mais rápida será a elevação da temperatura
deste, pois o fluxo de calor penetrará por uma superfície relativamente
grande para aquecer uma massa de aço relativamente pequena.
Para o aço convencional, temos uma temperatura crítica no valor de 550ºC,
portanto todas as estruturas em aço devem ser protegidas termicamente
para uma situação de incêndio. Tal proteção pode ser obtida através de
revestimentos de argamassa de cimento com isolantes térmicos, como a
vermiculita (a fibra de amianto está proibida), ou por argamassa de gesso ou
ainda por pinturas intumescentes a base de epóxi que se expandem em
altas temperaturas criando uma barreira ao fogo. O aço pode atingir, por
exemplo, com proteção térmica apropriada, a temperatura de 400ºC aos 90
minutos de incêndio enquanto que o sem proteção, pode chegar a esta
temperatura nos primeiros 15 minutos de incêndio. (IPT, 1998)
Para auxiliar na seleção dos materiais de proteção é necessário
considerar as características desejáveis que devem apresentar:
facilidade

de

aplicação;

baixa

densidade;

baixo

coeficiente

de

condutibilidade térmica; alta capacidade de absorção de calor;
considerando-se sempre que não devem ser afetadas as vantagens de
leveza e rapidez de montagem que as estruturas de aço apresentam
em relação às estruturas de concreto. Outras características que
interessam são:
•

Resistência a choques térmicos e mecânicos;

•

Características de expansão térmica não muito distintas

das do aço;
•

Estabilidade dimensional;
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•

Coesão.

No projeto arquitetônico deve-se encaminhar a solução da questão da
resistência ao fogo dos elementos estruturais de aço, definindo-se de
antemão, as soluções que serão adotadas, e que deverão ser,
posteriormente, detalhadas pelo projetista estrutural. Não se pode
pensar, por exemplo, em embutir os elementos estruturais em paredes
e

lajes

se

isto

não

foi

considerado

previamente

no

projeto

arquitetônico.
Quando a solução inclui a proteção das vigas de aço através de forro
corta-fogo,

este

deve apresentar

valor

de resistência

ao

fogo

correspondente ao maior valor requerido para os elementos estruturais
existentes acima do forro.
Portanto, na escolha de estruturas metálicas, devem ser considerados os
seguintes pontos:
•

Leveza e rapidez da montagem da estrutura metálica em

relação à estrutura de concreto.
•

Escolha do material de proteção direta dos elementos

estruturais

impedindo

que

os

elementos

estruturais

atinjam

temperaturas elevadas.
•

Análise da disposição dos elementos estruturais do projeto, ou

seja, se irão ser embutidos, como serão feitas as ligações e
separações dos elementos.
Os trabalhos de PARADA (2000) e MELHADO (1998) complementam a
discussão das estruturas metálicas e devem ser consultados. Além disso,
pode-se consultar a Norma Brasileira NBR 14.323 – “Dimensionamento de
estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio – Procedimento da
ABNT”.
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5.2.1.3 Madeira
O Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo condiciona os
seguintes parâmetros às edificações que possuírem estrutura e vedação em
madeira:
•

A resistência ao fogo deverá ser otimizada, através de
tratamento adequado, para retardamento da combustão;

•

Os componentes da edificação, quando próximos a fontes
geradoras

de

fogo,

deverão

ser

revestidos

de

material

incombustível;
•

As edificações de madeira poderão ter no máximo dois
andares, altura máxima de oito metros, afastamento mínimo de
três metros de qualquer ponto das divisas ou de outra edificação e
afastamento mínimo de cinco metros de outra edificação de
madeira.

O Projeto de Norma Brasileira intitulada Desempenho de Edifícios
Habitacionais de até 5 pavimentos, possibilita o uso de estruturas de
madeira em habitações de até 5 pavimentos, uma vez que a resistência ao
fogo dos elementos estruturais exigida é de 30 minutos e para os
contraventamentos, de 15 minutos.
Este trabalho não aborda os sistemas estruturais de madeira, por não serem
muito utilizados ainda em nosso país e pelo grau de complexidade em
relação à segurança contra incêndio. Dentre os estudos realizados nesta
área pode-se citar a dissertação de mestrado de PINTO(2001).
5.2.2 Elementos de Vedação
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Os elementos de vedação, tais como paredes externas e internas também,
devem ser capazes de manter suas capacidades de isolação térmica,
estanquiedade e estabilidade por um determinado período de tempo.
Os elementos de vedação devem ter, no mínimo, o mesmo tempo requerido
de resistência ao fogo (TRRF) da estrutura principal da edificação, que será
definido em função do uso e altura do edifício. (IT nº 8 do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo)
As paredes divisórias entre unidades autônomas, no caso de apartamentos
residenciais, apartamentos de hotéis, motéis e flats devem possuir TRRF
mínimo de 60 minutos independente do TRRF da edificação. (IT nº 8 do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo)
As paredes de alvenaria mais utilizadas como as de tijolos de barro, blocos
de concreto, tijolos cerâmicos e paredes de concreto já tem valores
conhecidos, pois foram ensaiadas quanto a resistência ao fogo, como
demonstra abaixo a tabela. parcial da IT Nº 08 do Corpo de Bombeiros que
fornece os resultados obtidos.
Esta tabela foi publicada anteriormente em um artigo de autoria de BERTO
(1988).

Tabela 50 – Resultados de ensaios de resistência ao jogo de paredes
construídas com materiais e técnicas nacionais
Resultado dos Ensaios

Paredes Ensaiadas (*)
Parede tijolo
de barro

Meio-tijolo
sem revest.

Espes.
total da
parede
(cm)

Duração
ensaio
(min)

10

120

Tempo de atendimento aos
critérios de avaliação (horas)
Integrid Estanq. Isol.Térm

≥2

≥2

1 1/2

Resist.
ao fogo
(horas)

1 1/2
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cozido
(5x10x20cm)

Parede blocos
vazados de
concreto
(14x19x39cm)
(19x19x39cm)

Parede tijolos
cerâmicos de
oito furos
(10x20x20cm)
Paredes
concreto
monolítico
sem revestim.

Um tijolo sem
revestimento
Meio-tijolo
com revest.
Um tijolo com
revestimento
Bloco de 14
sem revest.
Bloco de 19
sem revest.
Bloco de 14
com revest.
Bloco de 19
com revest.
Meio-tijolo
com revest.
Um tijolo com
revestimento
Traço do
concreto em
volume: 1
cimento:2,5
areia média:
3,5 agregado
armadura
simples, com
malhas de
lados 15cm
de aço CA50A

20

395 (**)

≥6

≥6

≥6

≥6

15

300

≥4

≥4

4

4

25

300 (**)

≥6

≥6

≥5

>6

14

100

≥1 1/2

≥1 1/2

1 1/2

1 1/2

19

120

≥2

≥2

1 1/2

1 1/2

17

150

≥2

≥2

2

2

22

185

≥3

≥3

3

3

13

150

≥2

≥2

2

2

23

300 (**)

≥4

≥4

≥4

>4

11,5

150

2

2

1

1 1/2

16

210

3

3

3

3

(*) Paredes sem função estrutural ensaiadas totalmente vinculadas dentro da estrutura de
concreto armado, com dimensões 2,8m x 2,8m totalmente expostas ao fogo (em uma face).
(**) Ensaio encerrado sem ocorrência de falência em nenhum dos três critérios de avaliação.
IT nº 8 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Outro material de vedação que vem sendo utilizado com cada vez mais
freqüência pelas construtoras em edifícios residenciais e de hospedagem é o
gesso acartonado, no sistema denominado construção seca.
Neste caso, as paredes de gesso acartonado são montadas em uma
estrutura de perfis de aço galvanizado sobre a qual são fixadas uma ou mais
chapas de gesso de cada lado.
A resistência ao fogo das paredes de gesso acartonado se dará pela
composição da parede, ou seja, pelo número de chapas que irá compor a
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espessura da parede, bem como pelo uso de chapas especiais próprias para
suportar altas temperaturas.
Há ainda a possibilidade de colocação de materiais incombustíveis, como
painéis de lã de rocha basáltica, no interior da parede de gesso, aumentando
o desempenho da parede de gesso frente à resistência ao fogo .
Existem trabalhos já desenvolvidos que tratam do sistema de gesso
acartonado, como por exemplo, a dissertação de mestrado de TANIGUTI
(1999).
5.3 Diretrizes do Projeto Arquitetônico
Entende-se que para projetar um espaço de permanência adequada, devese levar em conta os condicionantes físicos, as restrições econômicas e as
imposições sociais, combinados com as exigências do próprio usuário. Tudo
isso irá exigir uma abordagem peculiar para cada caso, ou seja, a escolha
de um partido arquitetônico adequado envolvendo os diversos elementos
que compõe o projeto que é único.
O desenvolvimento de um bom projeto arquitetônico sob o aspecto da
segurança contra incêndio pode ter caráter fundamental no princípio do
incêndio.
O desenvolvimento de compartimentações horizontais e verticais no projeto
arquitetônico é imprescindível para impedir a propagação do fogo para
ambientes e pavimentos adjacentes.
É nesta fase ainda de projeto que se deve incorporar ao sistema construtivo
as medidas de proteção passiva, para que se tenha, no caso do incêndio,
uma saída segura dos usuários da edificação e o ingresso das operações de
combate.
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As saídas de emergência devem ser pensadas em três etapas; as rotas de
saídas horizontais, ou seja, o acesso às escadas, as escadas propriamente
e a descarga. Em qualquer destas etapas o acesso da população deve ser
fácil, e as saídas obrigatoriamente tem que estar desobstruídas, portanto
sua localização é fundamental dentro do projeto arquitetônico. As saídas de
emergência devem ser dimensionadas em função da população da
edificação, sendo que a IT nº 11 do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo trata detalhadamente deste assunto.
Outra ressalva que pode ser acrescentada a esta fase de projeto são
referentes às rotas de fuga que devem ser projetadas sempre visando a
menor distância a ser percorrida pelo usuário e devem ser bem sinalizadas.
Referente às medidas de proteção ativa, é na fase de elaboração de lay-outs
que devemos pensar a melhor localização dos extintores, dos hidrantes, da
iluminação de emergência, etc... para que os equipamentos estejam locados
da melhor forma possível para atender a população em caso de incêndio.
Para conseguir visualizar de maneira objetiva as providências a serem
adotadas na fase de projeto, organizou-se três blocos distintos para
facilidade de aplicação:
a) Compartimentação horizontal
b) Compartimentação vertical
c) Demais medidas passivas e ativas
5.3.1 Compartimentação Horizontal
Objetivo: Dividir a edificação em várias células no plano horizontal, capazes
de suportar o princípio de incêndio, impedindo sua propagação para
ambientes adjacentes.
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Medidas a serem adotadas:
•

As

paredes

de

compartimentação

devem

apresentar

resistência ao fogo compatível com a severidade de incêndio
esperada.
•

As paredes de compartimentação devem estar vinculadas

à estrutura do edifício, com reforços estruturais adequados.
•

As aberturas situadas em lados opostos nas paredes de

compartimentação da mesma fachada deverão estar afastadas
horizontalmente. (ver detalhe na figura 17)
•

Ou ser substituída por um prolongamento da parede de

compartimentação, externo a edificação. (ver detalhe na figura
17)
•

As portas para vedação de aberturas nas paredes de

compartimentação devem ser do tipo corta-fogo e podem
apresentar resistência ao fogo 30 minutos menor que as
paredes, porém nunca inferior a 30 minutos quando for esta a
resistência da parede.
•

As passagens de cabos elétricos e tubulações através das

paredes de compartimentação devem ser protegidas com selos
corta-fogo que apresentem resistência ao fogo no mínimo igual à
da parede. O mesmo se aplica aos registros corta-fogo que
devem ser instalados nos dutos de ventilação, dutos de exaustão
e outros meios de comunicação entre setores compartimentados.
Figuras 13, 14, 15 e 16 – Tipos de selagem de uso horizontal e vertical.
Encanamentos de PVC
com diâmetros de
50mm até 250mm
podem ser protegidos
com um colar protetor
ao fogo de quatro
horas (firestop jacket)
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Cabos elétricos
podem ser protegidos
por “travesseiros” que
são facilmente
removidos em caso
de manutenção
(firestop cushion)

Este tipo de proteção pode ser
usada em aberturas largas e
médias e onde há passagem de
vários cabos concomitantemente
(firestop mortar)

Selantes utilizados
no encontro de
paredes para
vedar as juntas

Os desenhos apresentados acima foram retirados do catálogo da empresa
Hilti corporation e se encontram disponíveis no site www.hilti.com.

•

Nas áreas destinadas exclusivamente a estacionamento de

veículos estão dispensadas as medidas para compartimentação
horizontal.
•

As

paredes

divisórias

entre

unidades

autônomas

(apartamento residencial, flat...) e entre unidades e as áreas
comuns devem possuir resistência ao fogo mínima de 60 minutos
(IT nº 8 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo).
•

Além das portas, quaisquer aberturas nas paredes de

compartimentação devem ser protegidas com dispositivos cortafogo (selos, registros,...) pelo período de 30 minutos.
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•

Os subsolos deverão possuir aberturas de ventilação para

o exterior, para saída de gases e fumaças do ambiente ou
apresentar controle de fumaça em espaços comuns e amplos

5.3.2 Compartimentação Vertical
Objetivo: Dividir a edificação em pavimentos capazes de suportar o princípio
de

incêndio,

impedindo

sua

propagação

para

outros

pavimentos

consecutivos.
Medidas a serem adotadas:
•

Deve existir separação na fachada entre aberturas de

pavimentos consecutivos. Estes elementos de separação podem
se constituir de parapeitos, vigas e prolongamentos de laje. Por
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exigência do Decreto Estadual Nº 46.076, nos dois primeiros
casos deve-se estabelecer a separação mínima de 1,2m entre
aberturas de pavimentos consecutivos; no segundo caso, as
abas devem projetar-se no mínimo 0,9m além do plano da
fachada;
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•

As fachadas pré-moldadas devem ter os elementos de fixação

protegidos contra a ação do incêndio e as frestas entre as vigas
e lajes devidamente seladas, garantindo a resistência ao fogo do
conjunto.
•

Os materiais transparentes ou translúcidos das fachadas

deverão ser incombustíveis, com exceção dos vidros laminados
(devem ser ensaiados pela ISO 1182)
•

Nas fachadas totalmente envidraçadas são exigidos caixilhos

e componentes transparentes ou translúcidos incombustíveis.
Atrás das fachadas devem ser previstos elementos de separação
como parapeitos e vigas; as frestas entre os elementos de
separação devem ser vedadas com selo corta-fogo em todo o
perímetro.

•

A compartimentação vertical das edificações é feita por meio

dos entrepisos que devem ser compostos por lajes de concreto
armado ou protendido ou por outro material que garanta a
resistência ao fogo do elemento e dos ambientes que compõem.
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•

No interior das edificações, todas as aberturas nos entrepisos

destinadas a passagem de instalação de serviço devem ser
vedadas com selos corta-fogo ou por paredes corta-fogo
consolidadas entre o piso e o teto.
•

Os poços de elevadores devem ser constituídos de paredes

corta-fogo, consolidados nas lajes dos pavimentos. As aberturas
em cada pavimento devem ser protegidas por portas paráchamas que devem ter resistência similar a das paredes.
•

As escadas devem ser enclausuradas e protegidas por meio

de paredes e portas corta-fogo, com resistência mínima de 120
minutos e 90 minutos respectivamente. Caso a escada possua
antecâmara a porta poderá ter resistência de 60 minutos (IT nº
11 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo).
•

As passagens de cabos elétricos e tubulações através dos

entrepisos devem ser protegidas com selos corta-fogo que
apresentem resistência ao fogo no mínimo igual ao do entrepiso.
O mesmo se aplica aos registros corta-fogo que devem ser
instalados nos dutos de ventilação, dutos de exaustão e outros
meios de comunicação entre pavimentos. Caso isto não ocorra,
devem ser protegidos em toda a sua extensão com materiais
com resistência mínima ao fogo de 120 minutos.
•

Na

existência

de

átrio,

para

que

não

afete

a

compartimentação vertical, este deve ser compartimentando
através de paredes corta-fogo, vidros corta-fogo e vedadores
corta-fogo.
•

As prumadas enclausuradas, por onde passam esgoto e

águas pluviais, não necessitam ser seladas desde que as
paredes de enclausuramento sejam corta-fogo e as derivações
das instalações que a transpassam sejam devidamente seladas.
•

Os dutos de ventilação permanente de banheiros e de outros

espaços confinados devem ser integralmente compostos por
materiais

incombustíveis;

as

áreas

distintas

de
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compartimentação horizontal não devem se comunicar através
dos dutos de ventilação permanente; a prumada de ventilação e
o

setor

da

edificação

por

ela

servido

devem

ser

compartimentados em relação ao restante do edifício através de
parede e portas corta-fogo com resistência ao fogo de no mínimo
60 minutos e 30 minutos respectivamente.
•

As selagens das prumadas das instalações de serviço e os

registros protegendo abertura de dutos de ventilação, ar
condicionado e exaustão devem ter o TRRF de no mínimo 60
minutos.

5.3.3. Demais Medidas Passivas e Ativas
Objetivo:

As

medidas

passivas

devem

reagir

passivamente

no

desenvolvimento do incêndio, não colaborando para seu crescimento e
propagação, não permitindo o colapso estrutural, permitindo a fuga dos
usuários e o acesso das equipes de combate.
Alguns dos itens abaixo relacionados já foram citados e explicados
anteriormente, mas serão novamente relacionados devido a sua
importância no contexto do incêndio e sendo mais um método de
checagem:
• Compartimentação vertical;
• Compartimentação horizontal;
• Resistência ao fogo da envoltória do edifício, bem como de
seus elementos estruturais;
• Provisão de rotas de fuga seguras e sinalização adequada;
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• Provisão de meios de acesso dos equipamentos de
combate a incêndio e sinalização adequada;
• Controle

da

quantidade

de

materiais

combustíveis

incorporados aos elementos construtivos;
• Distanciamento seguro entre edifícios.
As medidas de proteção ativa serão novamente citadas, para que o
projetista tenha em mente os equipamentos de proteção contra
incêndio que deverão ser dimensionados para a segurança da
edificação:

5.4.

•

Provisão de equipamentos portáteis de extinção de incêndio;

•

Provisão de sistema de hidrantes e mangotinhos;

•

Provisão de sistema de chuveiros automáticos;

•

Provisão de sistema de detecção e alarme;

•

Provisão de sinalização de emergência;

•

Provisão do sistema de iluminação de emergência;

•

Provisão do sistema do controle do movimento da fumaça;

•

Provisão de sistema de comunicação de emergência.

Revestimentos

O arquiteto projetista, ao chegar na fase de especificação dos materiais
de revestimento que irão compor o projeto do edifício, deve fazer uma
escolha consciente, pois nesta etapa podem ser incorporados ao
sistema construtivo e ao projeto como um todo, materiais combustíveis
que no caso de um princípio de incêndio podem propagar as chamas
rapidamente, colocando em risco as medidas já tomadas anteriormente
para a segurança contra incêndio.
Este ponto deve ser considerado numa fase de detalhamento do
projeto arquitetônico e é necessário que o projetista conheça alguns
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critérios de avaliação na escolha dos materiais que farão parte do
acabamento, do envoltório da fachada, da vedação, entre outros.
Primeiramente, deve-se considerar a classe a que pertencem estes
materiais (Classe I, II, III, IV, V e VI), sendo que Classe I é composta
por materiais incombustíveis e as restantes são compostas por
materiais combustíveis, porém com o índice de propagação de chamas
diferentes. Os materiais da Classe II terão um índice de propagação de
chamas menor que um material da Classe III e assim sucessivamente.
Para um edifício residencial com altura superior a 12 metros deve ser
elaborado um controle de materiais de acabamento e revestimento
(CMAR), indicando as classes dos materiais escolhidos para pisos,
paredes e forros. (IT nº 10 do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo).
Além da realização do controle de materiais de acabamento e
revestimento, deve-se conhecer a carga incêndio específica da
edificação.
A carga incêndio é a soma das energias caloríficas possíveis de serem
liberadas na combustão completa de todos os materiais combustíveis
em um espaço, inclusive os revestimentos das paredes, divisória, pisos
e tetos. (IT nº 14 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo).
A carga incêndio específica é o valor da carga incêndio dividido pela
área de piso do espaço considerado, expresso em megajoule (MJ) por
m 2 . (IT nº14/01 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo)
Para um edifício residencial ou de hospedagem, calcula-se uma carga
incêndio específica de 300 MJ/m 2 e 500MJ/m 2 respectivamente, ou
seja, a soma da carga incêndio específica de todos os materiais
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incorporados à edificação dividida pela área da edificação, não poderá
ultrapassar os valores acima. (IT nº14/01 do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo)
Os fabricantes de material de construção devem estar aptos a
fornecer a carga incêndio dos seus materiais ao arquiteto projetista, para
que ele possa estimar a carga incêndio do edifício projetado e priorizar
materiais que possuam índices menores.
Nos edifícios residenciais, muitas vezes, não é possível se ter o
controle da carga incêndio, pois como ela é a soma dos materiais de
revestimento, acabamento e mobiliário juntamente com a própria estrutura
da edificação, esta estimativa fica incompleta. O arquiteto não tem controle
do mobiliário que será usado, pois muitos apartamentos são entregues sem
alguns materiais de revestimento definidos, como, por exemplo, os pisos,
ficando a cargo do comprador a escolha destes materiais.
Nos edifícios de hospedagem, como hotéis e flats, esta estimativa se
faz mais facilmente, uma vez que o arquiteto pode especificar o mobiliário e
todos os acabamentos e revestimentos que serão usados no edifício.
5.5.

Manutenção

A manutenção também é um tópico que deve ser considerado na fase do
projeto, na questão de privilegiar os materiais e os sistemas construtivos que
possuam facilidade de manutenção.
A mudança dos conceitos vem exigindo cada vez mais que se agregue ao
projeto, as estratégias que visam minimizar custos, consumo e reduzir a
manutenção, buscando um produto final de melhor qualidade.
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Devido à carência técnica, originárias das falhas de projeto, somada às
dificuldades de mão-de-obra de construção e manutenção, prédios com
período projetado de vida útil entre 50 e 60 anos envelhecem precocemente,
exigindo intervenções de revitalização ou reformas de alto custo, causando
prejuízos econômicos e ao meio ambiente (Revista Associação Brasileira de
Manutenção, 2000).
Portanto, o arquiteto deve se ater a todos os aspectos que podem ser
planejados e agregar, na fase de projeto, considerações sobre a
manutenção, pois as medidas de segurança ativas e passivas adotadas
podem falhar, se não houver manutenções periódicas, ficando toda a
segurança do edifício comprometida.
A norma brasileira NBR 5674 – Manutenção de edificações- Procedimento
fixa os procedimentos de orientação para organização de um sistema de
manutenção de edificações.
A norma brasileira NBR 14037 – Manual de operação, uso e manutenção –
conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação também
descreve procedimentos recomendáveis para o melhor aproveitamento da
edificação, orientando os usuários para a realização das atividades de
manutenção.
A manutenção deve ser feita em várias etapas de trabalho que visam
garantir o bom funcionamento do edifício:
A primeira delas é a definição das responsabilidades da manutenção, com o
objetivo de reduzir o tempo de paralisação dos itens que compõe o sistema
de combate a incêndios; em seguida é necessário reparar, de imediato, as
ocorrências prioritárias ou que possam reduzir a confiabilidade do sistema; é
obrigatório ainda garantir o funcionamento do sistema, de forma que o
mesmo atenda aos critérios e padrões pré-estabelecidos no projeto; e por
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último manter histórico referente às inspeções e/ou intervenções de
manutenção.
Outro ponto imprescindível para a execução das manutenções periódicas é
a definição dos tipos de intervenção de manutenção desejada:
•

Manutenção corretiva ocorre na atuação no reparo de falhas ou
defeitos já existentes, localizados por um operador do sistema.
Seu atendimento deve ser baseado em critérios que levem em
consideração prioridades, com o objetivo de otimizar os recursos
disponíveis. Falhas e defeitos que possam vir a comprometer a
confiabilidade do sistema devem ser atendidas de imediato.

•

Manutenção preventiva ocorre na atuação de forma parcial ou
geral antes da existência de falhas ou defeitos, a periodicidade de
intervenção é baseada em informações do fabricante. Deve ser
levado em consideração neste item, a experiência da equipe de
manutenção em casos onde haja muitas intervenções corretivas,
podendo ser reduzida a periodicidade informada pelo fabricante.

•

Manutenção preditiva ou previsiva ocorre antes da existência de
falhas ou defeitos de forma pontual, a periodicidade da
intervenção é baseada em informações do fabricante, mas,
sobretudo no histórico de falhas e defeitos do sistema elaborado
pela equipe de manutenção, quando acontecem as intervenções
corretivas e preventivas. Ressalta-se que sem o referido histórico,
torna-se impossível implantar esse estágio de manutenção.

Deve ser considerado também o custo da manutenção, onde na busca de
redução de preços não se pode permitir a perda da qualidade. Assim sendo,
apresentam-se algumas ações que podem viabilizar essa redução:
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•

Melhoria contínua dos equipamentos;

•

Educação e treinamento dos envolvidos na atividade de

manutenção;
•

Coleta de informações, controle e análise das intervenções

de manutenção;
•

Estabelecimento de prioridades adequadas aos serviços;

•

Avaliação dos serviços necessários e desnecessários;

É interessante ressaltar que após vistoria do Corpo de Bombeiros para
verificar se as medidas de segurança contra incêndio (ativas e passivas)
estão corretamente instaladas e em funcionamento que é expedido o Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que é válido por três anos para
edifícios residenciais e de hospedagem. Porém, o Corpo de Bombeiros não
se responsabiliza pela instalação, manutenção ou utilização indevida das
medidas de segurança.(Decreto Estadual nº 46.076)
Outra consideração importante a fazer é que as Instruções Técnicas
referentes a instalações de equipamentos como a IT nº 21 “Sistemas de
proteção por extintores de incêndio”, IT nº 22, “Sistema de hidrantes e de
mangotinhos”, IT nº 23, “Sistema de chuveiros automáticos”, não mencionam
a questão da manutenção, com exceção dos extintores. A observação do
prazo de validade dos extintores e de sua carga é deixado sob
responsabilidade do proprietário do imóvel ou síndico que fica responsável
pela manutenção destes equipamentos.
Referente a equipamentos de segurança passiva, como a sinalização de
emergência, portas corta-fogo, escadas, ocorre o mesmo. Não há indicação
pelo Corpo de Bombeiros que deva ser feita uma manutenção periódica,
ficando novamente sob a responsabilidade do proprietário ou síndico que
esta ocorra.
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Portanto os proprietários de imóveis, juntamente com os condomínios dos
prédios devem ter consciência da importância da manutenção dos
equipamentos de segurança contra incêndio, independente das obrigações
previstas nos Decretos e Instruções Técnicas, mantendo o sistema em
correto funcionamento.
5.6.

Resumo dos pontos fundamentais em um Projeto Arquitetônico

Após a análise dos pontos fundamentais que compõe o desenvolvimento de
um projeto arquitetônico, formulou-se então um roteiro que pode ser aplicado
ao longo das várias fases de projeto, garantindo que o projeto de segurança
contra incêndio seja desenvolvido concomitantemente.
Este trabalho foi desenvolvido para edifícios de uso residencial e de
hospedagem dentro do Estado de São Paulo, mas também pode ser usado
como base conceitual, no sentido metodológico, para outros usos de
edificações.
Restrições Legais, Planejamento Urbano e Implantação:
•

Uma vez decidido o uso da futura edificação que compõe
um novo empreendimento, é interessante se iniciar o
levantamento das restrições legais de âmbito federal,
estadual e municipal que contemplam o futuro projeto, sob o
aspecto da segurança contra incêndio.

•

Na escolha do lote, se possível, incluir como um dos fatores
a sua acessibilidade pelo corpo de bombeiros e o
afastamento de edifícios vizinhos. Tentar priorizar os que
possuam fácil acesso da viatura do bombeiro com vias
largas para eventuais manobras e distância segura das
edificações do entorno.

•

Na implantação da edificação é importante prever a
aproximação e o estacionamento da viatura do bombeiro
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para salvamento e resgate das vítimas do interior da
edificação, localizado e sinalizado de acordo com a
legislação pertinente.
•

Na implantação da edificação devem ser estabelecidas
distâncias seguras de separação entre fachadas de
edifícios adjacentes em função da área e dimensões das
aberturas (portas e janelas), de forma a evitar a propagação
do incêndio por radiação térmica.

Partido Arquitetônico:
•

Na

escolha

do

partido

arquitetônico

considerar

o

planejamento de compartimentações horizontais, verticais,
medidas de proteção passiva e as manutenções das futuras
soluções adotadas.
•

Prever as saídas de emergência, segundo a legislação
vigente, de acordo com o uso e altura do edifício.

•

Dimensionar as larguras das saídas de emergência, sendo
que a largura mínima deve ser de 1,20m para as ocupações
em geral.

•

Os acessos devem permitir o escoamento fácil de todos os
ocupantes e devem permanecer desobstruídos. Deve-se
observar as distâncias máximas permitidas a serem
percorridas para atingir as portas de acesso.

•

O número de saídas de emergência e os tipos de escada
devem ser dimensionados de acordo com a legislação
vigente, levando-se em conta o uso e a altura da edificação.

•

É obrigatória a instalação de elevadores de emergência em
todas as edificações residenciais com altura superior a 80m
e nas demais ocupações com altura superior a 60m. (IT nº
11 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo). Com
isso é possível se ter além das escadas de emergências,
outra saída segura para escoar a população do edifício.
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•

A localização dos equipamentos de segurança contra
incêndio tais como, extintores, hidrantes, sistemas de
detecção e alarmes, com especial atenção a central do
alarme, deve ser pensada juntamente com a elaboração
das plantas de lay-out da edificação e não após a conclusão
do projeto, dificultando a locação destes equipamentos em
locais de fácil acesso para os usuários.

•

A central do sistema de alarme deve ser instalada na
portaria da edificação onde deve estar em observação 24
horas por dia. A central de alarme é obrigatória em todas as
edificações de uso residencial e de hospedagem, porém
nos casos de edificações residenciais o Decreto Estadual nº
46.076, permite que o sistema de alarme seja substituído
pelo sistema de interfone, desde que cada apartamento
possua um ramal ligado a central, que deve ficar na portaria
com vigilância humana 24 horas.

•

A sinalização de emergência deve ser bem visualizada e
compreendida no interior da edificação e deve ser
elaborada de acordo com a legislação vigente.

•

O sistema de proteção por extintores de incêndio deve ser
dimensionado segundo a legislação vigente, de acordo com
o uso e altura do edifício.

•

As portas para vedação de aberturas nas paredes de
compartimentação

devem

ser

do

tipo

corta-fogo,

a

resistência mínima das mesmas será dada pelo uso e altura
do edifício.
•

Deve existir separação na fachada entre aberturas de
pavimentos consecutivos. Estes elementos de separação
podem se constituir de parapeitos, vigas e prolongamentos
de lajes.

•

Os elementos de separação entre abertura de pavimentos
consecutivos

e

as

fachadas

cegas,

devem

estar
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perfeitamente consolidadas às lajes dos pavimentos e
possuir resistência ao fogo compatível.
•

As fachadas pré-moldadas devem ter os elementos de
fixação protegidos contra a ação do incêndio.

•

Os materiais transparentes ou translúcidos das fachadas
devem ser incombustíveis.

•

As aberturas situadas em lados opostos nas paredes de
compartimentação

da

mesma

fachada

deverão

ser

afastadas horizontalmente por dois metros. Esta distância
poderá ser alterada, caso haja um prolongamento da
parede de compartimentação, externo a edificação, com
extensão mínima de um metro.
•

As portas para vedação de aberturas nas paredes de
compartimentação

devem

ser

do

tipo

corta-fogo,

a

resistência mínima das mesmas será dada pelo uso e altura
do edifício.
Sistemas Estruturais e Vedação:
•

Na escolha do sistema estrutural e de vedação prever a
proteção contra incêndio da mesma, considerando o custo
inicial e de manutenção do sistema.

•

Os elementos construtivos com função estrutural e de
compartimentação

entre

unidades

devem

atender

a

legislação pertinente no que se refere à resistência ao fogo
(em tempo) referente à isolação térmica, estanqueidade, e
estabilidade de acordo com o seu uso e altura da
edificação.
•

A compartimentação vertical das edificações é feita por
meio dos entrepisos que devem ser compostos por lajes de
concreto armado ou protendido ou por outro material que
garanta a resistência ao fogo.
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•

Não devem existir frestas nos elementos de vedação
vertical no encontro destes com o piso ou teto, quer seja em
paredes internas ou paredes entre habitações, que
possibilitem a passagem de fumaça entre cômodos ou entre
unidades habitacionais.

Instalações Prediais Hidráulicas e Mecânicas:
•

Nas instalações prediais hidráulicas e mecânicas considerar
o estudo de compartimentação horizontal e vertical das
tubulações.

•

As edificações devem ter proteção contra descarga
atmosférica.

•

As instalações de gás devem ser projetadas de acordo com
a legislação pertinente.

•

Os materiais empregados nas instalações elétricas, caso
sejam combustíveis, não devem ser propagadores de
chamas;

•

Os shafts que intercomunicam os diversos pavimentos
devem ser dotados, no plano de cada laje, de selagem
corta-fogo com resistência ao fogo correspondente à altura
e uso do edifício.

•

O volume de água reservado para o combate a incêndio
deve ser estabelecido segundo a NBR 13714.

•

Na elaboração das plantas de lay-out da edificação deve
ser considerada a locação dos seguintes equipamentos:
sistema de iluminação de emergência, sistema de detecção
e alarme de incêndio, sistema de hidrantes e mangotinhos,
sistema de chuveiros automáticos.

•

O sistema de iluminação de emergência deve ser previsto
em projeto e dimensionado segundo a legislação vigente,
de acordo com o uso e altura do edifício.
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•

Os sistemas de detecção e alarmes de incêndio devem ser
previstos em projeto e dimensionados segundo a legislação
vigente, de acordo com o uso e altura do edifício.

•

O sistema de hidrantes e de mangotinhos deve ser
dimensionado segundo a legislação vigente, de acordo com
o uso e altura do edifício

•

O sistema de chuveiros automáticos deve ser dimensionado
segundo a legislação vigente, de acordo com o uso e altura
do edifício.

Revestimentos:
•

Os materiais de revestimento, acabamento e isolamento
termo-acústico, empregados nas faces internas e externas
do edifício, devem ter as características de propagação de
chamas controladas.

•

Os materiais de revestimento, acabamento e isolamento
termo-acústico, empregados nas faces internas e externas
do edifício, devem ter as características de desenvolvimento
de fumaça controladas.

•

Deve

ser

elaborado

um

controle

de

materiais

de

acabamento e revestimento (CMAR), indicando as classes
dos materiais escolhidos.
•

Deve ser calculada a carga incêndio da edificação, através
da soma da carga incêndio dos materiais de acabamento
escolhidos dividido pela área da edificação.

Portanto, a partir da seqüência determinada acima no desenvolvimento de
um projeto, temos a verificação de que a segurança contra incêndio vem
sendo pensada desde a concepção do ante-projeto até o detalhamento do
projeto executivo.
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Os

pontos

foram

abordados

de

maneira

genérica,

com

poucos

detalhamentos de valores, uma vez que a intenção é se fazer uma
checagem rápida que aborde os itens relevantes dentro de um projeto,
sendo que dimensionamentos e quantificações devem ser feitos de acordo
com a legislação vigente para cada situação de projeto.
5.7.

Fluxograma de Projeto

O fluxograma a seguir demonstra a coordenação da implantação de um
empreendimento,

onde

todos

os

projetos

envolvidos

devem

estar

perfeitamente compatibilizados, desde a fase do estudo de viabilidade até a
elaboração do projeto executivo.
O roteiro apresentado, resumidamente no Anexo 2, é aplicada ao longo de
todo o desenvolvimento do processo, para que se chegue a um produto final
com as medidas de segurança contra incêndio incorporadas ao Projeto
Executivo.
É interessante comentar que o item referente a orçamentos e custos não é
abordado neste trabalho, pois teríamos que nos estender por demais nas
qualidades de soluções de projeto, não sendo objeto do nosso estudo.
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CAPÍTULO 6 - Análise de Projetos arquitetônicos sob o aspecto da
segurança contra incêndio
Após a formulação do roteiro que deve ser aplicado no
desenvolvimento das várias fases de projeto que compõe a elaboração
de um empreendimento, apresenta-se, neste capítulo, uma breve
análise de alguns projetos residenciais e de hospedagem, verificando
como a segurança contra incêndio foi considerada na concepção
destes projetos.
6.1 Edifícios Residenciais
Como método para análise de projetos, adotou-se a análise
comparativa e qualitativa, tendo-se como pontos básicos, os seguintes
tópicos, contidos no roteiro apresentado no capítulo 5:
•

planejamento urbano;

•

implantação;

•

compartimentação de escadas de emergência e hall de
elevadores;

•

soluções para rotas de fuga e distâncias máximas a
percorrer.
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Considerando que o roteiro proposto para análise de projetos,
conceitualmente, deve ter efeito em qualquer parte do mundo, uma vez
que os princípios que regem a segurança contra incêndio são
universais, foram selecionados projetos de edifícios residenciais e de
hospedagem de diferentes países, como objeto da análise comparativa.
Tais projetos devem refletir o nível de preocupação existente ou de
exigências de segurança contra incêndio requeridas nos respectivos
países ou nas regiões onde se localizam.
É importante ressaltar que o projeto atende não somente à
legislação vigente nos países, mas também, às exigências culturais
particulares da região, no entanto, este trabalho se limita apenas a
comentar as questões da segurança contra incêndio, sem se ater às
questões estéticas, de dimensionamentos ou de outras soluções de
projetos.
6.1.1 Edifício Conjunto Habitacional de Kasai-oki
O Edifício apresentado a seguir se encontra no Japão, e foi
projetado pelo escritório de arquitetura Companhia Habitacional e de
Infra-estrutura Urbana de Tókio.
Safety Design, 1985, 92p.)

(A Collection of Examples of Fire
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Figura 21 – Implantação Edifício Conjunto Habitacional de Kasai-oki
Pode-se notar que a preocupação com a segurança contra
incêndio se inicia na implantação do projeto, onde já são considerados
questões como o percurso e o acesso da viatura na edificação.
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Figura 22 – Pavimento Térreo do Edifício Conjunto Habitacional de
Kasai-oki
No Pavimento Térreo há duas escadas de emergência, sendo
que uma delas compõe uma rota de fuga direta, uma vez que é aberta
para a saída a rua. A outra escada termina em um pequeno hall
compartimentado que possui porta corta-fogo. É interessante comentar
que as escadas de emergência são localizadas em extremidades
opostas,

possibilitando

duas

rotas

de

fuga

completamente

independentes.
O hall de elevadores, também é fechado e protegido por portas
corta-fogo e possui acesso direto para a rua.
Este edifício possui 13 pavimentos, e doze apartamentos por
andar, sendo 2 apartamentos de 2 dormitórios, cozinha e sala, 6
apartamentos de 1 dormitório, cozinha e sala e quatro apartamentos
com apenas 1 dormitório e cozinha.

185

Figura 23 – Pavimento Tipo do Edifício Conjunto Habitacional de
Kasai-oki
No pavimento tipo tem-se uma sacada aberta que margeia toda a
edificação, o que pode vir a facilitar o salvamento de vitimas pelo corpo
de bombeiros.
As escadas de emergência, assim como o hall de elevadores,
também são abertos, uma vez que se encontram nesta área de sacada
onde não há risco de contaminação por produtos da combustão e onde
as pessoas não serão expostas a esses produtos.
Esta sacada também funciona como uma aba, solução de
compartimentação vertical, o que dificulta que o incêndio passe de um
pavimento para outro.
A geometria do projeto, com a circulação interna e as escadas
nas extremidades possibilita uma distância máxima a percorrer
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eqüidistantes a duas prumadas de apartamentos, não tendo nenhum
apartamento em situação crítica.
6.1.2 Shiki Newtown Torre G-1
O Edifício a seguir se localiza no Japão, foi projetado pelos
escritórios Kajima Construction e MIDI General Design Research
Center e apresenta outras soluções de projetos. (A Collection of
Examples of Fire Safety Design, 1985, 100p.)

. Figura 24 – Implantação Shiki Newtown Torre G-1
Na implantação deste edifico, além da preocupação com a
aproximação e acesso da viatura ao edifício, temos a definição das
rotas de fuga de forma que não criem pontos de conflito entre a saída
das vitimas da edificação e o trabalho do corpo de bombeiros.
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A implantação da edificação no lote, também favorece o trabalho
da viatura do bombeiro, uma vez que uma das faces está próxima à rua
e na entrada do edifício há espaço livre para o trabalho de resgate e
salvamento das vítimas.

Figura 25 – Pavimento Térreo Shiki Newtown Torre G-1
Ao contrário do edifício anterior, as escadas de emergência se
encontram enclausuradas, mas uma delas possui sua saída externa ao
edifício, constituindo uma rota de fuga direta para a rua. A outra escada
desemboca no hall dos elevadores, onde é necessário apenas cruzar a
porta de entrada do hall para se chegar à saída do edifício.
A geometria da edificação favorece a saída do edifício, onde não
é encontrado nenhum tipo de obstáculos na rota de fuga. É
interessante ressaltar que as escadas de emergências são dispostas
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de modo a criar duas saídas de emergência, cada uma sendo uma rota
de fuga independente da outra, sem pontos de passagem em comum.

Figura 26– Pavimento Tipo Shiki Newtown Torre G-1
Este edifício possui 19 pavimentos, tendo uma altura total de
68,05 metros. Cada pavimento tipo possui quatro apartamentos, tendo
em todo o seu perímetro sacadas abertas que facilitam o acesso do
corpo de bombeiros e salvamento das vítimas.
As

portas

de

entrada

dos

apartamentos,

da

escada

de

emergência e dos elevadores são corta-fogo.
A disposição do lay-out deste edifício é muito interessante, no
sentido que propicia janelas com ventilação natural no hall de
elevadores e em toda a área de circulação entre os apartamentos.
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6.1.3 Edifício Portopia Plaza
Este modelo de edifício faz parte de um conjunto residencial
vertical no Japão, projetado pelo escritório de arquitetura Mitsubishi
Jisho, onde tem se a implantação em um lote de quatro torres
residenciais. (A Collection of Examples of Fire Safety Design, 1985,
88p.)

Figura 27 – Pavimento Térreo Portopia Plaza
Nesta implantação tem se outro tipo de solução: as
escadas de emergência, juntamente com os elevadores, desembocam
no hall do pavimento térreo, e então há a saída para a rua.
A escada B possui uma segunda saída alternativa, mas a
principal rota de fuga se dá mesmo pelo hall dos elevadores.
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Neste

caso,

não

há

rotas

de

fuga

com

saídas

independentes para o exterior: então as escadas de emergência e os
elevadores são equipados com portas corta-fogos e detectores de
fumaça que garantem sua compartimentação.
Uma vez que o projeto do edifício não favorece a
segurança passiva contra incêndio, a segurança ativa tem que se fazer
presente através de equipamentos seguros e eficazes na detecção, no
alarme e no combate ao fogo.

Figura 28 – Pavimento Térreo Portopia Plaza
Este edifício possui 25 andares, tendo uma altura total de 72,90
metros. Cada pavimento tipo possui sete apartamentos, e todos os
apartamentos possuem sacada aberta que facilita o trabalho dos
bombeiros e salvamento das vítimas.
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É interessante ressaltar que as escadas de emergência A e C
servem a dois apartamentos, e a escada de emergência B serve a três
apartamentos. A localização destas escadas são prioridades como
rotas de fugas seguras do edifício e estão locadas praticamente na
entrada de cada apartamento, ficando o hall de elevadores muito mais
distante.
A circulação interna do edifício também possui janelas com
ventilação natural e propicia ventilação natural às escadas de
emergência A e C.
6.1.4

Torre

Habitacional

do

Complexo

Urbano

de

Akasaka-

Roppongi
O edifício a seguir, projetado pelo escritório de arquitetura Irie
Mitake no Japão, é outra solução interessante, possui 21 pavimentos
com altura total de 74,36 metros. Cada pavimento tipo possui onze
apartamentos. (A Collection of Examples of Fire Safety Design, 1985,
96p.)
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Figura 29 – Pavimento Tipo Torre Habitacional do Complexo Urbano de
Akasaka-Roppongi
O edifício possui duas escadas de emergência enclausuradas
com acessos completamente independentes. Ao contrário dos outros
projetos, aqui a circulação se faz internamente ao edifício, o vão livre
que atravessa todos os pavimentos funciona como uma sacada interna
do edifício, que pode vir a facilitar o salvamento das vítimas.
Para que este vão livre não facilite a passagem do incêndio para
outros pavimentos, a área da circulação entre os apartamentos
funciona como uma aba (solução de compartimentação vertical) e o
guarda corpo em alvenaria funciona como um peitoril.
A segurança ativa neste edifício é reforçada, através de portas
corta fogo em todos os apartamentos, detectores de fumaça no hall de
elevadores e circulação e ainda uma das escadas de emergência é
pressurizada.
O detalhe abaixo demonstra que mesmo o hall de elevadores não
sendo compartimentado, as portas dos elevadores possuem resistência
ao fogo mínima de 60 minutos, a escada de emergência conjugada ao
hall de elevadores é pressurizada e possui antecâmara com elevador
de emergência.
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Figura 30 – Detalhe do Hall de elevadores e Escada de emergência da
Torre Habitacional do Complexo Urbano de Akasaka-Roppongi

6.1.5 Edifício Lake Point Tower
Este edifício se localiza na cidade de Chicago, foi projetado pelo
escritório de arquitetura Schipporeit & Heinrich, possui 64 pavimentos
com 14 apartamentos por andar. Os apartamentos possuem entre 50m 2
e 125m 2 . (Floor Plan Atlas Housing, 1997, 176p.)
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Figura 31 – Implantação do Edifício Lake Point Tower
Nesta implantação, o acesso à viatura do bombeiro é feito pela
entrada principal do edifício e é onde há a menor distância entre a rua
e a edificação. As rotas de fuga se dão no lado oposto, possuindo duas
saídas independentes. A localização do lote também é privilegiada,
permitindo o escoamento fácil das vítimas sem conflitos com o trabalho
dos bombeiros.
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Figura 32 – Pavimento Tipo do Edifício Lake Point Tower

O pavimento tipo acima apresenta algumas dificuldades no que
se refere a segurança contra incêndio. As três escadas de emergência
se encontram muito próximas uma das outras e ainda estão localizadas
no hall dos elevadores. O ideal neste caso seria termos apenas uma
escada no hall principal e em cada extremidade do edifício contarmos
com uma escada de emergência, assim realmente se teriam quatro
rotas de fuga independentes.
Em função da localização das escadas, a distância máxima a ser
percorrida é extensa, de aproximadamente 50 metros e pode ser
profundamente afetada se houver contaminação de fumaça no hall de
elevadores.
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O hall de elevadores também não possui nenhum tipo de
compartimentação, e mesmo que os elevadores possuam porta cortafogo, este espaço acaba se tornando extremamente vulnerável e com o
agravante de concentrar todas as rotas de fuga.
6.1.6 Edifício Berlin- Tiergarten
O edifício abaixo se localiza em Berlim, foi projetado pelo
arquiteto Gustav Hassenpflug, possui 14 pavimentos com cinco
apartamentos por andar. (Floor Plan Atlas Housing, 1997, 172p.)

Figura 33 – Pavimento Tipo do Edifício Berlin- Tiergarten
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Neste edifício a escada de emergência se encontra muito bem
localizada e possui uma antecâmara com janela, o que propicia
ventilação natural e favorece o resgate das vítimas.
A distância máxima a percorrer é pequena, em função das duas
portas que dão acesso a escada, criando duas rotas de fuga que se
interligam na mesma escada de emergência.
Os

elevadores

possuem

porta

corta-fogo,

mas

não

são

enclausurados e fazem parte da rota de fuga, porém a localização
próxima da antecâmara e escada de emergência acaba dirimindo esta
situação desfavorável.
6.1.7 Edifício Perdizes First Class
O edifício abaixo é localizado na cidade de São Paulo, possui 16
pavimentos e uma altura total de 58 metros. Cada pavimento tipo
possui oito apartamentos.
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Figura 34 – Pavimento Tipo do Edifício Perdizes First Class
Este é um exemplo de uma planta que pode vir a se tornar
perigosa em caso de incêndio.
Primeiro há apenas uma escada de incêndio que serve aos oito
apartamentos e, por conseguinte apenas uma rota de fuga.
Os halls de elevadores são abertos para a entrada dos
apartamentos, o que em caso de incêndio, torna-se, um ponto
vulnerável à propagação da fumaça, apesar de fazer parte da rota de
fuga para saída do edifício.
Dependendo do nível que possa atingir o incêndio, é melhor que
os ocupantes não saiam de seus apartamentos, pois podem encontrar
o hall de elevadores contaminado por fumaça e calor, sendo melhor
que eles vedem as portas de entrada e esperem o socorro dos
bombeiros nos próprios apartamentos.
A distância máxima a ser percorrida para se chegar à escada de
emergência é de aproximadamente 8 metros para os apartamentos que
se encontram nas extremidades do edifício.
O projeto acima está correto sobre o ponto de vista da legislação
atual, no entanto, deixa a desejar em relação à segurança contra
incêndio. Por isso cabe ao arquiteto ter consciência da importância da
segurança contra incêndio e reforçá-la através da escolha do partido,
da implantação e do lay-out.
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6.2 Edifícios de Hospedagem
6.2.1 Edifício Mercure Downtown
Este edifício de hospedagem (hotel) se encontra na cidade de
São

Paulo

e

foi

projetado

por

Roberto

Candusso

Arquitetos

Associados. O edifício possui 14 pavimentos, com altura total
aproximada de 73 metros. (Revista Projeto Nº 285, 75p.)

Figura 35 – Implantação do Edifício Mercure Downtown
O edifício possui duas escadas de emergência com saídas
independentes, tendo-se duas rotas de fugas. O acesso à viatura do
bombeiro à edificação é problemático, uma vez que não é possível
pelas laterais do edifício e a fachada principal é recuada.

200

O hall de elevadores é aberto, não sendo enclausurado, mas
também sua disposição não interfere nas rotas de fuga das escadas de
emergência.

Figura 36 – Pavimento Tipo do Edifício Mercure Downtown

O pavimento tipo possui 20 apartamentos, a localização das
escadas de emergência é muito correta, uma vez que cada uma delas
serve a 10 apartamentos e possui rotas independentes. Ainda, as
antecâmaras das escadas de emergência têm ventilação natural, o que
em caso de incêndio é um fator muito positivo para a renovação do ar.
O hall de elevadores, principalmente nos pavimentos tipo,
poderia ser compartimentado através de portas corta-fogo, pois em
caso de incêndio este é um ponto vulnerável para a passagem do fogo
entre pavimentos.
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6.2.2 Edifício Brascan Century Staybridge Suites
Este edifício de hospedagem (flats) se encontra na cidade de
São Paulo, dentro de um complexo que possui três torres; edifício de
flats com 31 pavimentos, e dois edifícios de escritórios. Foi projetado
por Konigsberger Vannuchi Arquitetos Associados. (Revista Projeto Nº
285, 67p.)

Figura 37 – Implantação do Edifício Brascan Century Staybridge
Suites
O edifício de flats possui duas escadas de emergência e ainda
que desemboquem no hall de elevadores, estas possuem acesso fácil
para a saída do edifício.
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O acesso e trabalho da viatura do corpo de bombeiros podem ser
feitos pela rua e pela lateral do edifício, não sendo possível o acesso à
fachada principal.

Figura 38 – Pavimento Tipo do Edifício Brascan Century
Staybridge Suites
O pavimento tipo possui 14 apartamentos e são servidos por
duas escadas de emergência bem localizadas, sendo que a distância
máxima a percorrer, não ultrapassa oito metros.
O interessante deste projeto é que além das escadas bem
posicionadas, o hall de elevadores se apresenta completamente
enclausurado, sendo que a entrada dos apartamentos também não se
encontra nesta área.
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6.2.3 Hotel Hyatt Regency
O Hotel abaixo se localiza em Osaka no Japão, possui 20
pavimentos com aproximadamente 24 apartamentos por andar. (Hotel
Planejamento e Projeto, 2001, 98p.)

Figura 39 – Pavimento Tipo do Edifício Hotel Hyatt Regency
Este é um exemplo de pavimento tipo bem resolvido no que
tange a segurança contra incêndio. As três escadas de emergência se
localizam em pontos estratégicos, onde não tornam excessiva a
distância máxima a ser percorrida de nenhum ponto do andar.
É importante ressaltar que para a locação das duas escadas nas
extremidades do edifício, deixou-se de ter dois apartamentos por
andar, o que em 20 pavimentos, totaliza-se 40 apartamentos a menos.

204

Isto pode ser entendido como reflexo da importância da
segurança contra incêndio, no sentido de se criar rotas de fugas
independentes e seguras.
Os elevadores, apesar de não estarem enclausurados, possuem
porta corta-fogo com detectores de fumaça.
6.3 Considerações Finais
Foi possível notar que os projetos de edifícios residenciais altos
no Japão consideram a questão da segurança contra incêndio de forma
muito mais completa que os demais projetos.
Pela análise do roteiro proposto, eles atendem os seguintes
itens:
•

Consideram a acessibilidade pelo corpo de bombeiros;

•

Na implantação da edificação prevêem a aproximação e
estacionamento da viatura;

•

Consideram

o

planejamento

de

compartimentações

horizontais e verticais e medidas de proteção passiva nos hall
de elevadores e circulação interna do edifício;
•

Consideram soluções de compartimentação vertical entre
pavimentos como a utilização de abas e peitoris;

•

Prevêem saídas de emergências e rotas alternativas seguras
de fuga;

•

As

portas

de

vedação

de

aberturas

nas

paredes

de

compartimentação e portas de elevadores são do tipo cortafogo;
São inúmeros os projetos que poderiam ser apresentados e
discutidos neste capítulo, sendo que a grande maioria dos edifícios
residenciais com mais de quatro apartamentos por pavimento na cidade
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de São Paulo, possui soluções que não são muito adequadas sob o
enfoque da segurança contra incêndio.
Esta situação ainda é reflexo da defasagem dos nossos
requisitos legais. No Japão, assim como nos EUA, os códigos e as
legislações são muito mais rigorosos, o que obrigam os arquitetos a
propor soluções de projetos que contemplem de maneira mais efetiva a
segurança contra incêndio.
Os edifícios residenciais de grande altura nos EUA têm, ainda,
sistemas de chuveiros automáticos instalados, com a finalidade de
garantir a contenção do incêndio em áreas restritas.
Pode se notar que no Japão não são aceitos edifícios com
apenas uma escada de emergência, e, por conseguinte apenas uma
rota de fuga. A maioria das circulações internas dos edifícios possui
ventilação natural, e o uso de detectores de fumaça e escadas
pressurizadas é freqüente em edifícios residenciais.
Estas soluções de projetos são direcionadas por uma legislação
mais severa, o que resulta em projetos bem mais seguros. Por isto é
importante que não só os arquitetos tomem consciência da importância
deste assunto, mas que também a legislação vigente em nosso país
seja correta e atualizada, dando subsídios para que se produzam bons
projetos sob o aspecto da segurança contra incêndio.
Já nos projetos de edifícios de hospedagem (hotéis e flats)
nacionais pode-se perceber que a segurança contra incêndio atende a
maior parte dos requisitos do roteiro, deixando a desejar apenas na
acessibilidade da viatura à edificação.
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Esta situação também é conseqüência da legislação praticada
para estes tipos de edifícios, sendo muito mais rigorosa e exigente.
Neste caso não é permitida apenas uma escada de emergência e as
distâncias máximas a serem percorridas são bem menores que as
aceitas nas de uso residencial, o que acaba obrigando os projetistas a
utilizarem detectores de fumaça e chuveiros automáticos, sendo estes
equipamentos inexistentes nos edifícios residenciais.
Procurou-se apresentar aqui bons projetos sob o ponto de vista
da segurança contra incêndio, para que o arquiteto tenha idéia de
soluções diferentes das que muitas vezes são praticadas, e que foram
pensadas considerando a segurança contra incêndio como um fator de
relevância dentro do desenvolvimento do projeto arquitetônico.
Dentre as soluções apresentadas, é interessante destacar:
•

Sacadas que acompanham todo ou parte do perímetro dos
edifícios, facilitando o salvamento das vítimas;

•

As áreas de circulação, assim como o hall de elevadores que
possuem janelas promovendo uma ventilação natural no
ambiente;

•

O lay-out do pavimento tipo e térreo consideram duas rotas
de fuga independentes;

•

Quando não existe a compartimentação dos ambientes, como
o hall de elevadores, a segurança ativa se faz mais presente
através de detectores de fumaça e chuveiros automáticos;

•

As distâncias máximas percorridas são menores uma vez que
há pelo menos duas rotas de fuga, e ainda são pensadas de
modo

a

não

independentes.

criar

pontos

de

conflito,

ou

seja,

são
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A aplicação do roteiro completo dentro do projeto arquitetônico,
não foi possível de ser executada, devido à carência de material e
tempo disponível para realização de uma análise desta profundidade,
portanto nos exemplos acima se escolheu tópicos de fácil visualização
e que fizessem interface direta com o projeto arquitetônico.
Espera-se que a visualização destes exemplos seja útil, no
sentido de oferecer novas idéias e soluções de projeto para questões
que contemplam a segurança contra incêndio e que são prioritárias
para garantir a segurança do edifício.
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CONCLUSÃO
Este trabalho tinha como objetivo básico destacar a influência das
decisões do projeto arquitetônico no nível de segurança contra incêndio das
edificações, enfocando os edifícios elevados de uso residencial e de
hospedagem.
Pôde-se constatar, no Capítulo 4, que muitas das medidas de
segurança contra incêndio, tanto ativas como passivas,

são pré-

determinadas pelas normas e regulamentações vigentes, que variam de
acordo com a jurisdição local (estadual e/ou municipal). Desta forma, o
arquiteto, ao projetar, precisa conhecer, no mínimo, os conceitos inerentes
às exigências estabelecidas por essas normas e regulamentações, para tirar
o melhor partido das mesmas no seu projeto.
Isto quer dizer que, quanto melhor o arquiteto conhecer os conceitos
que fundamentam as exigências das normas e regulamentações, mais
ferramentas este profissional pode ter para avaliar, inclusive, se estas
exigências não são excessivas ou insuficientes e, eventualmente, dar
soluções alternativas com maior grau de efetividade a um custo igual ou
menor para o seu projeto.
Por outro lado, é possível afirmar que, para o arquiteto, a segurança
contra incêndio é mais um de pelos menos 14 requisitos de desempenho
(ISO 6241) que precisa considerar para atender às necessidades do seu
cliente / usuário do edifício a ser projetado. Portanto, não se está exigindo
que este profissional seja especialista no assunto, mas que, pelo menos
tenha noções básicas, conceituais, que o permita projetar sem cometer erros
brutais, de difícil correção posterior ou que leve o edifício a altos custos de
manutenção, por exemplo.
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Espera-se que o roteiro com os pontos a serem considerados ao
longo do desenvolvimento do projeto, apresentado no Capítulo 5 e resumido
no Anexo 2, possa servir de base para implementação das medidas de
segurança contra incêndio pelo arquiteto projetista. Os parâmetros
apresentados são básicos e, com certeza, novos itens poderão ser
acrescentados ao longo do tempo e do aperfeiçoamento do próprio
projetista. A aplicação de muitos dos parâmetros apresentados exige um
conhecimento básico dos conceitos que se procurou passar nos Capítulos 2
e 3 deste trabalho.
Concluiu-se, na análise realizada no Capítulo 6, que muitos dos
projetos residenciais multi-familiares existentes em São Paulo não
apresentam soluções satisfatórias, quando considerada a questão das
saídas de emergência, uma vez que, diferentemente dos demais projetos, o
acesso à única caixa de escada existente sempre se dá por meio de um hall
que também é de acesso aos elevadores. Além disso, estes espaços de
circulação vertical se apresentam sempre em espaços confinados, sem
ventilação direta para o exterior, que possa impedir a propagação dos gases
quentes e da fumaça pelo interior do edifício. Para agravar mais a situação,
não existe sistema de alarme geral para todo o edifício, isentada pela
regulamentação do Corpo de Bombeiros no caso do Estado de São Paulo e
substituída por um sistema de interfone, cuja eficiência já foi questionada.
Já os edifícios de hospedagem – hotéis e flats – também analisados
no Capítulo 6, apresentam melhores condições de segurança contra
incêndio, quando enfocado o projeto de saídas de emergência. Isto acontece
devido

às

exigências

maiores

das

próprias

regulamentações,

que

consideram o edifício de hospedagem de maior risco do que o edifício
residencial. Mesmo sabendo-se que morrem mais pessoas em edificações
de uso residencial (incluindo casas térreas, sobrados, favelas e edifícios de
múltiplos pavimentos), considera-se de maior risco o edifício de hospedagem
devido às graves conseqüências que pode ter um incêndio neste tipo de
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edificação. A diferença fundamental entre estes dois tipos de uso de
edificação está no perfil do usuário / ocupante. Enquanto que no edifício
residencial,

as pessoas têm familiaridade dos

espaços

existentes,

normalmente num edifício de hospedagem, os hóspedes não estão
familiarizados com os espaços que o compõem, podendo ter problemas no
momento do abandono. Além disso, a concentração populacional num
edifício de hospedagem costuma ser maior que num edifício residencial. Isto
remete ao que foi apresentado sobre a preocupação com a Classificação
Tipológica dos Edifícios, no Capítulo 3. Considerações sobre a classificação
tipológica dos edifícios são muito importantes por parte do arquiteto para
melhor compreender os níveis diferentes de riscos contidos nas exigências
das regulamentações.
É certo que a abordagem das questões de segurança contra incêndio
pelo arquiteto desde as considerações no nível urbano (acessibilidade dos
equipamentos dos bombeiros ao lote), na implantação da edificação no lote
(afastamentos, acessibilidade ao edifício, etc.), nas questões de lay-out dos
pavimentos (distribuição das rotas de fuga), assim como dos detalhes
construtivos (sistemas construtivos, proteção estrutural, aberturas, etc.) até a
especificação de materiais de revestimento e acabamento, seria o ideal. No
entanto, nem sempre é possível levar em conta todos os requisitos devido a
outras limitações e a outros parâmetros de projeto. E, também, porque nem
todos os parâmetros apresentados são legalmente requeridos. Desta forma,
é importante que o arquiteto tenha consciência destas limitações, para que
possa conduzir bem o projeto, cobrindo deficiências de algumas medidas de
segurança contra incêndio com outras medidas, de forma integrada e com
uma visão global do projeto.
Este trabalho certamente não esgota o assunto, pois há outros pontos
que podem ser explorados, como a verificação da execução em obra do
projeto arquitetônico e os detalhes construtivos, assim como a especificação
e aplicação dos materiais de acabamento e revestimento.
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Apesar de toda a complexidade do assunto, através deste trabalho,
espera-se ter contribuído para uma melhor compreensão da importância das
decisões arquitetônicas no nível de segurança contra incêndio das
edificações e, principalmente, com a visão voltada para o profissional
arquiteto-projetista.
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ANEXO 1
Terminologia utilizada nas Regulamentações Contra Incêndio
Os termos apresentados neste Anexo são de fundamental importância
para o correto entendimento das regulamentações e normas, por isso
procurou-se conceituá-los de maneira a não deixar dúvida ou um
entendimento dúbio.
- Abandono de edificação: retirada organizada e segura da população
usuária de uma edificação conduzida à via pública ou espaço aberto, ficando
em local seguro. (IT n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de
Bombeiros)
- Abertura desprotegida: porta, janela ou qualquer outra abertura não dotada
de vedação com o exigido índice de proteção ao fogo, ou qualquer parte da
parede externa da edificação com índice de resistência ao fogo menor que o
exigido para a face exposta da edificação. (IT n°03/01 do Conjunto de
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Abrigo: compartimento embutido ou aparente, dotado de porta, destinado a
armazenar mangueiras, esguichos, carretéis e outros equipamentos de
combate a incêndio, capaz de proteger contra intempéries e danos diversos.
(IT n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Aceite: documento em que a Prefeitura Municipal local aceita as obras e
serviços realizados pelo loteador. (IT n°03/01 do Conjunto de Normas
Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Acesso: caminho a ser percorrido pelos usuários do pavimento,
constituindo a rota de saída horizontal para alcançar a escada ou rampa,
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área de refúgio ou descarga. Os acessos podem ser constituídos por
corredores, passagens, vestíbulos, balcões, varandas e terraços. (NBR9077)
- Acompanhante: pessoa com conhecimentos da operacionalidade dos
sistemas e equipamentos de proteção contra incêndios instalados na
edificação, que acompanha o vistoriador, executando os testes necessários
na vistoria. (IT n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de
Bombeiros)
- Afastamento horizontal entre aberturas: distância mínima entre as
aberturas nas fachadas (parede externa) dos setores compartimentados. (IT
n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Agente extintor: produto utilizado para extinguir o fogo. (IT n°03/01 do
Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Alarme de incêndio: dispositivo de acionamento automático e desligamento
manual, destinado a alertar as pessoas sobre a existência de um incêndio no
risco protegido. (IT n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de
Bombeiros)
- Altura da edificação ou altura descendente: medida em metros entre o
ponto que caracteriza a saída ao nível de descarga sob a projeção do
paramento externo da parede do prédio, ao ponto mais alto do piso do último
pavimento,

não

considerando

pavimentos

superiores

destinados

exclusivamente à casa de máquinas, caixas d’águas e outros. (NBR9077)
- Antecâmara: recinto que antecede a caixa de escada, com ventilação
natural garantida por janela para o exterior, por dutos de entrada e saída de
ar ou por ventilação forçada (pressurização). (NBR9077)
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- Área de risco: ambiente externo à edificação que contém armazenamento
de produtos inflamáveis, produtos combustíveis e/ou instalações elétricas e
de gás. (IT n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de
Bombeiros)
- Aspersor: dispositivos utilizados nos chuveiros automáticos ou sob
comando, para aplicação de agente extintor. (IT n°03/01 do Conjunto de
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Átrio (“Atrium”): espaço amplo criado por um andar aberto ou conjuntos de
andares abertos, conectado dois ou mais pavimentos cobertos, com
fechamento na cobertura, excetuando-se os locais destinados à escada,
escada rolante e “shafts” de hidráulicas, eletricidade, ar condicionado e
cabos de comunicação. (IT n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas do
Corpo de Bombeiros)
- Barreiras de fumaça (“smoke barriers”): membrana, tanto vertical quanto
horizontal, tal como uma parede, andar ou teto, que é projetada e construída
para restringir o movimento a fumaça. As barreiras de fumaça podem ter
aberturas que são protegidas por dispositivos de fechamento automático ou
por dutos de ar, adequados para controlar o movimento da fumaça. (IT
n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Carga Incêndio: esta diretamente relacionada com o desenvolvimento e a
duração do incêndio e pode ser definida como sendo “a soma das energias
caloríficas que poderiam ser desenvolvidas através de uma combustão
completa de todo o material combustível contido no ambiente, incluindo os
revestimentos

de

paredes,

divisórias,

pisos

e

forros”.

(ISO/GUIDES52/TAG5/1990)
- Central de alarme: equipamento destinado a processar os sinais
provenientes dos circuitos de detecção, converte-los em indicações
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adequadas, comandar e controlar os demais componentes do sistema. (IT
n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Central de gás: área devidamente delimitada, que contém os recipientes
transportáveis

ou

estacionário(s)

e

acessórios,

destinados

ao

armazenamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) para consumo.
Classificação segundo sua capacidade máxima de armazenamento de
recipientes:
a) Classe I: até 520Kg de GLP
b) Classe II: até 1560Kg de GLP
c) Classe III: até 6240Kg de GLP
d) Classe IV: até 24960Kg de GLP
e) Classe V: até 49920KG de GLP
(IT n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Compartimentação: medidas de proteção passiva, construída de elementos
de construção resistente a fogo, destinados a evitar ou minimizar a
propagação do fogo, calor e gases, interna ou externamente ao edifício, no
mesmo pavimento ou para pavimentos elevados consecutivos. (IT n°03/01
do Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Compartimentação horizontal: medida de proteção, constituída de
elementos construtivos resistentes ao fogo, separando ambientes, de tal
modo que o incêndio fique contido no local de origem e evite

a sua

propagação no plano horizontal. (IT n°03/01 do Conjunto de Normas
Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Compartimentação vertical: medida de proteção construída de elementos
construtivos resistentes ao fogo, separando pavimentos consecutivos, de tal
modo que o incêndio fique contido no local de origem e dificulte a sua
propagação. (IT n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de
Bombeiros)
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- Descarga: é à parte de saída de emergência de uma edificação que fica
entre a escada e o logradouro público ou área externa com acesso a este.
(NBR9077)
- Distância de segurança: é a distância entre a face exposta da edificação
ou de um local compartimentado à divisão do lote, ao eixo da rua ou a uma
linha imaginária entre duas edificações ou áreas compartimentadas do
mesmo lote, medida particularmente à face exposta da edificação.
(NBR9077)
- Edificação nova: é aquela a ser construída ou a ser reformada com
acréscimo de 20% sobre a área regularmente existente. Quando a
edificação for constituída por mais de um bloco, este acréscimo será
considerado por bloco. (C.O.E.S.P. - lei 11.228 de 25/06/92)
- Escada de emergência: escada integrante de uma rota de saída, podendo
ser uma escada enclausurada à prova de fumaça, escada enclausurada
protegida ou escada não enclausurada.(NBR9077)
- Extintor de incêndio: aparelho de acionamento manual, portátil ou sobre
rodas, destinado a combater princípios de incêndio. (IT n°03/01 do Conjunto
de Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Hidrante: ponto de tomada de água onde há uma (simples) ou duas (duplo)
saídas contendo válvulas angulares com seus respectivos adaptadores,
tampões, mangueiras de incêndio e demais acessórios. (IT n°03/01 do
Conjunto de Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Materiais Incombustíveis: são aqueles que não apresentam capacidade de
se envolver em um incêndio.
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- Materiais Combustíveis: podem não somente se envolver em um incêndio
como

contribuem

para

o

seu

desenvolvimento,

tendo

em

conta

características próprias e particulares.
- Materiais semicombustiveis: produtos ou substancias que submetidos à
ignição ou combustão apresentam baixa taxa de queima e pouco
desenvolvimento de fumaça. (IT n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas
do Corpo de Bombeiros)
- Medidas Passivas de proteção contra incêndio: são aquelas incorporadas
ao sistema construtivo, sendo funcionais durante a situação de uso normal
do edifício, e que reagem passivamente ao desenvolvimento do incêndio,
não estabelecendo condições propícias ao seu crescimento e propagação,
não permitindo colapso estrutural, facilitando a fuga dos usuários e
garantindo a aproximação e ingresso no edifício para o desenvolvimento das
ações de combate. (BERTO, 1991)
- Medidas Ativas de proteção contra incêndio: possuem como característica
o fato de, ao cumprirem seu papel quando da ocorrência do incêndio, fazê-lo
de forma ativa, ou seja, acionadas manualmente ou automaticamente, em
resposta aos estímulos provocados pelo fogo. (BERTO, 1991)
- Parede corta-fogo: é um tipo de separação corta-fogo que, sob a ação do
fogo conserva suas características de resistência mecânica, é estanque a
propagação de chama e proporciona um isolamento térmico tal que a
temperatura medida sobre a superfície não exposta não ultrapasse 140ºC
durante um tempo especificado. (NBR9077)
- Parede resistente ao fogo: é a parede capaz de resistir estruturalmente
aos efeitos de qualquer fogo ao qual possa vir a ficar exposta, durante um
tempo determinado. (NBR9077)
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- Porta corta-fogo (PCF): é um conjunto de folha de porta, marco e
acessórios, que atenda as exigências das normas padrões. (NBR11742)
- Resistência ao fogo: é a habilidade com que um elemento atende, por um
período de tempo requerido, às suas funções importantes, integridade e/ou
isolamento térmico especificados em métodos de ensaio de resistência ao
fogo, conforme descrito na norma ISO 834. Podemos dizer então que, a
resistência ao fogo é o tempo durante o qual o elemento construtivo,
submetido a condições padronizadas de elevação de temperatura, impede a
progressão do fogo. Visto que a reação ao fogo pode ser definida como
“todas as transformações físicas e/ou químicas sofridas por um material
exposto a um fogo incontrolado”. (ISO/GUIDES52/TAG5, 1990)
- Reserva de incêndio: volume de água destinado exclusivamente ao
combate a incêndio. (IT n°03/01 do Conjunto de Normas Técnicas do Corpo
de Bombeiros)
- Saída de emergência (rota de saída ou saída): é o caminho contínuo
devidamente

protegido

proporcionado

por

portas,

corredores,

halls,

passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas ou outros
dispositivos de saída ou combinações destes, a ser percorrido pelo usuário
em caso de um incêndio de qualquer ponto da edificação até atingir a via
pública ou espaço aberto, protegido do incêndio, em comunicação com o
logradouro. (NBR 9077)
- Shaft: abertura existente na edificação, vertical ou horizontal, que permite a
passagem e interligação de instalações elétricas, hidráulicas ou de demais
outros dispositivos necessários. (IT n°03/01 do Conjunto de Normas
Técnicas do Corpo de Bombeiros)
- Unidade de passagem: é a largura mínima para a passagem de uma fila
de pessoas fixadas em 0,55m. (Capacidade de uma unidade de passagem é
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o número de pessoas que passa por essa unidade em um minuto).
(NBR9077)
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ANEXO 2
Para visualização rápida, formulou-se uma tabela com o roteiro
dos pontos fundamentais que compõe o desenvolvimento do projeto
arquitetônico sob o ponto de vista da segurança contra incêndio.
Requisito: Restrições Legais, Planejamento Urbano e Implantação
Decidido o uso e a localização da futura edificação,
levantar as restrições legais de âmbito federal, estadual e
municipal.
Na escolha do lote, considerar a acessibilidade pelo corpo
de bombeiros e afastamento dos edifícios vizinhos.
Priorizar, se possível, os lotes que possuam fácil acesso
da viatura do bombeiro com vias largas para eventuais
Critérios manobras e distância segura das edificações do entorno.
Na implantação da edificação é importante prever a
aproximação e o estacionamento da viatura do bombeiro
para salvamento e resgate das vitimas do interior da
edificação.
Na implantação da edificação devem ser estabelecidas
distâncias seguras de separação entre fachadas de
edifícios adjacentes em função da área e dimensões das
aberturas (portas e janelas), de forma a evitar a radiação
térmica.
Requisito: Partido Arquitetônico e Diretrizes do Projeto Arquitetônico

Critérios

Na escolha do partido arquitetônico considerar o
planejamento de compartimentações horizontais, verticais,
medidas de proteção passiva e as manutenções das
futuras soluções adotadas.
Prever as saídas de emergência, segundo a legislação
vigente, de acordo com o uso e altura do edifício,
considerando a necessidade de rotas alternativas.
Dimensionar as larguras das saídas de emergência, sendo
que a largura mínima deve ser de 1,20m para as ocupações
em geral.
Os acessos devem permitir o escoamento fácil de todos os
ocupantes e devem permanecer desobstruídos. Deve-se
observar as distâncias máximas permitidas a serem
percorridas para atingir as portas de acesso.
O número de saídas de emergência e tipos de escada devem
ser dimensionados de acordo com a legislação vigente,
levando-se em conta o uso e a altura da edificação.
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Requisito: Partido Arquitetônico e Diretrizes do Projeto Arquitetônico

Critérios

É obrigatória a instalação de elevadores de emergência em
todas as edificações residenciais com altura superior a 80m e
nas demais ocupações com altura superior a 60m. (IT nº 11 do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo). Com isso é
possível se ter além das escadas de emergências, outra saída
segura para escoar a população do edifício.
A localização dos equipamentos de segurança contra incêndio
tais como, extintores, hidrantes, sistemas de detecção e
alarmes, com especial atenção a central do alarme, devem ser
pensadas juntamente com a elaboração das plantas de lay-out
da edificação e não após a conclusão do projeto, dificultando a
locação destes equipamentos em locais de fácil acesso para
os usuários.
A central do sistema de alarme deve ser instalada na portaria
da edificação onde deve estar em observação 24 horas por
dia. A central de alarme é obrigatória em todas as edificações
de uso residencial e de hospedagem, porém nos casos de
edificações residenciais o Decreto Estadual nº 46.076, permite
que o sistema de alarme seja substituído pelo sistema de
interfone, desde que cada apartamento possua um ramal
ligado a central, que deve ficar na portaria com vigilância
humana 24 horas.
A sinalização de emergência deve ser bem visualizada e
compreendida no interior da edificação e deve ser elaborada
de acordo com a legislação vigente.
O sistema de proteção por extintores de incêndio deve ser
dimensionado segundo a legislação vigente, de acordo com o
uso e altura do edifício.
As portas para vedação de aberturas nas paredes de
compartimentação devem ser do tipo corta-fogo, a resistência
mínima das mesmas será dada pelo uso e altura do edifício.
Deve existir separação na fachada entre aberturas de
pavimentos consecutivos. Estes elementos de separação
podem se constituir de parapeitos, vigas e prolongamentos de
lajes.
Os elementos de separação entre abertura de pavimentos
consecutivos e as fachadas cegas, devem estar perfeitamente
consolidadas às lajes dos pavimentos e possuir resistência ao
fogo compatível.
As fachadas pré-moldadas devem ter os elementos de fixação
protegidos contra a ação do incêndio.
Os materiais transparentes ou translúcidos das fachadas
devem ser incombustíveis.
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Requisito: Partido Arquitetônico e Diretrizes do Projeto Arquitetônico

Critérios

As aberturas situadas em lados opostos nas paredes de
compartimentação da mesma fachada deverão ser afastadas
horizontalmente por dois metros. Esta distância poderá ser
alterada, caso haja um prolongamento da parede de
compartimentação, externo a edificação, com extensão mínima
de um metro.
As portas para vedação de aberturas nas paredes de
compartimentação devem ser do tipo corta-fogo, a resistência
mínima das mesmas será dada pelo uso e altura do edifício
Requisito: Sistemas Estruturais e Vedação

Na escolha do sistema estrutural e de vedação prever a
proteção contra incêndio da mesma, considerando o custo
inicial e de manutenção do sistema.
Os elementos construtivos com função estrutural e de
compartimentação entre unidades devem atender a legislação
pertinente no que se refere à resistência ao fogo (em tempo)
referente à isolação térmica, estanqueidade, e estabilidade de
Critérios acordo com o seu uso e altura da edificação.
A compartimentação vertical das edificações é feita por meio
dos entrepisos que devem ser compostos por lajes de concreto
armado ou protendido ou por outro material que garanta a
resistência ao fogo.
Não devem existir frestas nos elementos de vedação vertical
no encontro destes com o piso ou teto, quer seja em paredes
internas ou paredes entre habitações, que possibilitem a
passagem de fumaça entre cômodos ou entre unidades
habitacionais.
Requisito: Instalações Prediais Hidráulicas e Mecânicas

Critérios

Nas instalações prediais e mecânicas considerar o estudo de
compartimentação horizontal e vertical das tubulações.
As edificações devem ter proteção contra descarga
atmosférica.
As instalações de gás devem ser projetadas de acordo com a
legislação pertinente.
Os materiais empregados nas instalações elétricas, caso sejam
combustíveis, devem ser retardantes de chamas;
Os shafts que intercomunicam os diversos pavimentos devem
ser dotados, no plano de cada laje, de selagem corta-fogo com
resistência ao fogo correspondente à altura e uso do edifício.
O volume de água reservado para o combate a incêndio deve
ser estabelecido segundo a NBR 13714.
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Requisito: Instalações Prediais e Mecânicas

Critérios

Critérios

O sistema de iluminação de emergência deve ser previsto em
projeto e dimensionado segundo a legislação vigente, de
acordo com o uso e altura do edifício
Os sistemas de detecção e alarmes de incêndio devem ser
previstos em projeto e dimensionados segundo a legislação
vigente, de acordo com o uso e altura do edifício.
O sistema de hidrantes e de mangotinhos deve ser
dimensionado segundo a legislação vigente, de acordo com o
uso e altura do edifício
O sistema de chuveiros automáticos deve ser dimensionado
segundo a legislação vigente, de acordo com o uso e altura do
edifício.
Requisito: Revestimentos
Os materiais de revestimento, acabamento e isolamento termoacústico empregados nas faces internas e externas do edifício
devem ter as características de propagação de chamas
controladas.
Os materiais de revestimento, acabamento e isolamento termoacústico empregados nas faces internas e externas do edifício
devem ter as características de desenvolvimento de fumaça
controladas.
Deve ser elaborado um controle de materiais de acabamento e
revestimento (CMAR), indicando as classes dos materiais
escolhidos.
Deve ser calculada a carga incêndio da edificação, através da
soma da carga incêndio dos materiais de acabamento
escolhidos dividido pela área da edificação.
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