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1 – OBJETIVO:

Descrever os Sistemas utilizados no Projeto de Segurança e Proteção Contra Incêndio e Pânico, em

anexo, do empreendimento abaixo classificado, em conformidade com o Código de Segurança Contra Incêndio

e Pânico do Estado de Sergipe, a Tarifa Seguro Incêndio do Instituto de Resseguros do Brasil e as Normas

Técnicas Brasileiras.

O projeto está disposto da seguinte forma:

           Planta Baixa 1° Pavimento - 01/04;

           Planta Baixa 2° e 3° Pavimentos - 02/04;

           Planta Baixa 4° e 5° Pavimentos - 03/04;

           Barrilete, Esquema Vertical e Detalhes – 04/04.

2 – CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 1829,40m2

Altura Considerada = 13,68m.

Segundo a NBR 9077 da ABNT:

1- A Edificação Classifica-se em: Grupo D – Serviços Profissionais Pessoais e Técnicos – Divisão D-1.

2- Tabela  2:  Classificação  das  Edificações  quanto  à  altura:  Código  N –  Edificação  Medianamente  Altas,

12,00m <H <= 30,00m.

3- Tabela 3: Classificação das Edificações quanto as suas dimensões em plantas:

‘α P” – Quanto a área de maior pavimento - Pequeno pavimento – Sp < 750,00m2.

“γ V” – Quanto a soma das áreas dos pavimentos – Edificações Grandes – 1500m² <= St < 5000m².

4- Tabela  4:  Classificação  das  Edificações  quanto  as  suas  características  construtivas:  Código  Y –  Tipo:

Edificação com mediana resistência ao fogo. Especificação: Edificações com estrutura resistente ao fogo, mas

com fácil propagação de fogo entre os pavimentos.

5- Tabela 5: Dados para o dimensionamento das Saídas: 1 pessoa por 7,00 m² de área.

6- Tabela 6: Distância máxima a percorrer: 30,00m (mais de uma saída).
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7- Tabela 7: Número de Saída: = 1 unidade 

Em edificações classificadas como ‘α P” – Código “N”,  admite-se o uso de escadas aprova de fumaça (PF).

Segundo a NBR 12693 da ABNT:

1- A Carga de Incêndio Especifica é de 700 MJ/m².

2- Risco Médio: Edificações e áreas de risco com carga de incêndio especifica acima de 300 MJ/m²  a 1.200

MJ/m² e líquidos combustíveis com volume igual a 3,6L até 18L.

3 – SISTEMAS DE PREVENÇÃO COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO EXIGIDOS

Os Sistemas preventivos deste projeto foram dimensionados a partir do Código de Segurança Contra

Incêndio e Pânico do Estado de Sergipe para ocupação/uso.

Sistemas exigidos:

1. Sistema de Proteção por Extintores;

2. Saídas de Emergência;

3. Sistema de Iluminação de Emergência;

4. Sistema de Sinalização de Emergência;

5. Sistema Hidráulico Preventivo

4 - REDE DE EXTINTORES PORTÁTEIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

4.1 - Extintores Manuais

Capacidade e distribuição dos extintores: (TRECHO DA NORMA)
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Para o tipo C



5

Capacidade extintora:

PRODUTOS E CAPACIDADE EXTINTORA

MODELO PORTÁTEIS SOBRE-RODAS
Agente Extintora Carga

(kg - litros)

Capacidade Extintora Carga

(kg - litros)

Capacidade Extintora

Água 10 lts 2:A 75 lts 10:A
Espuma Mecânica 9 lts 2:A 10:B 50 lts 6:A 40:B
Gás Carbônico "CO2" 2 kg 2:B C 10 kg 5:B C

4 kg 5:B C 25 kg 10:B C
6 kg 5:B C 50 kg 10:B C

Pó Químico"BC" 4 kg 20:B C 20 kg 40:B C

6 kg 20:B C 50 kg 40:B C
8 kg 30:B C 50 kg - N2 80:B C

12 kg 40:B C
Pó Químico"ABC" 4 kg 2:A 20:B C

6 kg 2:A 20:B C
8 kg 3:A 30:B C
12 kg 4:A 40:B C

Para a edificação em epígrafe, o sistema foi dimensionado para a classificação de risco médio.

Extintores a serem usados

Extintores do tipo “ABC” PQS, com capacidade extintora 3-A:40-B: C.

Extintor CO2, com capacidade extintora 40-B:C.

Serão fabricados em chapa de aço carbono, construídos a arco de solda “Mig”, fosfatizado interna e externamente 

e aprovados pela ABNT, conforme a NBR 10721.

Os extintores serão instalados na localização indicada em planta baixa, observando-se a base ou suporte de parede 

e serão fixados a 1,60 m acima da cota do piso pronto, podendo ser empregadas, na sua fixação, buchas de nylon.

Os locais destinados aos extintores serão sinalizados com as especificações de cada um. Quando instalados em 

pilares, estes receberão sinalização em todas as faces.

5 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

NBR 13714/2000 - Anexo D, Item D.3

Sistema Tipo 1:

Vazão = 100 l/min

Mangueira = 40 mm (1.1/2”)

V = Q x T

V = 100 x 60 = 6.000 l/min

VTotal = 6.000 x 2 = 12.000 L

 

5.1 Capacidade do reservatório

 Reserva Técnica de Incêndio: 12.000 litros.

http://www.imaster-vencedor.com.br/AP_10.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/PP_12_ABC.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/PP_8_ABC.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/PP_6_ABC.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/PP_4_ABC.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/PP_12_BC.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/PI_50.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/PP_8_BC.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/PP_50.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/PP_6_BC.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/PP_20.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/PP_4_BC.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/CO2_50.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/CO2_6.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/CO2_25.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/CO2_4.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/CO2_10.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/CO2_2.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/EMP_9.htm
http://www.imaster-vencedor.com.br/AP_75.htm
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5.2 Alimentação do sistema

5.2.1 Coluna de Distribuição:

 Diâmetro:  3”; 

 Material: Ferro Galvanizado;

 Derivação: Variável. 

5.2.2 Interligação entre ramais ou coluna:

 Diâmetro:  2.1/2”.

5.3 Bombas de incêndio

 A alimentação do sistema será feita por um reservatório de concreto dividido em duas câmaras, com capacidade total de

17.000,00 litros, sendo que destes a R.T.I. é de 12.000 litros. O sistema de pressurização será composto por duas bombas

(sendo, uma elétrica e outra a explosão), as bombas terão acionamento automático, de forma que atenda as exigências da

Norma da ABNT e Norma do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, que é de no mínimo 1 kgf/cm² e no máximo 4

kgf/cm² sobre os hidrantes, incluindo o menos favorável.

 A automatização das bombas, deverá ser executada de maneira que, após a partida do motor, seu desligamento

seja somente manual e no seu próprio painel de comando;

 O  funcionamento  das  bombas  automático  se  fará  pela  simples  abertura  de  qualquer  ponto  de  hidrante  da

instalação;

 A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumo geral da edificação, de forma

que permita a interrupção de energia do prédio sem prejudicar o funcionamento das bombas;

 As  chaves  elétricas  de  alimentação  das  bombas  de  incêndio  devem  ser  sinalizadas  com  a  inscrição  “

ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE.”

5.3.1 CÁLCULOS: BOMBAS E HIDRANTES 

Conexão analisada:

        2.1/2" x 2.1/2" - 5CV R141 (Bomba Hidráulica - Incêndio)
        Pavimento COBERTURA
        Nível geométrico: 17.10 m
        Processo de cálculo: Hazen-Williams

Hidrantes analisados:

4 PAVIMENTO Hidrante analisado

Peça

Incêndio
Hidrante - mangueira 2.1/2 - 
2x15m
requinte 2.1/2 - 19 mm

Incêndio
Hidrante - mangueira 2.1/2 - 
2x15m
requinte 2.1/2 - 19 mm

Pavimento 4 PAVIMENTO 5 PAVIMENTO
Nível geométrico (m) 9.90 12.70
Vazão (l/s) 4.10 3.71
Pressão (m.c.a.) 11.11 9.08
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Trecho de recalque

Trech
o

Vazão
(l/s)

Ø
(mm)

Veloc.
(m/s)

Comprimento (m)
J

(m/m)
Perda
(m.c.a)

Altura
(m)

Desníve
l

(m)

Pressões
(m.c.a.)

Tubo
Equiv

.
Total Disp.

Jusant
e

1-2 10.09 60.00 3.76 0.90 0.00 0.90 0.1561 0.14 14.10 -0.90 22.51 22.37
2-3 10.09 60.00 3.76 1.00 2.40 3.40 0.1561 0.53 15.00 0.00 22.37 21.84
3-4 10.09 60.00 3.76 0.81 0.01 0.82 0.1561 0.13 15.00 0.00 21.84 21.71
4-5 10.09 60.00 3.76 0.90 2.40 3.30 0.1561 0.52 15.00 0.90 22.61 22.10
5-6 10.09 60.00 3.76 1.00 2.40 3.40 0.1561 0.53 14.10 0.00 22.10 21.56
6-7 10.09 60.00 3.76 1.16 2.40 3.56 0.1561 0.56 14.10 0.00 21.56 21.01
7-8 10.09 60.00 3.76 0.10 0.90 1.00 0.1561 10.00 14.10 0.10 21.11 11.11
8-9 7.81 60.00 2.88 1.30 0.01 1.31 0.1561 0.20 14.00 1.30 12.41 12.20
9-10 5.71 60.00 1.76 0.60 2.40 3.00 0.0393 0.12 12.70 0.00 12.20 12.08
10-11 5.71 60.00 1.76 0.11 2.40 2.51 0.0393 0.10 12.70 0.00 12.08 11.99
11-12 5.71 60.00 1.76 0.00 20.00 20.00 0.0393 2.43 12.70 0.00 11.99 9.56

Trecho de sucção

Trech
o

Vazão
(l/s)

Ø
(mm)

Veloc.
(m/s)

Comprimento (m)
J

(m/m)
Perda
(m.c.a)

Altura
(m)

Desnível
(m)

Pressões
(m.c.a.)

Tubo
Equiv

.
Tota

l
Disp.

Jusant
e

1-2 10.09 60.00 3.76 1.40 0.00 1.40 0.1561 0.22 15.50 1.40 24.57 24.36
2-3 10.09 60.00 3.76 0.37 2.40 2.77 0.1561 0.43 14.10 0.00 24.36 23.92
3-4 10.09 60.00 3.76 0.88 2.40 3.28 0.1561 0.51 14.10 0.00 23.92 23.41
4-5 10.09 60.00 3.76 0.00 0.00 0.00 0.1561 0.00 14.10 0.00 23.41 23.41

Trecho de recalque
L equivalente (m)

Material Grupo Item Quant. Unitária Total
BH 2.1/2" x 2.1/2" 4CV R133 1 0.00 0.00

FºGº Cotovelo 90 2.1/2" 6 2.40 14.40
FºGº Luva 2.1/2" 2 0.01 0.02
FºGº Cotovelo 90 1" 1 0.90 0.90

Trecho de sucção
L equivalente (m)

Material Grupo Item Quant. Unitária Total
FºGº Cotovelo 90 2.1/2" 2 2.40 4.80

Resumo do conjunto motor-bomba:

HIDRANTE

Fluído a transportar = água (H2O)

Conjunto motor-bomba:

Modelo Schneider: 

BPI – 21 R/F 2.1/2” – 60 Hz – 5 cv (Elétrica)

SH130 BPI – 21 R/F 2.1/2” – 3600 rpm – 5 cv (gasolina - reserva).
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5.4 Hidrante interno

5.4.1 Caixa de metal:

 Dimensões: 60 x 90 x 20 cm com visor, localização: vide projeto;

 Altura do hidrante: 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) do piso acabado. 

5.4.2 Mangueiras:

 Diâmetro: 40 mm;

 Comprimento: 15 m (02 por hidrante);

 Revestimento: Borracha;

 Tipo de Esguicho: agulheta;

 Diâmetro do Requinte: 16 mm;

 Pressão máxima: 4 Kg/cm². 

5.5 Hidrante de recalque - Existente

5.5.1 Caixa:

 Material: Alvenaria;

 Dimensões: 0,60 x 0,40 x 0,40 m;

 Quantidade: 01;

 Localização: Passeio.

5.5.2 Registro:

 Tipo: Globo Angular 45º;

 Diâmetro: 63 mm.

5.5.3 Tampa:

 Material: Ferro fundido;

 Dimensões: 0,40 x 0,30 m.

6 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 18/2011 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS 

Requisitos IT 18: (Trecho)
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NBR 10898/2013

Requisitos da Norma as quais devem ser atendidas:

Trechos da Norma

4.3.1 Resistência da luminária à temperatura

Os aparelhos devem ser construídos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C, a luminária

funcione no mínimo por 1 h e eles sejam aprovados por organismos nacionais competentes.

4.3.2 Ausência de ofuscamento

Os pontos de luz não devem ser instalados de modo a causar ofuscamento aos olhos, seja diretamente

ou por iluminação refletida.

Quando o ponto de luz for ofuscante, deve ser utilizado um anteparo translúcido de forma a evitar

o ofuscamento nas pessoas durante seu deslocamento. A variação da intensidade de iluminação

não pode ser superior ao valor de iluminação de 20:1.

Em função da diminuição de visibilidade por ofuscamento, devem ser observados os valores

de intensidade luminosa da Tabela 1.

Tabela 1 – Intensidade máxima para evitar ofuscamento

Altura do ponto de luz em

relação ao nível do piso

(m)

Intensidade máxima do

ponto de luz (cd)

Iluminância ao nível do piso

cd/m2

2,0 100 25
2,5 400 64
3,0 900 100
3,5 1600 131
4,0 2500 156
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4,5 3500 173
5,0 5000 200

NOTA As unidades integram o Sistema Internacional de Unidades - SI, conforme a 

ABNT NBR 5456.

4.3.3 Proteção contra fumaça

Quando utilizado anteparo em luminárias fechadas, os equipamentos não podem ser projetados

de modo que seja permitida a entrada de fumaça, para não prejudicar seu rendimento luminoso atual

e futuro.

4.3.4 Material

O material utilizado para a fabricação da luminária não pode porpagar chamas, e em caso de sua

combustão, os gases tóxicos não ultrapassem 1 % da fumaça produzida pela carga combustível

existente no ambiente.

Todas as partes metálicas, em particular os condutores e contatos elétricos, devem ser protegidos

contra corrosão.

4.3.5 Invólucro da luminária

O invólucro deve assegurar no mínimo os seguintes índices de proteção, de acordo com

a ABNT NBR IEC 60529, de forma a resistir ao impacto indireto de água no caso de combate

ao incêndio, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária do local da montagem:

a) IP20, quando instalado em áreas onde não seja previsto combate a incêndio com água;

b) IP23 ou IP43, quando instalado em áreas onde seja previsto combate a incêndio com água,

ou em instalações na intempérie.

4.5 Autonomia

Para cumprir seu objetivo o sistema de iluminação de emergência deve garantir a intensidade dos

pontos de luz de maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminação desejados. O sistema não

pode ter uma autonomia menor que 1 h de funcionamento, incluindo uma perda não maior que 10 %

de sua luminosidade inicial.

5 Função da iluminação de emergência

5.1 Para evacuação de público

5.1.1 Iluminação de aclaramento

5.1.1.1  A iluminação de aclaramento é obrigatória para todos os locais que proporcionam uma

circulação vertical ou horizontal, de saídas para o exterior da edificação, ou seja, rotas de saída

e para os ambientes citados no Anexo E, e que garantam um nível mínimo de iluminamento no piso,

de acordo com o Anexo A, de:
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a) 5 lux em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos);

b) 3 lux em locais planos (corredores, halls e locais de refúgio sem obstáculos).

NOTA Os valores acima citados são válidos para corredores com decoração clara e com piso com boa

reflexão de luz. Em corredores com decoração desfavorável e piso escuro, os valores da intensidade luminosa

são aumentados e adequados de acordo com ensaios feitos em total escuridão, com a iluminação prevista,

conforme o Anexo A da norma.

5.1.1.2  A iluminação deve permitir o reconhecimento de obstáculos que possam dificultar a circulação,

como grades, saídas, mudanças de direção etc.

O reconhecimento de obstáculos deve ser obtido por aclaramento do ambiente ou por sinalização

luminosa.

5.1.1.3  A iluminação dos ambientes não pode deixar sombras nos degraus das escadas ou obstáculos.

5.1.1.4  Em caso de dúvida, o fluxo luminoso da luminária no local de instalação deve ser atestado

por medição adequada (luxímetro) no nível do piso, conforme o Anexo A.

5.1.1.5  Deve ser garantido um tempo máximo de interrupção de 3 s para comutação entre baterias

alternativas.

O sistema de iluminação de emergência e abandono do local terá dupla função: fornecer luminosidade e indicar o 

caminho mais curto para total evacuação de todas as pessoas que estiverem nas dependências do prédio num suposto 

sinistro.

- Toda a tubulação deverá ser em tubo de polivinila rígida antichama, com diâmetro mínimo de 13 mm (treze 

milímetros).

- As luminárias deverão ser instaladas a uma altura mínima de 2,10 m (dois metros e dez centímetros) e deverão 

ter a tensão máxima de 30 V.

- As lâmpadas serão do tipo fluorescente.

7 – SISTEMA DE ALARME

7.1- Generalidades:

O Projeto do sistema de alarme contra incêndio, foi elaborado de acordo com o projeto arquitetônico

do empreendimento, de acordo com as informações transmitidas pelos responsáveis do empreendimento, de

acordo  com as  Normas  Brasileiras  (vide  relação  abaixo),  e  de  acordo,  ainda,  com as  recomendações  dos

fabricantes dos equipamentos empregados.

Normas de referência:

NORMAS DE REFERÊNCIA:
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NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção

de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos.

10898 – Iluminação de Emergência

7.2- Descrição do Projeto

Será adotado sistema classe “B” com 6 equipamentos distribuídos de forma que o percurso máximo para se

alcançar um acionador seja de 30,00 conforme item 5.5.3 da NBR 17240.

De acordo com a tabela  8 da NBR 9077 o sistema adota  não é  exigido,  sendo instalado para  uma maior

segurança do imóvel.

As instalações para o sistema de alarme será utilizada para informar aos ocupantes da edificação acerca do

inicio de um incêndio para que seja realizada a evacuação em menor tempo possível.

O sistema será dotado de acionadores manuais, avisadores audiovisuais interligados a uma central de alarme. O

conjunto será endereçável e a central estará localizada na recepção, local com presença contínua.

7.3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O sistema será dotado de duas fontes de alimentação. A principal é a rede de tensão alternada e a auxiliar é

constituída por baterias ou “no-break”. A fonte terá autonomia mínima de 24 horas em regime de supervisão,

sendo que no regime de alarme terá  no mínimo 15 minutos,  para  suprimento  das  indicações  sonoras  e/ou

visuais, tempo necessário para a evacuação da edificação.

7.3.1 – Acionadores manuais – Serão do tipo “QUEBRE O VIDRO” Endereçável:

-Botoeira  para  acionamento  de  alarme  tipo  Quebra-Vidro,  produzida  em plástico  ABS  Antichama  de  alto

impacto na cor vermelha.

-Tensão de alimentação 24V DC;

- Acionamento automático através de botão push-botton;

- Acionamento manual através de chave reed swit (ampola de vidro acionada por imã);

- Sistema de supervisão de estado de rede através de leds indicadores;

- Martelo zincado com corrente para o rompimento do vidro.

A distância máxima a ser percorrida, livre de obstáculos, por uma pessoa em qualquer ponto da área protegida

até o acionador manual mais próximo não deve ser superior a 16 m e a distância entre os acionadores não deve

ultrapassar 30m. Na separação vertical, cada andar da edificação deve ter pelo menos 1 (um) acionador manual.

7.3.2 – Sirene – Sirene eletrônica com sinalizador visual:
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-Tensão de alimentação 24V DC, sem polaridade;

-Corrente máxima 100mA;

-Pressão sonora 100db a 1,00m;

-Sinalização por meio de LEDs de alto brilho;

-Construído em ABS e sinalizador em acrílico rubi.

Os indicadores utilizados para facilitar a busca do ponto de alarme podem ter a visibilidade reduzida a 5 m e a

intensidade sonora entre 40 dB e 60 dB, quando instalados em corredores com altura não superior a 3,5 m.

7.3.3 – Central de alarme – Central de alarme endereçável:

-Carregador automático de bateria;

-Limitador de carga mínima;

-Indicadores de carga e falta de AC, LEDs;

-Indicadores de alarmes por display alfanuméricos;

-Saída de relé direto ou contemporizado;

-Tensão de saída em 24V DC direta ou contemporizado;

-Micro-processada;

-Supervisão total: rede, fonte, alimentação e baterias;

-Dotada de sinalizador acústico.

Projetada para operar em circuitos endereçáveis a 3 fios, no padrão Classe B ou Classe A, mult ‐laços, com

capacidade  para  até  32  endereços  de  entradas  e/ou  saídas  conforme  modelo,  onde  podem ser  interligados

detectores automáticos, acionadores manuais, sirenes eletrônicas e módulos de interface de entrada, saída ou

conjugado. Modelo de referência: CL – 2100A da Chander Fire do Brasil.

A ativação do sistema se dará a partir da ação manual nos acionadores tipo quebre o vidro. A central

enviará o comando para as sirenes ao mesmo tempo em que indicará o local exato do sinistro.

8 - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

A sinalização de abandono foi projetada mediante a utilização de placas indicativas e setas que indicarão o 

caminho mais curto para uma total evacuação do estabelecimento (ver distribuição de acordo com o projeto de 

Prevenção e Combate a Incêndio). Projetado mediante a utilização de setas que indicarão o caminho mais curto 

para uma total evacuação do estabelecimento, segundo a NBR 13434 (ver distribuição, cores e altura em projeto). 
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Foi utilizado como padrões as diretrizes constantes da NBR 13.434-1 e 13.434-2 de 2004, conforme tabelas abaixo. Os

tamanhos adotados poderão ser vistos a uma distância de 14,00 m:

TRECHO DA NBR 13434-2/2004 – ABNT

4.4.3      Sinalização de orientação e salvamento

A sinalização de orientação deve ser conforme indicado abaixo:

a) forma: quadrada ou retangular;

b) cor do fundo (cor de segurança): verde;
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c) cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

d) margem (opcional): fotoluminescente.

4.4.4 Sinalização de equipamentos

A sinalização de emergência e de equipamento de combate a incêndio deve ser conforme indicado abaixo:

a) forma: quadrada ou retangular;

b) cor de fundo (cor de segurança): vermelha;

c) cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

d) margem (opcional): fotoluminescente.

As placas de Sinalização devem atender aos requisitos do item 4 da NBR 13.434-3/2005 da ABNT.

ITEM 5.2.3

 NOTA 2     Elementos translúcidos ou transparentes como vidros, utilizados em esquadrias destinadas a fechamento de

vãos (portas e painéis divisórias) que fazem parte da rota de saída, devem possuir tarja em cor contrastante com o ambiente,

com largura mínima de 50 mm, aplicada horizontalmente em toda sua extensão, na altura constante compreendida entre

1,00 m e 1,40 m do piso acabado.

9- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

O dimensionamento das saídas de emergência para a edificação foi realizado em relação a população do mesmo.

Classificação de acordo com a ocupação máxima da edificação. Foram adotadas como mínimas, as larguras constantes da

Norma 9077/2001:

Considerações da Tabela 5:

1° PAVIMENTO (TÉRREO):

Auditório = 110 pessoas

Porta: Saída Independente do Prédio 

110/100 ~= 2 UP 

2 x 0,55 UP ~= 1,10m

Para o auditório temos 1 porta de 1,60m.

Demais salas = 102,20m² = 1 pessoa por 7m² = 15 pessoas

Porta: 

15/100 ~= 1 UP 

1 x 0,55 UP ~= 0,55m

Para o prédio em questão temos 1 porta de 4,20m.

2° PAVIMENTO:
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Auditório = 110 pessoas

110/100 ~= 2 UP

2 x 0,55 UP = 1,10m

Para o auditório temos 2 portas de 1,00m.

Escada: 

110/75 ~= 2 UP 

2 x 0,55 UP ~= 1,10m

Para a população do  auditório temos 1 escada de 1,20m de lance.

Demais salas = 119,07m² = 1 pessoa por 7m² = 17 pessoas

Porta: 

17/100 ~= 1 UP 

1 x 0,55 UP ~= 0,55m

Escada: 

17/60 ~= 1 UP 

1 x 0,55 UP ~= 0,55m

Para o prédio em questão temos 1 porta de 1,00m, 1 escada (aprova de fumaça) com 1,20m cada lance.

3° PAVIMENTO:

Espaço de Vivência = 70,26m², 2 pessoas por 1,00m². = 141 pessoas 

Demais salas = 92,39m² = 1 pessoa por 7m² = 14 pessoas

Total de pessoas no pavimento = 155 

Porta: 

155/100 ~= 2 UP 

2 x 0,55 UP ~= 1,10m

Escada: 

155/75 ~= 2,00 UP 

2 x 0,55 UP ~= 1,10m

Para o prédio em questão temos 1 porta de 1,00m e 1 escada com 1,20m cada lance.

4° PAVIMENTO:

Salas = 195,31m² = 1 pessoa por 7m² = 28 pessoas

Porta: 

28/100 ~= 1 UP 

1 x 0,55 UP ~= 0,55m
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Escada: 

28/60 ~= 1 UP 

0,47 x 0,55 UP ~= 0,26m

Para o prédio em questão temos 1 porta de 1,00m e 1 escada com 1,20m cada lance.

5° PAVIMENTO:

Salas = 206,72m² = 1 pessoa por 7m² = 30 pessoas

Porta: 

30/100 ~= 1 UP 

1 x 0,55 UP ~= 0,55m

Escada: 

30/60 ~= 1 UP 

1 x 0,55 UP ~= 0,55m

Para o prédio em questão temos 1 porta de 1,00m e 1 escada com 1,20m cada lance.

10- BRIGADA DE INCÊNDIO

Deverá ser  formada  entre  seus  funcionários  uma Brigada de Incêndio,  que deverá  ser  treinada por

empresa credenciada ao Corpo de bombeiros e preparada para atuar com rapidez e eficiência, para agir em caso

de algum princípio de incêndio e pânico. Deveres básicos da Brigada de Incêndio:

Deveres básicos da Brigada de Incêndio:
1- Fazer cumprir as normas de prevenção;
2-   Dar o primeiro ataque a princípio de incêndio;
3- Facilitar as operações de combate a incêndio executado pelo Corpo de Bombeiros;
4- Em casos mais simples efetuar salvamentos.

11 - NOTAS GERAIS

 A edificação não fará uso de gás G.L.P.

 As escadas possuirão em todos os degraus, fitas ou acabamentos antiderrapantes e corrimão em ambos os lados, de

acordo com as Normas do Corpo de Bombeiros;
 A  canalização  exposta  deverá  ser  pintada  na  cor  vermelha,  conforme  padrão  internacional  de  sistema  de

sinalização;

      12 – REFERÊNCIAS
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            Este documento tem com referência as normas vigentes da ABNT, Orientações Técnicas 

Normativas de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Bombeiro Militar do Estado de Sergipe e 

Instruções Técnicas de São Paulo.

      13 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

As  medições  dos  serviços  efetivamente  executados  serão  efetuadas  em  conformidade  com  a
Especificação Técnica, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. 

As medições serão realizadas no último dia útil de cada mês cível, salvo a última que será realizada ao
término dos serviços. 

As medições dos serviços serão mensais, realizadas pela contratada em conjunto com a fiscalização da
contratante,  mediante a elaboração de um Boletim de Medições, com dados métricos ou unitários,
respeitando os mesmos itens constantes da Planilha de Preços, apresentada pela licitante vencedora,
parte integrante do Contrato. 

A contratada deverá preencher para conferência, o Boletim de Medição de Serviços, cujo modelo será
fornecido pela Contratante, arquivado em meio digital. 

Serviços  executados  sem  o  conhecimento  da  fiscalização,  sem  sua  liberação  ou  aprovação,  ou
executados de forma que contrarie as determinações das Especificações Técnicas, não serão medidos e
nem pagos. 

As medições  serão elaboradas  a  partir  dos  quantitativos  levantados  nos  desenhos de projeto,  bem
como, conferência no local.

Com base no Boletim de Medições devidamente assinado e liberado pela fiscalização da contratante, a
contratada  emitirá  a  sua  fatura  mensal,  a  qual  será  encaminhada  a  Contratante  com a  respectiva
solicitação de pagamento. .

Aracaju, 10 de setembro de 2015
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ROSANY ALBUQUERQUE MATOS

ARQUITETA CAU Nº A8875-7
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