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RESUMO 

A grande demanda de projetos de Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), 

desencadeada pelo momento político favorável, impulsiona o mercado de obras públicas e 

traz consigo o estigma de buscar o menor custo e atender a Lei federal 8.666/93 (Licitações). 

Neste contexto, esta pesquisa faz uma análise do cumprimento dos requisitos normativos de 

Segurança Contra Incêndio – SCI nos projetos arquitetônicos de IFES, tomando-os como 

ponto de avaliação da qualidade dos projetos. Para tanto, foram utilizados, projetos de IFES, 

especificamente da UFERSA-Universidade Federal Rural do Semiárido e UFRN – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, selecionados pela relação uso x público 

atendido e ainda, pela replicação da construção destes edifícios. A pesquisa se desenvolveu 

através da identificação da legislação de SCI aplicável aos projetos em questão, com a 

determinação dos requisitos exigidos e que são de autonomia do arquiteto ou que interferem 

nas decisões do projeto arquitetônico. Tabulados os requisitos, através do levantamento dos 

dados e de medidas coletados nas plantas, foi feita comparação e verificação do cumprimento 

destes. Os resultados desta avaliação revelam que os requisitos mínimos exigidos não foram 

atendidos e que os projetos arquitetônicos das IFES, tomados como objeto desta pesquisa, 

certamente sofrerão restrições na sua fase de regularização junto ao Corpo de Bombeiros. 

Conclui-se que há necessidade de aprimoramento no desenvolvimento dos projetos das IFES 

para atendimento das exigências mínimas de SCI e melhoria na qualidade destes. Ainda, 

outros os resultados encontrados na pesquisa direcionam para o entendimento de que o nível 

de conhecimento sobre SCI recebido na graduação pelos arquitetos é insuficiente para 

adequada elaboração de projetos arquitetônicos nesta área. 

 

Palavras-Chave: Segurança Contra Incêndio. Proteção passiva. Projeto de arquitetura de IFES. 

Qualidade no projeto. 

  



 
 

ABSTRACT 

The great demand for Federal Institutions of High Education (IFES) design, triggered by the 

favourable political moment, boosts the public works market and brings with it the stigma of 

seeking the lowest cost and meet the federal Law 8.666/93 (Bids). In this context, this 

research makes an analysis of compliance with Fire Safety’s normative requirements in 

IFES’s architectural designs, taking this point as an evaluation of quality of designs. For the 

study, were used, IFES’s designs, specifically from UFERSA – Universidade Federal Rural 

do Semiárido and UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, selected by the 

relationship use x public served and yet, in the replication of these buildings’ construction. 

The research was developed through the identification of the Fire Safety applicable legislation 

to the designs in question, with the determination of the demanded conditions that are 

architect’s autonomy or that affect the architectural design. Tabulated the requirements, 

through data collection and measures gathered in the blueprints, was made a comparison and 

verification of the compliance with these. The results of this evaluation reveal that the 

minimum requirements was not fulfilled and that IFES’s architectural designs, taken as object 

in this study, certainly will suffer restrictions in their regularization process with the Fire 

Department. It is concluded that is necessary an improvement in the IFES’s designs to meet 

the minimum fire safety regulations and improvement in quality. Moreover, the results direct 

to the understanding that level of knowledge about Fire Safety received in undergraduate by 

architects is insufficient for appropriate elaboration of architectural designs in this area. 

 

Key words: Safety Fire. Passive protection. IFES’s architectural Design. Quality in design. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nasce, sempre, um culto à prevenção após uma grande tragédia. É assim que acontece 

com os incêndios que ceifam vidas humanas. Há grande repercussão, que comove, 

impressiona e revolta a todos. Perguntas, questionamentos e buscas de culpados tentam 

diminuir a dor das perdas. Foi assim, com o choque das perdas de 242 jovens mortos no 

incêndio da Boate Kiss em Santa Maria-RS, em 27 de janeiro de 2013, que o Brasil teve 

instigada a renascer a ―cultura de prevenção‖. Mas como manter essa cultura que se apresenta 

como consequência da comoção momentânea da população em relação a um fato recente, 

quando o tempo passa, e nada de concreto e efetivo é feito para manter essa cultura?  

Com certeza em Santa Maria e Região, para os familiares e amigos diretos das vítimas, 

esse tempo que passa, talvez, nunca seja capaz de fazer esquecer a necessidade de nos 

sentirmos todos responsáveis pela preservação da nossa vida e da vida dos outros em qualquer 

local onde estejamos.  

Grandes catástrofes como o da Boate Kiss recoloca o tema Segurança Contra 

Incêndio-SCI em ênfase para a discursão da necessidade de revisão da legislação, quanto às 

exigências voltadas às diversas edificações, sobretudo as de reunião de público.  

Após quase um ano da tragédia da Boate Kiss, no dia 26 de dezembro de 2013, foi 

sancionada a Lei Estadual Complementar nº 155/2013 que altera e estabelece normas sobre 

segurança, prevenção e proteção contra incêndios nas edificações e áreas de risco de incêndio 

no Estado do Rio Grande do Sul. Avanços quanto a maiores exigências na obtenção de 

alvarás como: a indicação da capacidade de lotação, o tipo de uso do imóvel, a carga de 

incêndio e a extração de fumaça das edificações, foram comemorados.  Contudo, críticas de 
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especialistas surgiram pelo fato da nova lei do Estado do Rio Grande do Sul ser uma cópia de 

um decreto do Estado de São Paulo onde as condições de aparelhamento e infraestrutura dos 

bombeiros é nitidamente maior do que a do Estado do Rio Grande do Sul. Fica assim o 

questionamento da eficácia desta legislação. (LOUZAS, 2014) 

Diferente de outros países, como Inglaterra e Estados Unidos, o tema SCI no Brasil só 

teve abordagem desencadeada pelos problemas de combate aos grandes incêndios ocorridos 

na década de 1970, juntamente com as dificuldades encontradas no salvamento das pessoas 

atingidas. E como se repete agora, a legislação vai sendo produzida baseada nas dificuldades 

encontradas pelas equipes de combate e resgate, e lançadas aos profissionais sem que 

categorias envolvidas diretamente nesse processo, especialmente, os arquitetos e engenheiros, 

opinem ou tomem conhecimento das implicações nos seus projetos.  

As características e especificações definidas em projetos arquitetônicos aparecem 

como pontos determinantes das demais soluções técnicas.   

Para Moncada (2013), no caso de Santa Maria, o projeto arquitetônico da Boate KISS 

foi analisado por especialistas durante o processo de investigação que ainda se desenrola na 

justiça, e teve algumas de suas soluções projetuais contestadas e colocadas como participantes 

nas causas da tragédia. Tais soluções projetuais foram consideradas influenciadoras no 

processo de desenvolvimento do incêndio, no resgate e salvamento das vítimas. A largura das 

saídas de emergências, a quantidade e afastamento entre elas, e ainda o layout interno da 

boate foram citados como agravantes do sinistro. Contudo, a responsabilidade foi solidária 

aos projetistas e aos órgãos fiscalizadores como a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros que se 

basearam em uma legislação falha. 

Segundo a NBR 13531(1995), ―A coordenação geral das atividades técnicas de projeto 

de edificação deve ser feita em função das determinações do projeto de arquitetura‖.  
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O profissional que elabora o projeto de SCI deve seguir as imposições espaciais, de 

caráter estético e funcional determinados no projeto arquitetônico. Estas imposições, muitas 

vezes, interferem na definição da forma de disposição e localização de equipamentos como 

extintores, hidrantes, iluminação de emergência e sinalização, levando a escolha de uma 

solução de SCI que nem sempre é a ideal, mas é a possível. 

Os problemas e as dificuldades de adequação dos projetos arquitetônicos aos 

requisitos de SCI aparecem na apresentação destes junto ao corpo de bombeiros para 

aprovação e liberação da licença de construção nas prefeituras. Ainda, quando da necessidade 

de regularização de obras e construções já iniciadas ou concluídas que, por diversos motivos, 

não percorreram o processo legal para o início das obras perante estes órgãos e necessitam de 

liberação do AVCB – Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.  

Recai sobre a equipe de análise de projetos do corpo de bombeiros identificar e 

solicitar as correções necessárias em detrimento da não aprovação do projeto e 

consequentemente da não liberação do prédio para uso. É de conhecimento da comunidade 

técnica que, vários problemas de desconformidades encontrados na fase de aprovação dos 

projetos pela equipe do corpo de bombeiros impactam em mudanças estéticas e de 

funcionalidade de prédios já concluídos e, supostamente, prontos para o uso. Situações de 

desconformidades de equipamentos como escadas e rampas muitas vezes implicam em 

reformas, demolições e sérios prejuízos financeiros.  

As soluções arquitetônicas propostas, na sua grande maioria, não incluem o tema de 

SCI como deveriam, pelo menos de forma ao atendimento mínimo das normas técnicas e 

legislações aplicáveis. As implicações deste fato são os ajustes pós-construção e na fase de 

pré-regularização legal que levam a interferências indesejadas do projeto de SCI no projeto 

arquitetônico original. O conhecimento de SCI nos seus conceitos e noções básicas, e da bem 
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como a legislação aplicável, pode propiciar ao arquiteto projetar sem cometer falhas ou 

inadequações que gerem correção difícil ou dispendiosa.  

Neste contexto é que aparece a necessidade do projetista se antecipar à verificação do 

atendimento aos requisitos necessários para a adequação do projeto arquitetônico à legislação 

de SCI, especialmente, na fase de concepção, podendo ainda agregar o pensamento de 

prevenção para além da legislação como forma de melhoria da qualidade do projeto. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

Para qualquer tipo de edificação, as interferências no projeto arquitetônico visando 

atender a legislação de SCI geram custos indesejados. No caso de prédios públicos há um 

agravante que é a dificuldade de implantar as alterações. As instituições públicas tem 

legislação orçamentária específica, isto é, todos os gastos de um período devem estar 

provisionados e os gastos extras ficam subordinados a ajustes ou solicitação de aditamento de 

verbas orçamentárias. Com isso, o orçamento das obras requer maior precisão e 

consequentemente projetos de solução arquitetônica definitiva.  

A grande demanda de construção de prédios de Instituições Federais de Ensino 

Superior-IFES, decorrente da postura política dos últimos governos federais, tem se refletido 

em uma maior produção de projetos deste seguimento.  

A questão de qualidade fica prejudicada pela celeridade necessária e imposta pelos 

processos empregados na efetivação das licitações e na execução das obras, incluindo aí os 

projetos. A necessidade de antecipar a compatibilização de projetos, como por exemplo, para 

atender aos requisitos mínimos de SCI fica deficiente. A maioria das edificações de IFES 

pode ser classificada como de ―reunião de público‖ o que reforça ainda mais a obrigação e 
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necessidade em garantir a qualidade de seus projetos, sobretudo nos parâmetros prescritivos 

de SCI. 

 

1.2  RECORTE REGIONAL 

 

Exemplo concreto dessa necessidade de antecipação do projeto arquitetônico frente 

aos requisitos de SCI foi identificado quando da experiência desse autor na análise dos 

projetos de SCI para regularização de prédios da UFERSA – Universidade Federal Rural do 

Semiárido-RN junto ao Corpo de Bombeiros. Na análise foram identificadas diversas medidas 

de SCI que, para atendimento dos requisitos legais, interferem diretamente no projeto 

arquitetônico original e consequentemente requerem reformas de adequação nas edificações.  

 O efetivo acesso aos projetos de edificações da UFERSA que passam por processo de 

análise para regularização junto ao Corpo de Bombeiros, e ainda, a proposta real de ampliar 

essa amostra com projetos de prédios do Centro de Tecnologia da UFRN, contribuiu para o 

desejo do aprofundamento dos estudos e análises do processo de elaboração do Projeto 

Arquitetônico. Esses estudos buscam demonstrar a necessária interação do projetista, 

arquiteto, com a área de SCI. O englobamento de projetos das duas universidades públicas 

federais do Estado do Rio Grande do Norte traz um recorte regional à amostra e, especifica e 

viabiliza a pesquisa. 

A UFERSA – Universidade Federal Rural do Semiárido-RN, situada na cidade de 

Mossoró, e a UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, situada em Natal, 

capital do estado, estão na lista de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) que têm 

recebido incremento de verbas direcionadas à reestruturação de prédios e reformas de 

infraestrutura.  



25 
 

25 
 

A UFERSA encontra-se em evidência no âmbito nacional no que se refere ao aumento 

do número de cursos oferecidos, de alunos e consequentemente de suas instalações físicas.  A 

Universidade Federal Rural do Semiárido (2012, p.108), traz no seu Relatório de Gestão 

2012, produzido pela sua Pró-reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAD, toda a 

trajetória desse crescimento expresso em números. Os dados apresentados no relatório 

mostram a evolução nos vários aspectos de avaliação empregados pelo Ministério de 

Educação e Cultura - MEC e Tribunal de Contas da União – TCU. O Índice de Crescimento 

das Matrículas – IMG mostra o crescimento das matrículas na graduação no período de 2008-

2012, refletindo o efeito do aumento do número de vagas e da criação de novos cursos. Em 

relação a 2008, esse índice cresceu 193,12% como consequência do aumento da oferta de 

vagas em cursos de graduação, em três campi da Universidade, como mostra o gráfico da 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Gráfico índice de crescimento de vagas e das matrículas na graduação – UFERSA - 2008/2012 

  

Fonte: Relatório de Gestão 2012 – (UFERSA, p.108) 
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Neste contexto, a infraestrutura da UFERSA necessariamente se encontra em processo 

de expansão e adaptação à sua nova realidade apresentando grande número de obras e prédios 

novos em fase de construção, e aparelhamento para uso. A ênfase dada ao crescimento da 

Instituição desencadeou ações anteriormente não corriqueiras como a fiscalização por parte de 

outras instituições públicas como o Corpo de Bombeiros quanto à regularização dos edifícios 

da Universidade. Atrelado a isto, organizações financiadoras de pesquisas científicas 

integradas aos diversos Departamentos da Universidade, passaram a cobrar documentação 

relativa à regularização de prédios e laboratórios envolvidos nas pesquisas junto a órgãos 

como Prefeitura, IDEMA e Corpo de Bombeiros. A não regularização dos prédios implica em 

possível pena de haver entraves nos financiamentos e até paralisação de pesquisas. Essa nova 

demanda sobre a regularização das edificações junto ao Corpo de Bombeiros e órgãos 

financiadores, ganha necessidade imperiosa e transfere a tomada de ações para o setor de 

Segurança do Trabalho da UFERSA, no tocante aos aspectos de SCI. Com isso, engenheiros e 

arquitetos da Superintendência de Infraestrutura, incluindo nestes, a equipe de segurança do 

trabalho (a qual esse autor se integra), receberam mais de 40 projetos de prédios da instituição 

para análise e ajustes visando o atendimento das exigências legais, resultando em sua maioria 

em reformas. 

Por sua vez, a UFRN aparece como uma das universidades melhores pontuadas das 

regiões Norte e Nordeste através dos índices de avaliação implementados pelo TCU. A 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2012, p.31), no Relatório de Gestão do 

Exercício de 2012, apresenta bons índices como o IGC – Índice Geral de Cursos da 

Instituição, que leva em consideração sempre um triênio. O IGC 2011, por exemplo, levou em 

conta os CPC’s - Conceito Preliminar de Curso, dos cursos de graduação que participaram do 

ENADE 2011, 2010 e 2009. Neste período a UFRN foi a melhor colocada entre as 

Universidades Federais das regiões Norte e Nordeste. Para o cálculo do CPC são consideradas 
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informações sobre a infraestrutura que, refletem o incremento recebido também por esta 

instituição para readequação e construção de edificações voltadas para dar suporte ao seu 

crescimento nas diversas áreas.  

Este fato é demonstrado no Relatório de Gestão 2012 (UFRN, 2012, p.49): 

 

Sobre as instalações físicas da Universidade, durante o exercício de 2012, foram 

executadas obras de construção, infraestrutura, ampliação, reforma e manutenção e 

serviços de engenharia por meio da realização de 39 processos licitatórios. 

Dentre as contratações realizadas em 2012, 33 obras estavam na fase de execução, 

ou seja, a grande maioria das obras encontravam-se em andamento que, somadas às 

outras obras contratadas nos anos anteriores, totalizaram 53 obras, todas em 

andamento. Além disso, é importante ressaltar que foram finalizadas 45 obras em 

2012 e há 26 em fase de recebimento provisório, sendo encaminhadas para a 

finalização. 

 

Como na UFERSA, a UFRN também enfrenta problemas de regularização dos 

projetos e prédios junto ao Corpo de Bombeiros, cuja demanda é crescente e absorvida pela 

sua Superintendência de Infraestrutura, através da equipe de engenheiros e arquitetos da 

instituição. 

Desta forma, a utilização de projetos arquitetônicos de edifícios educacionais da 

UFERSA e UFRN para estudo e análise quanto ao atendimento dos requisitos de SCI, 

possibilita traçar um panorama para essa categoria de projeto, no Estado do Rio Grande do 

Norte, e fornece subsídios para ajustes nos processos envolvidos até a sua construção. Ainda, 

as características de semelhança existentes entre os projetos de edificações de IFES possibilita 

a extrapolação dos estudos para outras realidades e a proposição de novas investigações. 

 

 



28 
 

28 
 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar criticamente o atendimento aos requisitos legais de Segurança Contra 

Incêndio - SCI aplicáveis ao projeto arquitetônico de edificações de IFES, classificados como 

de ―reunião pública‖ no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

   

 Identificar os requisitos normativos da legislação de Segurança Contra 

Incêndio aplicáveis à fase de elaboração do projeto arquitetônico para 

edificações de IFES, classificadas como de ―reunião pública‖ no Estado do Rio 

Grande do Norte;  

 Verificar o atendimento dos requisitos exigidos na legislação de SCI nos 

projetos arquitetônicos de prédios classificados como de reunião pública da 

Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA e do Centro de 

Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 

elaborados no período compreendido entre 2007-2013; 

 Hierarquizar, de acordo com a frequência, a ocorrência de descumprimento dos 

requisitos de SCI nos projetos arquitetônicos de prédios classificados como de 

reunião pública da Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA e do 

Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, elaborados no período compreendido entre 2007-2013; 
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 Fornecer subsídios para novos critérios de abordagem do tema Segurança 

Contra Incêndio no meio acadêmico e profissional que insiram a prática de 

antecipação do pensamento de prevenção e combate a incêndio junto aos 

arquitetos e engenheiros.   

 

1.4  ESPECIFICIDADE DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa nasceu do instigante entendimento de que é preciso fomentar a discussão 

sobre SCI junto ao meio acadêmico e profissional, promover conhecimento técnico sobre SCI 

nas escolas de arquitetura, propiciando ao arquiteto em formação condição de atendimento 

dos requisitos de SCI no projeto arquitetônico desde a sua fase de concepção.   

A análise de projetos arquitetônicos de edificações da UFERSA e UFRN proporciona 

uma avaliação específica dos projetos de IFES, elaborados pelos profissionais que atendem a 

demanda deste seguimento: edifícios educacionais voltados à Universidade Pública, podendo 

oferecer maior compreensão sobre parâmetros de projetação e contribuir para soluções pós-

construção e pré-regularização destes prédios.  

 

1.5 CONTRIBUIÇÃO 

 

A contribuição da pesquisa extrapola a necessidade de atendimento aos requisitos 

mínimos prescritos na legislação e passa a atender a parcela de pesquisadores da área de SCI 

em difundir o pensamento de prevenção em SCI no meio acadêmico, profissional e a toda 

sociedade, relatando, no caso deste trabalho, o problema encontrado atualmente nos projetos 

arquitetônicos de IFES citadas. 
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1.6 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

A pesquisa se apresenta com a seguinte estruturação: 

O capítulo, INTRODUÇÃO faz um breve relato sobre SCI e a interação com o projeto 

arquitetônico, apresentando o problema, fazendo justificativas sobre o universo e a população 

escolhida para estudo, e ainda a relevância do tema.  

O capítulo 2, REVISÃO DA LITERATURA, aborda informações necessárias sobre 

projeto, processo de projetação, relação entre o programa de necessidade e a qualidade do 

projeto, envolvendo ainda a área de Segurança Contra Incêndio; aborda conceitos e 

informações técnicas da área de SCI que são entendidos como básicos e necessários para que 

os projetistas absorvam o pensamento de prevenção nos projetos de forma globalizada e 

integrada com as demais decisões de sua autonomia; trata sobre a especificidade dos projetos 

e obras públicas e ainda os projetos de edifícios escolares, usando como base as edificações 

de Instituição Federal de Ensino Superior-IFES; discorre sobre a legislação de SCI no âmbito 

Nacional, Estadual e Municipal e resume o panorama atual com enfoque dado ao projeto 

arquitetônico frente à Segurança Contra Incêndio no Brasil e no mundo. As informações, 

juntas, visam permitir um melhor deslumbramento do problema e viabilizar o entendimento 

dos próximos passos da pesquisa. 

No capítulo 3, MATERIAIS E MÉTODOS, são fornecidas as ferramentas e técnicas 

utilizadas para atingir o objetivo da pesquisa, mostrando as fontes de dados e documentos 

utilizados, e o procedimento metodológico adotado. Um esquema gráfico em forma de 

fluxograma resume a metodologia utilizada. 

No quarto capítulo, RESULTADOS E DISCUSSÕES, apresenta-se a aplicação da 

metodologia. Aos resultados de cada etapa vão se atrelando as discussões que foram 

necessárias. Neste capítulo são fornecidas as informações sobre os critérios de escolha dos 
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projetos, a forma de coleta dos dados, as legislações aplicáveis ao caso, e a definição da forma 

de apresentação desses resultados. Neste capítulo os resultados vão se apresentando de forma 

individualizada para cada projeto analisado e depois em conjunto, por grupos de requisitos. 

Aqui também é apresentado o resultado dos questionários aplicados. 

Em CONSIDERAÇÕES FINAIS são feitas as observações pertinentes aos projetos e 

suas avaliações considerando as sugestões de soluções para os problemas detectados. 

No capítulo, CONCLUSÕES, os resultados são analisados e comparados com as 

hipóteses da pesquisa, produzindo assim material de reflexão sobre o tema. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura busca trazer as informações necessárias para o desenvolvimento 

da pesquisa levando em consideração seu objetivo. Expõe o posicionamento dos assuntos 

abordados na pesquisa sob a visão da comunidade científica e sob o ponto de observação 

específica do autor. De acordo com o entendimento pretendido são dispostos tópicos sobre os 

temas que incluem toda a problemática na qual está envolvido o Projeto arquitetônico e os 

requisitos de SCI que este deve absorver em seu processo de produção. 

 

2.1.PROJETO DE ARQUITETURA – PROCESSO E QUALIDADE 

 

O projeto de arquitetura se apresenta como um processo produtivo complexo que tem 

seus caminhos definidos de acordo com a subjetividade própria da característica artística da 

arquitetura. No entanto há uma lógica mínima a ser seguida, que mesmo sem uma ordenação 
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pré-fixada de passos, encaminha o produto deste processo a atingir seus objetivos com um 

mínimo de qualidade. Entre os parâmetros de qualidade que mensuram o projeto arquitetônico 

estão as normas e os códigos prescritivos que trazem as exigências mínimas para garantia de 

padrões definidos de conforto, sustentabilidade, urbanismo e segurança, entre outros.  

 

2.1.1. Processo de projetação 

 

A NBR 13532 (1995), elaboração de projetos de edificações-Arquitetura, tem como 

um dos seus objetivos fixar as condições exigíveis para a elaboração de projetos de 

arquitetura para a construção de edificações. Define como etapas de execução da atividade 

técnica do projeto de arquitetura e as seguintes etapas, na sequência indicada (incluídas as 

siglas): 

a) levantamento de dados para arquitetura (LV-ARQ); 

b) programa de necessidades de arquitetura (PN-ARQ); 

c) estudo de viabilidade de arquitetura (EV-ARQ); 

d) estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ); 

e) anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ) ou de pré-execução (PR-ARQ); 

f) projeto legal de arquitetura (PL-ARQ); 

g) projeto básico de arquitetura (PB-ARQ) (opcional); 

h) projeto para execução de arquitetura (PE-ARQ). 

Observa-se que ao atingir cada uma dessas etapas o arquiteto já desenvolve o seu 

senso criativo quando busca, de acordo com a coleta de informações, dar soluções de 

atendimento até chegar ao produto final que é o projeto para execução de arquitetura -PE-

ARQ.   
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Projetar, em sua essência, significa pensar no futuro. Entende-se por projeto uma 

representação gráfica de soluções resultantes de estudos, pesquisas e conhecimentos técnicos 

e intelectuais para atender a uma demanda. O projetista, acima de tudo, procura atender às 

expectativas do seu cliente propiciando, através de soluções técnicas propostas, a satisfação 

plena dos desejos do mesmo, sintetizadas no programa de necessidades (MOREIRA E 

KOWALTOWSKI, 2009, p.43). 

Em um projeto arquitetônico a troca de informações entre o arquiteto e o cliente é de 

grande importância para a transmissão e captação dos desejos, da sua preferência, da 

pretensão de uso, das possibilidades de adequação, e diversos outros pontos relevantes para a 

ativação do processo criativo e resolutivo do projeto. A temática passa pelo âmbito da 

funcionalidade, de conforto, estético, social, econômico financeiro, legal, e de segurança, 

entre outros.  

Para a NBR 13532 (1995) a elaboração do projeto de arquitetura de edificação é a 

―determinação e representação prévia (desenhos e textos) da configuração arquitetônica de 

edificação, concebida mediante a coordenação e a orientação geral dos projetos dos elementos 

da edificação, das instalações prediais, dos componentes construtivos e dos materiais de 

construção.‖ 

Assim, entender o processo de projetação em que os arquitetos se debruçam para o 

desenvolvimento criativo e resolutivo do projeto remete a complexidade de um processo 

produtivo de arquitetura que envolve, entre outros aspectos, a criatividade com atendimento 

das necessidades do projeto e do cliente, e que vai se refletir nos demais projetos que 

cominarão na obra edificada.  

Segundo Lawson (2010, p.55), o processo de projetar não está totalmente esclarecido e 

provavelmente não segue uma regra lógica de atividades: ―O mais provável é que projetar seja 

um processo no qual o problema e solução surgem juntos.‖ Ainda, o mesmo autor, enfatiza 
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que sua pesquisa é uma tentativa de mapear esse processo que se apresenta complexo e 

desafiador.  A questão de segurança contra incêndio aparece na projetação como uma 

prescrição normativa a ser atendida. Regulamentos e legislação se juntam aos problemas e 

questionamentos feitos pelo projetista quanto ao seu produto final. Sobre esses 

questionamentos, Lawson (2010, p.111) diz: ―Mas até numa escala temporal bem mais curta, 

o projetista tem preocupações e incertezas a respeito do futuro. O cliente gostará do projeto? 

O projeto será aprovado por legisladores e reguladores? Será caro demais? Será bem aceito 

pelos usuários?―. Complementando Lawson (2010, p.135) menciona a possibilidade de 

interação entre engenharia e arquitetura sob o ponto de vista de interferência daquela nesta: 

―Muitos tipos de problemas, até em disciplinas aparentemente lógicas como a engenharia, 

podem ser resolvidos de forma criativa e imaginosa. Sem dúvida, a arte pode ser lógica e ter 

uma estrutura bem desenvolvida.‖. 

O Projeto é uma das fases do processo de construção do edifício. Este Processo é 

composto ainda pelo programa, que antecede ao projeto, e pela sua execução. A qualidade da 

construção, produto final, depende da qualidade de cada uma dessas fases, do nível de 

exatidão e do cumprimento das exigências, pois se relacionam diretamente com a fase 

anterior. O Projeto se apresenta como um produto do programa, uma solução aos 

questionamentos levantados, e um subproduto da fase de execução. Todo o conjunto será 

avaliado quanto a sua qualidade com o uso. 

O programa arquitetônico é uma atividade analítica que antecede o projeto e remete 

novamente à complexidade do processo de projeto. Não reporta apenas a situação física, 

limitada por uma área, um terreno, e suas características geográficas, os requisitos normativos 

e legais, mas, a todas as situações de uso, culturais, urbanas, sociais, econômicas, estruturais e 

ainda outras. Ainda fazem parte do contexto, as propriedades e características dos usuários do 

edifício, bem como seus valores e preferências, econômicas, estéticas e culturais.  
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Em síntese, o Projeto é a solução do problema levantado no programa arquitetônico e 

segundo Moreira e Kowaltowski (2009, p.2): 

 

As informações necessárias para compreender e descrever o problema que o projeto 

do edifício deve resolver pode ser obtido em uma série de fontes de dados:  

(a) avaliações pós-ocupação: o estudo do espaço que se pretende modificar 

ou das edificações semelhantes àquela que será projetada representa a possibilidade 

de observar como determinadas alternativas de projeto obtiveram êxito ou não, 

dadas certas condicionantes.[...] 

(b) revisão da literatura especializada: durante o processo de programação 

arquitetônica, os tópicos que são identificados como relevantes para o 

desenvolvimento do projeto podem ser amplamente estudados a partir dos trabalhos 

publicados sobre um assunto. [...] 

(c) normas, legislações e recomendações: reunião das condições técnicas 

que o projeto do edifício deve observar. Embora várias normas descrevam as 

particularidades do contexto onde o edifício irá operar, muitos dos princípios que 

regem um determinado tipo de edificação podem ser identificados na literatura 

técnica específica. Nessas fontes de informação são encontrados também os manuais 

e requisitos técnicos dos equipamentos que a edificação deverá acomodar, o que 

inclui exigências técnicas de instalações e estruturais, bem como condições de 

conforto e segurança de operação;  

(d) usuários: a consulta às pessoas que irão ocupar o edifício projetado é 

uma fonte importante de informação para o programa arquitetônico de um edifício. 

(e) análise de projetos: levantamento das características de edifícios que 

possuem afinidades com o projeto em desenvolvimento. A contribuição da análise 

de projetos para o processo de programação depende da identificação dos requisitos 

funcionais exigidos pela nova edificação, considerados relevantes em situações 

similares. Assim, na fase de programação de um novo edifício, a análise de um 

projeto arquitetônico de referencia permite esclarecer quais foram as prioridades do 

projeto, seus requisitos funcionais e as origens das soluções apresentadas. [...]; 

 

Moreira e Kowaltowski (2009, p.3) concluem que o programa arquitetônico é um 

procedimento de análise, que tem como objetivo listar, em termos de requisitos funcionais, as 

condições do contexto onde um edifício irá operar. Desta forma apresenta os fatores de 
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desempenho que se espera que a edificação cumpra e cujo objetivo principal é manter a 

integridade dos usuários e dos bens que abriga, ao corresponder aos seus anseios e 

expectativas de conforto e satisfação nesse mesmo espaço.  

 

2.1.2. Qualidade no projeto de arquitetura 

 

A visão de futuro a que o arquiteto deve se reportar quando exerce a atividade de 

projetar edificações o submete a uma margem de erro até hoje imensurável. Um projeto de 

arquitetura não é atemporal, sofre constantemente as mudanças do desenvolvimento social, 

econômico e tecnológico. É inadmissível cobrar deste profissional uma eficiência pautada 

numa lógica de previsão de futuro que se converte em presente rapidamente. Contudo, estudos 

e pesquisas tentam montar um processo de projetação que garanta um caminho mais confiável 

e seguro para atingir um nível de qualidade aceitável e desejado. O Programa de necessidades, 

as experiências profissionais e as informações complementares coletadas junto aos atores que 

participam do processo, oferecem parâmetros mínimos de um entendimento atual de 

qualidade.   

A qualidade de um projeto vai além do atendimento das necessidades do cliente e cabe 

ao arquiteto um olhar mais atento e diferenciado para contemplar, além dos requisitos de 

conforto térmico e acústico, de funcionalidade, de estética e de economia, os de segurança e 

preservação de vidas e de bens. 

Problemas de qualidade nas edificações podem estar relacionados ao projeto 

arquitetônico ou a falta de compatibilização entre estes e os demais projetos. Estes fatos 

inferem ao projeto arquitetônico valores que se refletem em critérios de avaliação de sua 

qualidade. 
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Segundo Caiado e Salgado (2006, p.1):  

 

Observa-se que, de maneira geral, grande parte dos problemas técnicos encontrados 

na fase de uso-ocupação das edificações relaciona-se com erros durante a 

compatibilização dos projetos, falta de integração dos projetistas com a obra, e falta 

de integração entre os profissionais de projeto, para citar alguns problemas. 

 

É certo que o processo de projeto é dinâmico e está sempre recebendo interferências 

das inovações tecnológicas. Ferramentas como o sistema BIM, as Normas de Desempenho e 

conceitos de sustentabilidade permeiam hoje os projetos que, incorporam esses critérios como 

ponto de avaliação da qualidade de seu produto pela sociedade. 

Assim, para Zanettini (2002, apud Segnini, 2008, p.165): 

 

―[...] qualidade é adequação à cultura, aos usos e costumes de cada época, ao 

ambiente no qual a obra se insere, à evolução científica, tecnológica e estética, à 

satisfação das necessidades econômicas e fisiológicas e direcionada à razão e à 

emoção do homem [...]‖ 

 

Segundo Segnini (2008, p.168) a Associação Brasileira dos Escritórios de 

Arquitetura– AsBEA em seu Manual de Contratação de serviços de Arquitetura e Urbanismo 

de 1992, buscou dar informações mais claras e diretas aos arquitetos sobre os conteúdos 

necessários em todas as etapas do projeto arquitetônico, elaborou manuais, documentos 

utilizados pelos arquitetos que primam por demonstrar competência nas suas atividades, mas 

que, ainda não repercutiu nas discussões sobre a qualidade dos projetos arquitetônicos.  

Para Tavares Jr. (2001, Apud Oliveira, 2007, p.1), a construção civil brasileira ainda 

apresenta índices convencionais em seu desenvolvimento qualitativo, tais como: baixa 

produtividade, elevado índice de patologias, grande desperdício de insumos, grande 
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incidência de retrabalhos, levando a um ambiente propício para geração de produtos de má 

qualidade. 

Segundo Jo at al (1993, apud Romano, 2003, p.2): 

 

O projeto do produto produz o chamado ―efeito onda‖ pois pode influenciar todas as 

áreas da organização. Segundo esses autores: 

 Embora contabilize apenas 5% do custo total do produto, o projeto 

influencia em 70% dos custos;  

 Cerca de 40% de todos os problemas de qualidade podem ser associados à 

intervenção em projetos deficientes;  

 De 70 a 80% da produtividade da manufatura pode ser determinada no 

estágio de projeto;  

 Um percentual igual ou superior a 80 ou 90% do custo do ciclo de vida do 

produto é determinado durante a fase de projeto.  

 

Tomando o projeto arquitetônico como produto do processo de projetação, feitas as 

devidas correções de acordo com a evolução econômica que se interpõe ao período da 

pesquisa citada, esses percentuais podem ser entendidos como aplicáveis e devem ser tomados 

como informação de alerta quanto a busca da qualidade do Projeto.  

Marca e McGowan (1988, apud Oliveira, 2007, p.2), desenvolveram uma 

quantificação simbólica onde se faz uma projeção de aumento dos custos de tempo e dinheiro 

para correção dos erros em produtos decorrente de erros no projeto ou na análise do processo. 

Esse aumento de custos na correção dos erros foi mensurado como sendo progressivo ao 

longo do desenvolvimento do produto, ou seja: na fase de concepção se gastaria duas vezes 

menos que na fase de projeto, dez vezes mais para se corrigir na fase de testes e cem vezes 

mais se os erros só fossem ser corrigidos na fase de operação e manutenção. Pergunta ainda, 

―quais origens teriam estes erros?‖ e responde que pela fase do processo, somente seria 

explicado pela má graficação, ou seja, projetação.  
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Embora se refiram a sistemas mecânicos, esta afirmativa dá uma ideia da evolução dos 

custos no desenvolvimento de um empreendimento pela má qualidade do projeto. Ainda mais, 

os custos extras decorrentes de uma má qualidade do projeto geralmente não contemplam as 

relações humanas que podem se reverter, por exemplo, em indenizações e propaganda 

negativa.  

Legislações e normas aplicáveis ao processo de projetação, que, implicitamente trarão 

parâmetros de qualidade para o projeto arquitetônico, não têm acompanhado o 

desenvolvimento da produção do espaço, da tecnologia de materiais e processos construtivos. 

De certa forma, os projetos arquitetônicos deveriam ser analisados pelos órgãos competentes 

segundo as condições particulares locais, evitando-se inconsistências de ideias e regras. 

Para Segnini (2008, p.169), ―Mesmo quando a legislação se ausenta, os projetos 

precisariam ser analisados segundo aspectos que sejam comensuráveis, sem entrar no mérito 

das soluções estéticas ou formais.― Ainda Segnini (2008, p.169 -171) cita que aspectos 

objetivos e perfeitamente mensuráveis podem permitir um estabelecimento de valores para 

um projeto de uma edificação, sejam: a topografia do local, a Insolação, o dimensionamento, 

a adequação tecnológica, a pertinência de materiais, técnicas e formas, economia de meios, 

manutenção, segurança contra Incêndio e acessibilidade. 

É fato que a qualidade do projeto arquitetônico é ponto crucial para a qualidade da 

construção como produto final e que a mensuração dessa qualidade vai depender dos 

propósitos do projeto e de sua adequação aos parâmetros legais diretamente aplicáveis ou 

implícitos. Assim, o cumprimento das legislações no âmbito municipal, estadual e federal, os 

requisitos de desempenho e sustentabilidade inseridos nestas legislações influenciam e devem 

ser tomados como ponto de partida para atingir um nível de qualidade mínimo mensurável. 
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2.1.2.1.Qualidade nos projetos de obras públicas 

 

Nas obras públicas, o uso do chamado ―Projeto Básico‖ como documento de 

representação da demanda de Empreendimento de Construção Pública-EPC nos processos 

licitatórios é uma constante. Os processos administrativos internos, a celeridade induzida pela 

necessidade de atendimento de demandas sociais sempre deficientes, as imposições de cunho 

político e, ainda, a necessidade de utilização dos recursos destinados pelo orçamento público 

para cada período, leva a elaboração de ―Projetos Básicos‖ cada vez mais resumidos e 

incompletos que, comprometem o produto final: a obra. A qualidade do ―Projeto básico‖ é um 

reflexo da qualidade de cada um dos seus documentos e projetos que o compõe. Essa 

qualidade fica comprometida desde o início do processo de elaboração onde partes integrantes 

e importantes terminam sendo suprimidas.    

Segnini (2008, p.168), mostra o conceito de Projeto Básico descrito pela 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA - AsBEA, no seu 

Manual de contratação dos serviços de arquitetura e urbanismo (1992):  

 

―[...] solução desenvolvida do anteprojeto, já compatibilizadas todas as 

interferências dos projetos complementares. ... Constitui-se no conjunto de 

elementos que define a obra ou serviço ou o complexo de obras e serviços que 

compõem o empreendimento, possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de 

execução. Integra um projeto completo, do qual não se pode dissociar, devendo ser 

precedido por estudos iniciais e sucedido pelo projeto executivo.‖  

 

Há uma discussão no meio técnico quanto à eficiência do uso do Projeto Básico nas 

obras públicas, visto que, na maioria dos casos o que é denominado de ―Projeto básico‖ 

constitui-se apenas do projeto arquitetônico e suas especificações de materiais. O custo das 

obras é determinado por orçamentos baseados na simples leitura das informações do projeto 
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arquitetônico de onde se produz as estimativas dos demais projetos como: estrutural, de 

instalações, urbanização e etc. Desta forma a compatibilização entre os projetos, os 

detalhamentos e os métodos construtivos passam a ser determinados por estimativas e 

especulações, levando aos ajustes de custos na etapa de execução das obras. 

 Zanferdini (2011, p.100) relata que estes fatos já vem sendo discutidos por outros 

autores que mesmo direcionados à edificações habitacionais refletem a mesma problemática 

das obras públicas: 

 

Nesse sentido, algumas das dificuldades que ocasionam distorções no processo de 

projeto relativamente à construção de edifícios habitacionais no Brasil obtido por 

Melhado e Barros (1993), que foram reproduzidas por Novaes e Franco (1997) no 

âmbito da iniciativa pública, como: limitação do projeto à caracterização do produto, 

para quantificação e orçamentação, necessárias para a licitação da obra; inadequação 

ou omissão nos detalhamentos, adiando decisões de compatibilização para a etapa de 

execução da obra; influência de interesses políticos na definição de prazos; 

indeterminação de responsabilidades para os agentes intervenientes no processo de 

projeto; ausência de clareza quanto às implicações da redução de custos e de 

melhoria da qualidade. 

 

 ―O Estado, por sua vez, enquanto regulador da produção em geral, tem se ausentado 

dessa discussão, as obras públicas continuam a ser contratadas sobre estimativas de custo 

elaboradas a partir do chamado Projeto Básico‖ (SEGNINI, 2008, p.168). 

Ainda, segundo Zanferdini (2011,p.101) há uma variação quanto ao entendimento 

sobre o que seria o Projeto básico: 

 

Assim, o entendimento quanto à definição de projeto básico que pode variar desde 

um entendimento simplificado constituído de um anteprojeto de arquitetura, de um 

memorial descritivo genérico e de um orçamento estimativo elaborado com base no 

anteprojeto, até um entendimento completo que incluiria todos os projetos básicos 

(arquitetura, fundações, estruturas e instalações), o memorial descritivo da obra e de 
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cada um dos projetos básicos fornecidos, as especificações técnicas dos serviços e 

dos materiais, o orçamento detalhado com a composição unitária de cada um de seus 

itens, os critérios de medição dos serviços, as composições detalhadas do BDI e das 

Leis Sociais utilizadas, bem como o cronograma físico financeiro obtido a partir do 

orçamento e do prazo de execução. 

 

As falhas no controle ou na cobrança de critérios de qualidade nos Projetos Básicos 

levam a situação de reconhecimento de que este fato pode ser encarado como um dos aspectos 

que justificam o descontrole do custo final das obras públicas. A revisão dos custos iniciais 

em obras públicas é uma constante que onera as obras e favorece as empresas do ramo. A 

falta de detalhamento, junto com a elaboração de Projeto Executivo após a contratação da 

obra leva a esse descontrole e ajustes nos projetos, principalmente no projeto arquitetônico. 

A elaboração do projeto executivo aparece como a solução técnica para esse problema 

de ajuste de orçamento e aumento de custos, já enraizado no setor. Contudo essa prática, além 

de depender de elaboração antes da execução da obra, deve ser produzida levando como base 

os projetos que compõem o Projeto básico, com seus devidos detalhamentos e 

compatibilidades resolvidas. 

Segundo Dias (2012): 

 

A adoção de projetos executivos de engenharia para o início de obras passou a ser 

mais frequente em obras desenvolvidas por órgãos do governo federal para evitar 

paralisações e superfaturamento dos empreendimentos. Há uma tendência de que as 

grandes obras do governo federal só comecem depois de um ano de estudos, tempo 

considerado necessário para a elaboração desse tipo de projeto. E também deve ser 

cada vez mais comum que as licitações sejam feitas com base no projeto executivo, 

e não mais usando o básico. 

 

Mudanças começaram a ocorrer no âmbito do governo federal que, a partir de 2012, 

em alguns ministérios como o Ministério das Cidades, passou a exigir em suas contratações 
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de obras o Projeto Executivo. O intuito é dar maior qualidade ao processo e assim garantir 

melhor qualidade nas obras. Também tem a intenção de evitar o atraso das obras e os aditivos 

no orçamento. Esse posicionamento requer um olhar mais atento no projeto arquitetônico, que 

é o primeiro produto deste processo e a base inicial dos projetos complementares de cada 

obra.  

A contratação de obras públicas segue processo de Licitações de acordo com a Lei 

federal nº 8666/93. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços (inclusive de publicidade), compras, alienações e 

locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Nela estão previstas as modalidades de licitações: concorrência, tomada de preços, convite, 

concurso e leilão, podendo ser do tipo de Menor Preço, Melhor Técnica ou Melhor Técnica e 

Preço. A maioria das obras públicas segue por licitação através de concorrência de menor 

preço o que favorece a perda de qualidade em todo o processo, iniciando com o projeto 

arquitetônico. 

Uma total fragmentação do processo de projeto, muitas vezes, é causada por licitações 

feitas com os projetos separadamente, ou seja, o projeto de arquitetura é licitado primeiro, 

depois da realização deste é licitado o projeto de estruturas, seguido pelo projeto das 

instalações prediais e assim sucessivamente (CAIADO e SALGADO, 2006). Ainda, a lei de 

licitações impede a participação do responsável pelo desenvolvimento do projeto na licitação 

para execução da obra, mesmo sendo o contrato de forma global (todos os projetos inclusos).  

Com este contexto entende-se que os projetos arquitetônicos de obras públicas sofrem 

com a forma que são desenvolvidos, com a falta de análise e detalhamento mais apurados que 

objetivariam propiciar compatibilidade ou, no mínimo, informações que direcionem os 

demais projetos complementares e o executivo. As falhas e intercorrências presentes e 
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constantes nos processos administrativos dos órgãos públicos dificultam e engessam o 

processo do projeto arquitetônico.  

Os prazos determinados para a elaboração dos projetos nem sempre são suficientes 

para o cumprimento, de forma adequada, de todas as etapas dos processos de projetação e o 

resultado certamente não é o esperado.  

A reestruturação dos corpos técnicos de alguns órgãos está sendo revista e há uma 

tendência de melhoria na qualidade dos trabalhos produzidos visto que, os autores dos 

projetos passaram progressivamente a ser servidores do órgão com responsabilidade direta 

sobre estes e com uma suposta maior carga de conhecimento das necessidades do projeto. 

Esteves (2013, p.2) comenta da atual existência de escritórios internos de projetos em 

muitas universidades trabalhando nas demandas de expansão e que, em geral, ainda há o 

auxílio de empresas terceirizadas contratadas: 

  

Ainda em relação à gestão do espaço físico dos campi, dentro de muitas 

universidades, existem os escritórios internos de projeto que desenvolvem os 

projetos das edificações e gerenciam as expansões físicas da universidade. A equipe 

desses escritórios pode atuar desde a concepção de um projeto até o detalhamento 

para execução e acompanhamento de obra. Muitas vezes, as equipes de trabalho 

desses escritórios não possuem uma organização de suas atividades, fluxos de 

informações e processos, e por consequência não conseguem atender à demanda de 

projetos.  

Em geral, essas equipes desenvolvem o projeto arquitetônico, ou parte dele, e 

contratam externamente os demais projetos. Portanto, é comum que empresas 

terceirizadas sejam contratadas para desenvolver parte dos projetos, sem um controle 

efetivo do produto contratado. E frequentemente são encontrados alguns problemas 

ao longo do processo, como: falta de escopo claro de projeto, controle insuficiente 

de documentos ou de informações, falta de comunicação entre os agentes envolvidos 

no processo, erros de compatibilização, ausência de análise crítica do processo e 

projeto. 
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De sorte que, no caso específico das IFES, a reestruturação das equipes técnicas 

responsáveis pelos projetos está acontecendo e há uma perspectiva de avanço na resolução 

dos problemas relacionados aos seus projetos arquitetônicos de autoria própria (arquitetos da 

instituição). O caráter social exemplificativo de uma IFES interfere positivamente nessa busca 

de demonstração de qualidade nos projetos e obras desses órgãos. 

 

2.1.2.2.Projetos de IFES- Instituição Federal de Ensino Superior 

 

Seguindo o processo de elaboração das obras públicas, os projetos de edifícios 

escolares, especificamente os de Instituições Federais de Ensino Superior, chamadas de IFES, 

sofrem das mesmas mazelas dos demais projetos de prédios públicos: atender ao menor custo 

(Lei federal 8.666/93); obedecer a prazos curtos de planejamento, elaboração e execução; 

sofrer influências da restrição de materiais catalogados nas planilhas utilizadas como base de 

composição dos orçamentos, entre outros. 

Segundo Esteves (2013, p.36) ―Dentro do ambiente das universidades, o projeto 

também deve considerar as restrições e recomendações dos Planos Diretores dos campi e as 

prioridades estabelecidas nos PDIs, assim como as prioridades da administração central e dos 

usuários.‖ 

Um fator que traz uma especificidade aos projetos de IFES é a interferência nos prazos 

de elaboração e execução das obras pela semestralidade dos períodos letivos. As cobranças de 

celeridade nos processos produtivos dos projetos e das licitações são impulsionadas pela 

necessidade de atendimento das demandas de novas vagas oferecidas a cada semestre letivo. 

Apesar da diversidade de cursos e atividades desenvolvidas em IFES as edificações 

seguem padrões decorrentes de experiências projetuais ao longo do tempo. 
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Salvador (2011, p. 44) descreve certa padronização das IFES quanto aos seus projetos, 

facilmente verificados na realidade brasileira: 

 

No modelo de universidade pública, principalmente, os edifícios são agrupados em 

função das especialidades e atividades afins e o zoneamento por áreas de atividades 

torna-se evidente. A implantação setorizada das edificações é definida pelo 

planejamento, e a racionalização de elementos construtivos - materiais, técnicas, 

modulação, produz espaços muitas vezes sem identidade própria. 

Verifica-se na replicação de projetos nas IFES uma evidência dessa busca por redução 

de custos e dos prazos de elaboração dos processos licitatórios, como também do prazo de 

execução das obras. A replicação de projetos carrega os possíveis erros ou falhas para outros 

locais e até a outros campis, o que, dependendo das variações dos condicionantes locais para o 

projeto, amplia os efeitos e consequências dessas falhas na edificação.  

Uma nomenclatura anteriormente utilizada ao Campus universitário (IFES - 

universidades) era Cidade Universitária. Este nome se devia a sua diversidade de edificações 

e sua conformação espacial urbanística com o propósito de oferecer serviços de uma cidade, 

inclusive dispunha de prédio administrativo denominado de Prefeitura do campus.  

Segundo Salvador (2011, p. 44): 

 

A cidade universitária, diferenciada das cidades comuns pela função específica de 

abrigar as atividades de ensino e pesquisa, deveria oferecer os serviços próprios de 

qualquer cidade. Esse modelo, aspiração dos primeiros campi instalados no país, 

terminou por não se concretizar. Assim a denominação campus ou cidade 

universitária, termina definindo o mesmo tipo de espaço com os mesmos objetivos. 

 

A configuração urbanística é utilizada na maioria dos campi universitários projetados 

hoje. Essa configuração urbanística dos campi universitários reforça no projeto, 

principalmente de edificações públicas e ainda de reunião de público como IFES, a 
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necessidade de serem adotadas medidas que visem à proteção a propriedade pública, a 

segurança das vidas humanas, e a continuidade da função social e de uso do edifício após um 

sinistro.  

As características do público usuário da edificação sugerem considerações às quais o 

projetista deve ater-se como: quem são os ocupantes do edifício (servidores, público externo, 

professores, alunos, etc.) e quanto tempo deverão passar no edifício, entre outros aspectos. Os 

edifícios de IFES tem uma grande diversidade de potencial para os incêndios devido às suas 

especificidades acadêmicas e de pesquisas. Além de ambientes como salas de aulas, biblioteca 

e auditórios, encontram-se na grande maioria das IFES, laboratórios, refeitórios/restaurantes, 

prédios administrativos, esportivos e de apoio operacional como oficinas mecânicas, 

depósitos, almoxarifados, gráficas dentre outros.  

Algumas das edificações de IFES, como laboratório de pesquisas e bibliotecas 

sugerem, em caso de sinistros, grandes prejuízos de caráter intelectual e social, muitas vezes 

imensuráveis e de inviabilizada reposição. Este fato infere ao projetista destes tipos de prédios 

maior atenção. A presença de grande número de pessoas nos três turnos é comum e aumenta 

os cuidados com situações de riscos como um incêndio.   

Desta forma a proteção da propriedade se torna ainda mais necessária e com isto o 

projetista deve sempre buscar as soluções que permitam que o fogo seja extinto no seu local 

de origem, não se alastre a outros ambientes e não se perpetue por um tempo longo capaz de 

causar danos aos elementos construtivos, podendo ocorrer, como consequência, o colapso do 

sistema estrutural da edificação. 

A continuidade da função pública acadêmica é o um aspecto importante a ser 

analisado dentro da segurança de um edifício de IFES. Considerar as funções específicas que 

são de vital importância para a continuidade do uso da edificação dentro de IFES, ainda, o 

fato de que estas não podem ser transferidas para outro espaço, é ponto crucial no projeto 
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arquitetônico e de SCI.  É importante pensar nas perdas decorrentes de um sinistro com 

destruição da propriedade pública, somadas à descontinuidade das funções de uma IFES e 

suas edificações. Numa universidade, além dos prejuízos diretos do incêndio no imóvel, o 

usuário acabaria não tendo como continuar, temporariamente ou permanentemente, seus 

compromissos acadêmicos e de pesquisas, o que acarretaria mais prejuízos diretos e indiretos 

a sociedade como um todo e a todos os envolvidos no sinistro. 

Os projetos arquitetônicos de prédios escolares, incluídos nestes as IFES, vêm 

sofrendo ao longo do tempo alterações decorrente da demanda de prédios para atender ao 

crescente do número de vagas oferecidas para alunos. A principal diferença arquitetônica é a 

verticalização das edificações. A verticalização também sofreu influência da necessidade de 

otimização dos prédios nos terrenos com a finalidade de facilitar a integração e 

operacionalização das atividades acadêmicas, como também aproveitamento de infraestrutura 

existente. 

Com a verticalização, alguns dos requisitos de SCI ganham em importância como é o 

caso das saídas de emergências, constituídas neste caso de escadas, corredores e circulações, 

rampas.  

 

2.2.PROJETO ARQUITETÔNICO E A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 

O projetista, acima de tudo, procura atender ás expectativas do seu cliente 

propiciando, através de soluções técnicas propostas, a satisfação plena dos desejos do mesmo. 

No programa de necessidades, formulado para cada projeto de cada cliente, a segurança se 

mostra como um objetivo que aparece independentemente de outras necessidades do cliente. 

É um fator imprescindível, principalmente quando se pensa na segurança dos usuários, ou 

seja, de vidas. 
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Entretanto, nem todos os aspectos do programa de necessidade são observados da 

mesma forma ou recebem o mesmo caráter de importância. 

A segurança contra incêndio comumente se apresenta no projeto arquitetônico como 

um requisito legal a ser cumprido.  

Segundo o Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB (2014), no seu ROTEIRO PARA 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ARQUITETURA DA EDIFICAÇÃO, faz parte 

das informações a cargo do arquiteto, dentro da fase de projeto Estudo Preliminar, a 

legislação arquitetônica e urbanística (municipal, estadual e federal) pertinente, em especial às 

exigências relativas a tipos específicos de edificação e outras exigências arquitetônicas das 

Prefeituras Municipais, Corpo de Bombeiros..., entre outros. Seguindo, no mesmo Roteiro, o 

IAB descreve a fase de Projeto de Aprovação como: 

 

...Constitui a configuração técnico-jurídica da solução arquitetônica proposta para a 

obra considerando as exigências contidas no programa de necessidade, o Estudo 

preliminar ou Anteprojeto aprovado pelo cliente e as normas técnicas de 

apresentação e representação gráfica emanadas dos órgãos públicos (em especial, 

Prefeitura Municipal, concessionárias de serviços públicos e Corpo de Bombeiro)... 

 

Desta forma pode-se observar a previsão para que o arquiteto tome como uma das 

fontes de informação para desenvolvimento do processo do projeto arquitetônico a legislação 

de SCI aplicável. 

Contudo, o conhecimento da legislação de SCI por parte dos arquitetos ainda é restrita 

e decorre das demandas específicas que estes venham a ter na sua vida profissional. Acredita-

se que, o conhecimento repassado aos arquitetos na área de SCI em sua formação, tem sido 

insuficiente para capacitá-los a resolver os problemas que a área impõe ao projeto 

arquitetônico.  A consulta às diversas legislações e normas de SCI, no âmbito nacional, 

estadual e municipal, é feita sobre demanda. A procura por outros profissionais, como 
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engenheiros, é pratica comum e sugere a transferência de competência nessa área a esses 

profissionais. Não há um entendimento de que, já no projeto arquitetônico, várias decisões 

sejam tomadas para atender os objetivos de SCI, sejam elas exigências legais ou medidas que 

beneficamente extrapolam essas exigências. No Cap. 4. Análises e Resultados tem-se um 

panorama de como estes temas se apresentam em relação à equipe de arquitetos da UFERSA 

e UFRN, e ainda na equipe de analista de projetos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio 

Grande do Norte. Dados foram extraídos de questionários aplicados em cada uma dessas 

equipes onde se tem várias respostas que colaboram com o entendimento geral. 

Segundo Seito at al (2008, p.134), de fato, o que se espera é que o profissional 

arquiteto aborde no seu projeto as questões que envolvem a SCI, que pense o projeto no 

âmbito urbano, vendo a implantação da edificação no lote, também, em relação à 

acessibilidade de equipes de socorro e combate a emergências. Pense na distribuição espacial 

e de leiaute dos pavimentos, introduzindo critérios de segurança dos usuários. Pense ainda nos 

detalhes construtivos até a especificação de materiais de revestimento e acabamento, que, 

contemplem as características necessárias de resistência e proteção ao fogo.  Sabe-se que, nem 

sempre é possível atender todos os requisitos de SCI a contento devido a limitações e 

parâmetros de projeto.  

Os pontos que não são possíveis de serem atendidos plenamente no projeto 

arquitetônico, devido à limitação de lote, localização, fator financeiro, etc., devem ser 

compensados com a extrapolação de outros requisitos e medidas de SCI para que se possa 

conduzi-lo levando em conta uma visão global do projeto e de integração. 

É necessária a inclusão, de forma efetiva, do pensamento sobre segurança contra 

incêndio nas decisões do arquiteto. Para tanto o desafio é difundir os conhecimentos no meio 

profissional e principalmente acadêmico para fornecer os conhecimentos da área que são 
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necessários para provocar ações efetivas nos projetos arquitetônicos (NEGRISOLO, 2011, p. 

385). 

Desta forma, fica claro que quanto mais o arquiteto conhecer os conceitos que 

fundamentam as exigências da segurança contra incêndio e as noções básicas do 

desenvolvimento de um incêndio, mais eficazes serão as ferramentas que esse profissional 

poderá empregar, considerando a segurança contra incêndio como um fator participante das 

decisões de projeto (VENEZIA, 2004, p.209).  

Algumas entidades lançam mãos de ferramentas como ―Manuais‖ para levar a seu 

público uma parcela de conhecimento da área de SCI.  

Silva, Vargas e Ono (2010), através do INSTITUTO AÇO BRASIL / CENTRO 

BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO EM AÇO- IABr/CBCA (2010) , lançaram o Manual de 

Construção em aço – Prevenção contra incêndio no projeto de arquitetura, disponível 

para consulta no seu site, tratando do tema de forma clara e didática. 

 Ainda, Silva, Vargas e Ono (2010), no Manual trazem um reforço no relato da 

necessidade do conhecimento na área de SCI pelos arquitetos: 

 

O conhecimento dos fenômenos principais, dos conceitos básicos e dos parâmetros 

para análise da segurança contra incêndios é uma ferramenta com a qual o arquiteto 

deve contar no momento de projetar. Todas as atitudes tomadas no projeto, antes de 

se referenciar a qualquer norma, devem buscar apoio nesses conceitos básicos. O 

bom senso acaba por ser um balizador do projeto, que termina por cumprir os 

requisitos das normas de maneira muito mais natural. Basicamente, entender os 

mecanismos de desenvolvimento e propagação do fogo, fumaça e gases quentes no 

interior das edificações é suficiente para compreender como o desenho arquitetônico 

pode ser um importante agente contribuinte ou não na evolução desses fenômenos.  

 

Brentano (2010, p.71), diz: ―No projeto da edificação está o início da sua proteção 

contra o fogo. Muitas das medidas que devem ser tomadas só podem ser executadas quando 
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previstas no projeto arquitetônico, porque envolvem áreas e volumes da edificação.‖ Ainda, 

reforça a assertiva quando cita na p.107 que os espaços e volumes definidos no projeto 

arquitetônico é que comporão as medidas de proteção passiva que tem como objetivo fazer o 

isolamento dos riscos de incêndios nas edificações, pois não podem ser criados 

posteriormente à edificação já existente. 

Negrisolo (2007, p.103-104), através de coleta de dados com vistoriadores da 

corporação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, constatou diversos problemas 

nas edificações que podem estar relacionados com o projeto arquitetônico como, por exemplo: 

76,08% dos degraus das escadas ou inclinação de rampas com dimensionamento em 

desacordo com a legislação, e 84,78% das portas de saída/emergência com sentido de abertura 

contrário ao fluxo de fuga. Esses exemplos demonstram algumas das implicações pós-

construção que geram custos e reformas nas edificações interferindo na sua arquitetura 

original para adequação aos requisitos de SCI. 

Moraes (2006, p.2) enfatiza a falta de percepção dos profissionais quanto ao aumento 

da qualidade de um projeto que segue as diretivas de SCI, citando que, no Brasil, muitos 

profissionais da área da construção ainda encaram a SCI como uma limitante indesejada no 

desenvolvimento do projeto de edificações, sem perceber o aumento de qualidade e segurança 

proporcionado ao ambiente construído quando as diretivas de segurança ao fogo são seguidas. 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA -AsBEA, 

no seu Guia de Sustentabilidade na Arquitetura (2012, p.42), na sua lista de diretrizes 

projetuais, toma com base a ISO 6241 (1984) e coloca a Segurança como uma das diretrizes a 

ser seguida.  Coloca que, a sustentabilidade das edificações relaciona-se com a segurança na 

sua vertente social (segurança dos usuários), ambiental (impactos decorrentes de acidentes) e 

econômica (maior valor patrimonial). Ainda comenta que o desenvolvimento social, cultural, 

tecnológico e econômico, incentiva soluções projetuais diferenciadas e até inovadoras, tanto 
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nos projetos de construções novas quanto nas intervenções em edifícios já existentes, que, 

devem levar em consideração medidas adequadas de segurança. 

Em relação à atuação das regulamentações e as normas técnicas existentes no Brasil, 

em termos de SCI, constata-se que estas dão mais ênfase na abordagem dos aspectos 

relacionados ao desempenho de sistemas construtivos e materiais, e de sistemas prediais, 

ficando a questão de segurança dos usuários, por exemplo, atendida de forma conjugada. 

(AsBEA, 2012, p.43) 

A produção de projetos de maior qualidade e mais eficientes, que eliminam custos 

adicionais posteriores, especificamente para SCI, é tanto maior quanto for mais abrangente a 

compreensão das regulamentações e normas existentes.  

 No seu Guia de Sustentabilidade na Arquitetura (2012, p.43), a AsBEA sugere, ainda 

na diretriz ―Segurança‖, medidas passivas, de maior responsabilidade no projeto de 

arquitetura, as quais consistem na configuração de espaços, na escolha dos sistemas 

construtivos e na especificação de materiais mais seguros. Cita ainda que as medidas ativas, 

caracterizadas pela instalação de dispositivos eletroeletrônicos e mecânicos, são 

complementares às passivas. Ainda, lista como tarefas a serem cumpridas pelo arquiteto no 

processo de elaboração do projeto arquitetônico, após a coleta de dados e informações 

tomadas e analisadas sobre situações de emergência, especificamente para incêndio:  

 

 Projetar para garantir o acesso aos edifícios de veículos de socorro e de 

combate a incêndio de forma livre e desimpedida.  

 Projetar prevendo o acesso coletivo aos hidrantes públicos.  

 Projetar rotas de fuga e saídas de emergência (incluídos nestes, escadas e 

rampas) considerando o percurso da área protegida até o ponto de saída da 
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edificação, tanto para os usuários do edifício quanto para o acesso da brigada 

de incêndio e do corpo de bombeiros.  

 Evitar conflitos entre os sistemas de segurança contra incêndio e os de controle 

de acesso dos sistemas patrimoniais, que podem causar problemas no 

escoamento das pessoas em casos de necessidade de abandono do edifício. 

 Garantir a compartimentação entre edificações (afastamento ou barreira). 

 Atentar para a necessidade de compartimentação, ou seja, de dividir o edifício 

em células que devem ser capazes de suportar o calor da queima dos materiais 

em seu interior por certo período de tempo, limitando a propagação de chamas 

ou fumaça em seu ambiente de origem. 

 Projetar pensando na compartimentação horizontal com o objetivo de impedir a 

propagação do incêndio no interior do próprio pavimento em que ele se 

originou, de forma que grandes áreas de pavimento não sejam afetadas.  

 Projetar pensando na compartimentação vertical com o objetivo de impedir a 

propagação do incêndio entre pavimentos adjacentes. (cada pavimento deve ser 

um compartimento isolado em relação aos demais).  

 Garantir que átrios, reentrâncias em fachadas e fachadas duplas tenham suas 

faces suficientemente afastadas a fim de evitar propagação de incêndio que 

possa comprometer a compartimentação vertical.  

 Projetar e especificar sistemas construtivos e materiais de acabamento, 

observando as normas relativas à estabilidade estrutural e à resistência e reação 

ao fogo (velocidade de propagação superficial das chamas, quantidade e 

densidade de fumaça desenvolvida, quantidade de calor e toxicidade). 

 Tratar adequadamente as áreas de instalações que oferecem risco de incêndio 

ou explosão sejam essas abastecidas por eletricidade ou combustível. 
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 Privilegiar soluções passivas para o controle de fumaça. 

 Compatibilizar as exigências legais e normativas de proteção passiva (rotas de 

fuga, compartimentação, resistência ao fogo das estruturas etc.) com as de 

proteção ativa (instalações prediais para detecção e alarme de incêndio, para 

combate ao fogo, para orientação de abandono, dentre outros). 

 Considerar a possibilidade de propor soluções alternativas àquelas 

determinadas pelas regulamentações e normas vigentes quando cabível. Nesses 

casos, as soluções alternativas devem ser estudadas tanto do ponto de vista 

técnico como econômico, pois elas podem ter como consequência a elevação 

de custos de outras medidas. 

 

Nota-se nessas tarefas, mais uma vez, a necessidade do arquiteto em conhecer as 

justificativas técnicas para cada solução ou parâmetros utilizados em SCI. Saber sobre fogo, 

incêndio, fumaça, resistência de materiais, reações e necessidades humanas em sinistros, são 

algumas das necessidades de conhecimento.  

 

2.3.SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  

 

Aqui se apresenta, direcionada ao projetista, uma indicação de literatura que trata dos 

principais conceitos de SCI, e como estes deverão ser observados para aplicação em cada 

edificação. São informações sobre a química do fogo, dinâmica e desenvolvimento do 

incêndio e as interferências das características funcionais, físicas e operacionais da edificação 

que levam ao projetista um maior conteúdo técnico para tomadas de decisões projetuais.  

Dessas decisões devem sair medidas de caráter de prevenção e proteção que visem prevenir o 
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risco do início do incêndio, evitar uma possível propagação e garantir a preservação das vidas 

humanas e dos bens materiais.  

Como literatura fonte para aprofundamento do tema de Segurança Contra Incêndio no 

Projeto de arquitetura, temos Seito at al (2008) com o livro ―Segurança contra incêndio no 

Brasil‖ produzindo por um grupo de pesquisadores de diversas áreas inter-relacionadas, 

disponível eletronicamente no site do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de São Paulo. 

Também, tratando do tema e de forma mais prática tem-se de Silva, Vargas e Ono (2010), o 

―Manual de Construção em Aço – Prevenção Contra Incêndio no Projeto de Arquitetura‖, da 

IAB/CBCA – Instituto do Aço Brasil/ Centro Brasileiro da Construção em Aço, editado em 

2010 e disponível eletronicamente no site da IAB/CBCA. Ainda nessa linha de texto técnico e 

prático sobre SCI tem-se também o livro de Silva (2014) ―Segurança contra incêndios em 

edificações – Considerações para o projeto de arquitetura‖, da editora Blucher. 

 

2.3.1 Fogo e incêndio 

 

O fogo é um elemento útil para o homem desde a sua descoberta e proporciona 

diversos benefícios no seu manuseio controlado. Já, quando esse controle é perdido, tem-se o 

incêndio que pode se transformar em elemento de grande poderio destruidor. 

O fogo ainda é representado por um esquema gráfico constituído de um tetraedro, 

conhecido como Tetraedro do Fogo onde cada uma das quatro faces representa um elemento 

do fogo - combustível, comburente, calor e reação em cadeia - que devem coexistir ligados 

para que o fogo se mantenha.  

As descrições básicas de cada elemento do fogo são importantes para as decisões 

projetuais, visto que, nas definições dos materiais e dos métodos construtivos empregados na 
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obra, os projetistas estarão fornecendo de forma implícita a carga de incêndio que a edificação 

carregará.  

Para entender o mecanismo de desenvolvimento de um incêndio é necessário saber 

como o fogo é transmitido. Esse conhecimento propicia a escolha de alternativas de projeto 

que atenda seus objetivos em consonância com o atendimento dos requisitos de SCI.  

Silva, Vargas e Ono (2010), no Manual da IABr/CBCA , afirmaram que após seu 

inicio o fogo será influenciado pelas formas de transmissão de energia para se manter e 

propiciar seu crescimento, sejam elas: condução do calor, convecção do calor e radiação de 

energia. 

 Condução do calor: a energia (calor) é transmitida por meio do material sólido.  

 Convecção do calor: a energia (calor) se transmite pela movimentação do meio fluído 

aquecido que pode ser líquido ou gasoso.  

 Radiação de energia: a energia se transmite por ondas eletromagnéticas.  

Um incêndio, geralmente, apresenta uma fase inicial, na qual um aumento excessivo 

de temperatura dá início à combustão de um material ali existente. 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. 

(VENEZIA, 2004, apud BERTO, 1991). 
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2.4.FATORES QUE INFLUENCIAM O INCÊNDIO 

 

De acordo com Seito at al (2008, p.43), incêndios são eventos únicos, não existem dois 

iguais, pois há uma grande variedade de fatores que concorrem para seu início e 

desenvolvimento. Dentre esses fatores citados encontramos alguns que podem ser observados 

já no projeto arquitetônico e interferirão no desenvolvimento do incêndio, pois remetem as 

medidas de prevenção e/ou proteção passiva: 

 forma geométrica e dimensões da sala ou local definidas no projeto influenciam na 

propagação do incêndio; 

 superfície específica e distribuição dos materiais combustíveis envolvidos no local 

(pode ser determinado na especificação e distribuição dos materiais); 

 quantidade de material combustível incorporado ou temporário (determinação de 

layout, decoração, etc.); 

 características de queima dos materiais envolvidos (faz parte das características dos 

materiais a ser observada); 

 condições climáticas (temperatura e umidade relativa observada já na concepção do 

projeto pode influenciar no desenvolvimento do incêndio); 

 aberturas de ventilação do ambiente (tem influencia direta no controle de fumaça); 

 aberturas entre ambientes para a propagação do incêndio (pode ser observada o 

isolamento protetor com uso de equipamentos corta fogo); 

Além desses fatores, o incêndio também sofrerá influencia diretas das medidas de 

prevenção de incêndio existentes e sua adequação legal, ainda, do local do início do incêndio 

no ambiente, das medidas de proteção contra incêndio instaladas. 
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A maioria dos incêndios tem seu início em uma escala pequena. O crescimento 

dependerá: do primeiro item ignizado, das características do comportamento ao fogo dos 

materiais na proximidade do item ignizado e sua distribuição no ambiente. 

 

2.5.EVOLUÇÃO E RISCOS DE UM INCÊNDIO 

 

A evolução do incêndio em um ambiente pode ser representada por três fases bem 

definidas:  

 fase inicial de elevação progressiva da temperatura;  

 fase de aquecimento brusco (flashover);  

 fase de resfriamento e extinção,. 

 

No Manual da IABr/CBCA, Silva, Vargas e Ono (2010, p.15) descrevem essas fases 

do incêndio e acrescentam que a taxa de combustão de um incêndio (velocidade da queima) 

pode ser determinada pelo equacionamento da quantidade do ar renovado, a quantidade de 

combustível presente no ambiente, bem como sua conformação espacial e as dimensões das 

aberturas. 

A categorização dos riscos de incêndio em cinco categorias, realizada por Berto (1991, 

p.38), ainda vem sendo utilizada como partida para análises em SCI ,sejam eles:  

 

1) Risco do inicio do incêndio;  

2) Risco do crescimento do incêndio; 

3) Risco da propagação do incêndio;  

4) Risco à vida humana; 

5) Risco à propriedade. 
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Para Berto (1991, p.43), ―o risco do início do incêndio deve ser entendido como a 

probabilidade de surgimento de um foco de incêndio a partir da interação entre fontes de calor 

presentes no edifício e os materiais combustíveis contidos ou integrantes do edifício.‖  

Venezia (2004, p.33) descreve o risco do crescimento do incêndio como a 

probabilidade de o foco de incêndio evoluir até passar da fase inicial à de inflamação 

generalizada. E ainda que: 

 

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.  

 

Durante esta segunda fase, os gases quentes e a fumaça gerados no local de origem 

podem ser transferidos para outros ambientes, dentro do próprio edifício, através das aberturas 

de comunicação entre os mesmos.  

Já o risco de propagação do incêndio é a probabilidade de propagação do incêndio, a 

partir da inflamação generalizada no ambiente de origem, para outros ambientes e/ou edifícios 

adjacentes. 

O risco à vida humana é 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. 

O risco à propriedade é caracterizado pela probabilidade de ocorrência de que com a 

inflamação generalizada no ambiente e a propagação do fogo para outros ambientes e 

edifícios vizinhos, a fumaça, juntamente com os gases quentes e o calor danificam os 
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materiais e equipamentos contidos no edifício, assim como o próprio edifício (ou seja, os seus 

elementos construtivos), colocando em perigo, também, os edifícios próximos. Esse é risco é 

proporcional à suscetibilidade do sistema construtivo da edificação. 

As cinco categorias de risco (do inicio do incêndio; do crescimento do incêndio; da 

propagação do incêndio; à vida humana e à propriedade), se apresentam intimamente inter-

relacionadas.  

 

2.6.MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 

Tomando como partida o conhecimento do processo de desenvolvimento de um 

incêndio e dos riscos deste, o arquiteto pode definir junto ao projeto arquitetônico medidas de 

proteção contra incêndio. As medidas de proteção contra incêndios podem ser classificadas 

como medidas de proteção passivas e ativas. 

Segundo, Silva, Vargas e Ono (2010, p.17), ―Proteção passiva é conjunto de medidas 

de proteção contra incêndio incorporadas à construção do edifício e que devem, portanto, ser 

previstas e projetadas pelo arquiteto. Seu desempenho ao fogo independe de qualquer ação 

externa.‖ 

Ainda, esses autores, para as proteções ativas afirmam que: 

 

Na segurança contra incêndio, os sistemas de proteção ativa são complementares aos 

de proteção passiva, e somente entram em ação quando da ocorrência de incêndio, 

dependendo para isso de acionamento manual ou automático. Um sistema de 

proteção ativa é essencialmente constituído de instalações prediais para detecção e 

alarme do incêndio (que dá o alerta para inicio da desocupação e do combate), para 

combate ao fogo (chuveiros automáticos, hidrantes, extintores, etc.), para orientação 

do abandono (iluminação e sinalização das rotas de fuga), dentre outros. 

 



62 
 

62 
 

Para o arquiteto, as medidas de proteção passiva são as mais aplicáveis a sua atividade 

projetual, tendo a autonomia de definir quais destas medidas estarão presentes no seu projeto 

e quanto destas estarão indo além do exigido pela legislação de SCI aplicável. 

Como medidas de proteção passivas têm-se: 

I. Separação entre edificações 

A distância entre as edificações servirá de isolamento de uma em relação à outra tendo 

em vista as possibilidades de um incêndio se propagar. Neste contexto cabem observações do 

arquiteto na locação da edificação no terreno, na distribuição e dimensionamento das 

aberturas das fachadas, bem como dos materiais e sistemas construtivos dos revestimentos 

externos, das paredes externas, e ainda da cobertura. A dimensão, formas e materiais das 

aberturas, janelas, portas de sacadas, etc., influenciam diretamente as possibilidades de 

propagação.  

O afastamento das edificações é calculado em função da área de abertura em relação à 

área de cada pano de fachada considerado como painel radiante no caso de incêndio (altura x 

largura). A distância dita segura é função do percentual da área de aberturas na fachada, da 

classificação da edificação quanto a sua carga de incêndio (severidade), da presença de 

compartimentação e ainda outros fatores como o TRRF – Tempo Requerido de Resistência ao 

Fogo das paredes e cobertura.  

Deve-se verificar a possibilidade de fornecer, ainda, o espaço necessário ao acesso dos 

caminhões de combate a incêndio e socorro de vítimas quando nestes afastamentos entre 

edificações comportarem vias de tráfego. 

   A separação entre as edificações pode ser efetuada com a utilização de barreias de 

isolamento com paredes corta-fogo e abas que garantam o isolamento e a propagação das 

chamas. 

II. Compartimentação horizontal e vertical;  
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O isolamento de ambientes e andares com uso de elementos construtivos como paredes, 

abas, parapeitos, constituídos de materiais com TRRF adequado, oferecem condições de: 

evitar a propagação interna e externa do fogo; diminuir o tempo do incêndio através do 

confinamento; reduzir os efeitos de degradação do patrimônio; favorecer a fuga segura dos 

usuários e ainda o acesso às equipes de combate e socorro.  

III. Saídas de emergência / rotas de fuga; 

A determinação da quantidade de saída de emergência, o tipo, as suas dimensões 

mínimas e as distâncias máximas a serem percorridas até ela são definidas nas normas e 

códigos, através da ocupação e da população a ser atendida. A população pode já ser 

determinada no projeto através de layout ou indicação, ou ainda ser calculada através de 

índices normatizados de acordo com a ocupação da edificação e sua área.  

O layout pode diminuir erros no cálculo das distâncias percorridas. Segundo Purser 

(2009) os tempos de evacuação são muito dependentes de considerações críticas sobre a 

dinâmica de movimentação da população, das suas características e da rota de fuga, e que 

mesmo as simulações de computador mais sofisticadas podem dar resultados enganosos se 

todos esses fatores não forem representados de forma adequada. 

Compreendem saídas de emergências as descargas a área externa da edificação, os 

acessos a áreas de refúgio, escadas, rampas e ainda, as passagens, as portas, circulações e 

corredores que sejam definidas como pertencentes à rota de fuga. 

IV. Definição de materiais de acabamento e revestimento com critérios de reação 

ao fogo; 

A definição dos materiais componentes dos acabamentos e revestimentos com 

características de reação ao fogo adequada influencia na carga de incêndio do edifício, e pode 

minimizar os efeitos tanto no início quanto no desenvolvimento do incêndio evitando sua 

propagação. A influência está na possibilidade de escolher materiais com características de 
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combustão como: a baixa velocidade de propagação do fogo na superfície; a grande 

quantidade de calor necessária para iniciar a ignição; menor quantidade de fumaça gerada, etc. 

V. Verificação e escolha dos elementos construtivos de acordo com a resistência 

ao fogo necessária;  

Da mesma forma, a escolha de materiais com características de resistência ao fogo 

adequada a sua função estrutural e de isolamento, influencia no desenvolvimento do incêndio 

e diminui a sua carga. Esses materiais tem favorecida a conservação de suas características 

(estanqueidade, isolamento térmico, incolumidade) garantindo maior segurança estrutural e 

tempo para as ações de evacuação, combate e socorro. Além disto, oferecem minimização dos 

danos patrimoniais causados por possíveis colapsos estruturais. 

VI. Controle de fumaça; 

O controle da fumaça fornece garantia das condições de uso das rotas de fuga, do 

socorro e combate, evita a propagação do calor e do incêndio. O controle da fumaça pode ser 

pensado ainda nas soluções arquitetônicas que envolvem: a definição da altura dos ambientes 

(pé direito), as dimensões e posicionamento das aberturas, do uso de barreiras de contenção e 

direcionamento (abas, claraboia, lanternins, etc.). Sendo a maior causadora de vítimas em 

incêndios, a fumaça interfere na visibilidade do ambiente e das rotas de fugas, causa 

intoxicação pelos gases que a compõe e ainda transmite o calor para o ambiente e para os 

ocupantes. Dos mesmos efeitos complicadores são atingidas as equipes de salvamento e 

combate quando o ambiente incendiado não tem controle da fumaça produzida. 

 

2.7.A LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 

A legislação de segurança contra incêndio é constituída hoje por leis e normas que se 

dividem nos âmbito Nacional, Estadual ou Distrital e Municipal. Contudo, há um 
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direcionamento das legislações Nacionais e Municipais no sentido de indicar a Legislação 

Estadual, sobretudo pela competência dada aos Estados sobre as corporações de Bombeiros. 

Em função da especificidade da pesquisa a legislação de SCI citada aqui será a que de forma 

direta ou indireta levem a influenciar as decisões do Projeto de arquitetura. 

 

2.7.1. Nacional 

 

A legislação nacional hoje direcionada a Segurança Contra Incêndio é resumida, visto 

que esta remete ao uso de legislação estadual e as Normas técnicas aplicáveis. A NR 23- 

Proteção contra incêndio (2011), norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e 

Emprego que trata da SCI nos ambientes de trabalho, regulamentada pela Portaria GM n.º 

3.214 de 08 de junho de 1978, na sua última revisão em maio de 2011, dada pela Portaria SIT 

n.º 221, de 06 de maio de 2011, teve quase a totalidade de itens suprimidos tendo como a 

principal alteração o redirecionamento para a observação da legislação estadual. A NR 23 

(2011), além da indicação de treinamentos e informações sobre os dispositivos de alarme e de 

combate a incêndio que o empregador deve oferecer aos trabalhadores, diz que: as saídas 

devem ser sinalizadas; nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa 

durante a jornada de trabalho; as saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos 

de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento. Ainda traz item 

que remete diretamente ao projeto arquitetônico dos locais de trabalho, ―23.2 Os locais de 

trabalho deverão dispor de saídas, em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que 

se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de 

emergência.‖ Nota-se que não há indicação de como dimensionar e nem como dispor essas 

saídas de emergências, sendo o projetista, implicitamente direcionado a procurar as NBR’s 

aplicáveis. 
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Além desta Norma Regulamentadora, específica para a proteção contra incêndio, 

existem outras normas, também do MTE, que descrevem como os diversos ambientes de 

trabalhos devem ser dispostos quanto a prover saídas de emergências, materiais resistentes ao 

fogo, disposição dos equipamentos de combate e outros requisitos que podem influenciar no 

projeto dos ambientes, sejam elas: 

 NR 08- Edificações (2011, p.1,) - Traz requisitos de pisos, paredes divisórias, 

escadas, rampas, incluindo características de resistência estrutural, de uso e 

resistência ao fogo; 

 NR 11- Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 

(2004, p.2) – Prevê layout sem interferir nas saídas de emergência e sem 

obstrução de equipamentos de combate a incêndio; 

 NR 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão (2014, p.6) – Prevê construção com 

material resistente ao fogo para prédio com caldeira em ambiente fechado; 

 NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis 

(2014, p.11) - Prevê dimensionamento adequado de saída de emergência para 

tanques no interior de edificações; 

 NR 30 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 

Aquaviário (2013, p.50) – Prevê requisitos de resistência e retardo ao fogo de 

materiais componentes e mobiliários de acomodações temporárias; 

Sobre as Normas Brasileiras da ABNT Bretas (2010, apud Fabrício, 2002, p. 47) 

afirma que:  

―O respeito às normas técnicas da ABNT, que em tese representam consensos sobre 

o estado da arte das disciplinas e processos de projeto e parâmetros de desempenho 

acordados por especialistas, é recomendado para as edificações em geral e 

compulsório no caso de obras do setor público (FABRÍCIO, 2002).‖ 
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Desta forma, as NBR’s da ABNT que estão mais direcionadas às questões que 

envolvem o projeto arquitetônico com a questão de SCI, como a determinação de materiais, 

dimensionamento espacial e o próprio processo de projetação do projeto arquitetônico, são: 

 NBR 9077 (2001) - Saídas de emergência em edificações; 

 NBR 13531(1995) - Elaboração de projetos de edificações: atividades técnicas. 

 NBR 13532 (1995) - Elaboração de projetos de edificações: arquitetura. 

 NBR 14432 (2001) - Exigência de resistência ao fogo de elementos de 

construção de edificação – Procedimento; 

 NBR 14880 (2014) - Saídas de emergência em edifícios — Escada de 

segurança — Controle de fumaça por pressurização; 

 NBR 14925 (2003) - Unidades envidraçadas resistentes ao fogo para uso em 

edificações; 

 NBR 15366-2 (2006) - Painéis industrializados com espuma rígida de 

poliuretano. Parte 2: Classificação quanto à reação ao fogo. 

Existem ainda várias NBR’s específicas de métodos de ensaio de materiais e 

estruturas, características de projeto e sistemas de proteção, que podem, dependendo do caso, 

ser utilizados por projetistas. Outras legislações e normativos fazem das NBR’s suas 

referências e aplicam suas recomendações de forma direta, por indicação, ou ainda replicando 

partes destas com alguns pequenos ajustes específicos. Este é o caso das legislações de SCI, 

principalmente dos Códigos Estaduais e IT’s produzidos pelos Comandos dos Corpos de 

Bombeiros.  

2.7.2. Estadual 

 

A legislação estadual sobre SCI está regulamentada em forma de Decreto-lei que, em 

sua maioria, constitui-se de um regulamento ou código normativo elaborado pelos Corpos de 
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Bombeiros de cada Estado. Segundo Seito (2009), esses regulamentos tendem a se diferenciar 

um dos outros e não seguem uma mesma linha onde conste a participação ou não da 

sociedade, e principalmente os profissionais civis envolvidos na questão, sejam eles arquitetos 

e engenheiros. 

As exigências descritas no documento, geralmente nomeado como ―Código‖ são feitas 

em função da área construída e altura da edificação, do nível de risco e, ainda, pela ocupação 

da edificação. O regulamento utiliza as NBR – Normas Brasileiras elaboradas pelos Comitês 

Brasileiros no que é cabível, e ainda, se reporta a utilização de outros Códigos de outros 

Estados. 

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte (1979), utiliza o Código de Segurança e 

Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte, disponibilizado pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, que é o documento base para SCI no 

Estado. Em setembro de 2013, através da Portaria Nº 191/2013 – GAB CMDO/CBMRN, 

foram oficializadas a utilização de Instruções Técnicas elaboradas pelo CBPMESP e ainda 

NBR’s. O caráter obrigatório ou opcional de cada IT ou NBR foi determinado na portaria 

(Quadro 1). 
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Quadro 1 - Planilha de Instruções técnicas e Normas adotadas pelo CBMRN 

Instruções Técnicas E NBR’s Adotadas Pelo CBMRN – Portaria 191/2013 

MEDIDA DE SEGURANÇA REFERÊNCIA NORMATIVA FORMA DE 

UTILIZAÇÃO 

Extintores I.T. 21 OPCIONAL 

Sinalização de emergência I.T. 20 OBRIGATÓRIO 

Saídas de emergência I.T. 11 (exceto o anexo C) OBRIGATÓRIO 

Iluminação de emergência I.T. 18 OBRIGATÓRIO 

Gás combustível NBR 13523, NBR 15526 e NBR 15514 OBRIGATÓRIO 

Armazenamento de líquidos inflamáveis e 

combustíveis 

NBR 17505 OBRIGATÓRIO 

Hidrante público I.T. 34 OBRIGATÓRIO 

Compartimentação horizontal e vertical I.T. 09 OBRIGATÓRIO 

Chuveiros automáticos NBR 10897 – Especificamente a tabela 10 

(distância entre bicos e área de cobertura por 

bicos) 

OBRIGATÓRIO 

Detecção e alarme I.T. 19 OBRIGATÓRIO 

Para-raios (Sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas) 

NBR 5419 OBRIGATÓRIO 

Classificação do risco (Carga incêndio) I.T 14 -OBS: A classificação do risco seguirá 

abaixo especificado. 

Risco Baixo = até 300 Mj/m² 

Risco médio = > 300 até 1200 Mj/m² 

Risco alto = > 1200 Mj/m² 

OPCIONAL 

Isolamento de risco I.T. 07 OPCIONAL 

Parede corta-fogo I.T 08 - OBS: Especificamente o Anexo B OBRIGATÓRIO 

Porta corta-fogo NBR 11742 e NBR 11711 OBRIGATÓRIO 

Inspeção visual em instalações elétricas de 

baixa tensão 

I.T. 41 OBRIGATÓRIO 

Sistema de hidrantes e mangotinhos I.T. 22 OPCIONAL 

Dimensionamento de lotação e saídas de 

emergência em recintos esportivos e de 

espetáculos artísticos e culturais 

I.T. 12 OBRIGATÓRIO 

Acesso de viaturas em edificações I.T. 06 - OBS. Exigido para todas as ocupações 

ou áreas de riscos com área superior a 750 m² e 

arruamento interno. A exigência é especifica para 

o Portão de acesso. 

OBRIGATÓRIO 

Adaptação às Normas de Segurança contra 

Incêndio - Edificações Existentes.pdf 

I.T. 43 - OBS: Deverá ser feita consulta formal a 

CÂMARA TÉCNICA sobre a possibilidade de 

utilização. 

OPCIONAL 

Controle de Materiais de Acabamento e de 

Revestimento. 

I.T. 10 - OBS: Exigido para as edificações Grupo 

F (Local de Reunião de Público) 

OBRIGATÓRIO 

Edificações, Museus e Instituições Culturais 

com Acervos Museológicos. 

I.T. 40 OPCIONAL 

Fonte: Portaria 191/2013 - GAB CMDO/CBMRN (2013) 
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O Código de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio 

Grande do Norte tem, no seu Art. 18, os seus objetivos descritos: 

 

Art. 18- A proteção contra incêndio de uma edificação envolve um conjunto de 

dispositivos capazes de atingir os seguintes objetivos:  

I) minimizar a incidência de incêndios;  

II) detectar o incêndio ainda no seu início;  

III) evitar a propagação do incêndio;  

IV) garantir o escape seguro de seus ocupantes;  

V) facilitar as ações de combate ao incêndio e o salvamento de pessoas.  

 

O projeto arquitetônico encontra-se envolvido em quatro dos cinco dispositivos 

citados, ou seja: minimizando a incidência de incêndios especificando materiais 

incombustíveis ou de resistência ao fogo adequada ao risco da edificação; evitando a 

propagação do incêndio quando da escolha dos materiais e na utilização das 

compartimentação horizontal, vertical e afastamentos; quando faz o dimensionamento correto 

das rotas de fuga garantindo o escape seguro dos ocupantes da edificação; e ainda quando nas 

suas decisões espaciais, de locação e de especificação de materiais contempla a proposta de 

facilitação de ações de combate ao incêndio e o salvamento de pessoas.  

Ainda o Código deixa explícito no seu Art. 19 que essas exigências são as mínimas e 

deixa a questão de extrapolação destas a cargo da consciência do projetista. 

Os requisitos do Código de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico do 

Estado do Rio Grande do Norte, determinados de acordo com a classificação feita com a área 

construída, altura da edificação e sua ocupação, levam a elementos e dispositivos chamados 

como de proteção ativa e proteção passiva. 

Como já foi dito, ―Proteção passiva‖ são medidas incorporadas à arquitetura e à 

construção relacionadas ao sistema construtivo, ligadas à distribuição e geometria dos 
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espaços, às áreas de circulação, etc., que definem o nível de segurança em SCI.  As outras 

medidas são classificadas como de ―proteção ativa‖, essencialmente composta de sistemas 

prediais que são ativadas somente em situação de emergência, na qual se incluem os sistemas 

de detecção, alarme e combate ao fogo. 

Dentre as exigências contidas no Código do CBMRN que se aplicam ao projeto 

arquitetônico que podem ser entendidas como medidas de proteção passiva, tem-se: 

 

1. Diretamente envolvidas nas soluções espaciais e volumétricas do projeto: 

 Escadas (convencional (aberta), enclausurada, ou protegida (a prova de fumaça) – 

dimensões, corrimão, guarda-corpo); 

 Central de gás (área, localização, distanciamentos); 

 Compartimentação vertical e Compartimentação Horizontal (aberturas, 

afastamentos, materiais resistentes, elementos de isolamento); 

 Área de escape (áreas, volumes, layout); 

 Elevador de segurança (área, volume); 

 Rota de fuga e saída de emergência (número, dimensões, localização). 

2. Indiretamente envolvidas: 

 Previsão de reserva mínima de água para sistema de hidrantes (caixa d’água); 

 Previsão de reserva mínima de água para sistema de Sprinkler (50% hidrantes - 

caixa d’água); 

 Especificações de materiais componentes de: escadas (piso, paredes, teto, 

corrimão); paredes divisórias de ambientes ou de fachadas de edificação 

compartimentados; paredes, pisos e acabamentos pertencentes a rotas de fuga; 

esquadrias (portas e janelas do tipo corta-fogo); 

 Detalhamento de corrimão e guarda-corpo de escadas. 
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2.7.3. Municipal 

 

No âmbito municipal as legislações que se reportam ao tema de SCI são os Códigos de 

Obras Municipais ou Códigos de Posturas dos Municípios. Em alguns casos esses códigos se 

fundem.  

Os códigos de obras e edificações dos municípios são instrumentos legais que, de 

forma geral, dispõem sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, 

licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras e edificações, dentro dos limites 

dos imóveis. É nele que o projetista deve encontrar as exigências técnicas construtivas para 

definir seu projeto, inclusive na área de SCI. Em muitos casos o código municipal remete a 

utilização da legislação Estadual ou Federal.  

Para o caso da pesquisa usamos os códigos do Município de Mossoró e Natal para 

atender a localização geográfica das universidades nas quais os projetos são objeto da 

pesquisa, respectivamente UFERSA e UFRN. 

 

a) Código de Obras, Posturas e Edificações do Município de Natal 

 

Para a Prefeitura Municipal de Natal (2004), no Código de Obras, Posturas e 

Edificações do Município, não há especificações quanto a parâmetros construtivos 

relacionados à SCI. No seu Art. 2º diz que a aplicação do Código de Obras e Edificações do 

Município de Natal reger-se-á por princípios nele descrito, onde, entre eles consta o item 

VIII: 

 

VIII - garantia de que o espaço edificado observa padrões de qualidade que 

satisfaçam as condições mínimas de segurança, conforto, higiene e saúde dos 
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usuários e dos demais cidadãos, além dos procedimentos administrativos e dos 

parâmetros técnicos que assegurem estes objetivos;  

 

Contudo o Código faz menção apenas quanto às dimensões, pé-direito e áreas mínimas 

das edificações. As questões de SCI não são citadas de forma direta o que leva a busca de 

parâmetros técnicos na legislação específica no âmbito Estadual (Código do CBMRN) e 

Federal (NR- 23), além das NBR’s aplicáveis. Exemplo deste fato são os artigos 163 e 164 

do capítulo de acessibilidade:  

 

Art. 163 - Na circulação interna e externa de edifícios públicos ou privados, a menor 

largura livre permitida é de um metro e vinte centímetros (1,20m), quando não 

recomendada outra medida superior fixada na NBR especifica e demais normas da 

legislação em vigor. 

Art. 164 - Em qualquer hipótese, a circulação vertical e horizontal, por qualquer 

meio, deve atender às normas estabelecidas pela ABNT, incluindo as indicações 

relacionadas com a segurança em caso de incêndio para as pessoas portadoras de 

deficiência e com mobilidade reduzida. 

 

A obrigatoriedade de cumprimento da legislação de SCI nos projetos aparece de forma 

indireta quando da documentação exigida para licenciamento de obras, reformas ou 

ampliações. Os projetos são divididos em 4 categorias de procedimentos de acordo com a 

área construída e sua ocupação. No caso, para os projetos de edificações com procedimento 

de licenciamento enquadrados no Rito de Categoria 4 (Residencial Multifamiliar ou 

qualquer imóvel de uso não Residencial, bem como imóvel situado em áreas especiais ou 

sujeito à legislação especial) há exigência de que o projeto venha com carimbo de aprovação 

do Corpo de Bombeiros. Neste caso, o projeto já tem garantido as exigências mínimas da 

legislação de SCI no Estado. 
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b) Código de Obras, Posturas e Edificações do Município de Mossoró 

 

Para a Prefeitura Municipal de Mossoró (2010), no Código de Obras, Posturas e 

Edificações do Município de Mossoró, encontramos a exigências de apresentação de projeto 

aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado para liberação de aprovação do projeto de 

arquitetura e outorga de licença para construção. É dada exceção para projeto de edificação 

com uso residencial unifamiliar e multifamiliar horizontal. 

Para as edificações destinadas ao uso não residencial e ao uso misto, o Código de 

Obras de Mossoró diz que estas também devem atender às disposições legais, especialmente 

as normas de SCI do Corpo de Bombeiros. 

O código de obras classifica ainda as edificações com o uso para atividades 

educacionais e/ou de pesquisa, atividades de saúde, locais de reunião que desenvolvam 

atividades de lazer, cultura, religião, recreação e atividades afins, como sendo edificações de 

usos especiais e onde se aplicam as exigências destinadas aos de uso não residencial 

acrescidas das disposições legais específicas com a devida certificação. (grifo nosso) 

No seu CAPÍTULO VII, no item ―DAS CONDIÇÕES GERAIS RELATIVAS ÀS 

EDIFICAÇÕES‖ temos indicações de requisitos que são absorvidos pela SCI como medidas 

de proteção passiva, aplicados ao projeto arquitetônico. Estes são utilizados na pesquisa, seja 

nos locais de reunião pública e especificamente nas IFES, através da avaliação feita para 

prevalecer os requisitos mais restritivos e os com vantagem sob o ponto de vista de 

extrapolação para maior conforto e segurança, relativos às demais legislações. Esta avaliação 

está representada no Quadro 3 do item 4.2 – REQUISITOS LEGAIS DE SCI APLICADOS 

AO PROJETO DE ARQUITETURA no Capítulo 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO. Ainda tem 

aplicação para o caso dos projetos de arquitetura de edificações educacionais os seguintes 

artigos: 
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Art. 86. As salas de aula das edificações destinadas a atividades de educação 

deverão ter aberturas para ventilação equivalentes a, pelo menos, um terço da área 

de janelas, de forma a garantir a renovação constante do ar, mesmo que tenha 

projeto de ventilação e iluminação artificiais. 

... 

Dos vãos de passagens e das portas  

 

Art. 87. Os vãos de passagens e portas de compartimentos de uso público ou de uso 

coletivo deverão ter vão livre (largura) mínimo de 0,80m (oitenta centímetros).  

... 

Art. 89. As portas de acesso das edificações destinadas a shopping centers e locais 

de reunião deverão atender às disposições contidas nas normas do Corpo de 

Bombeiros, além de observar que:  

 

I – as saídas dos locais de reunião devem se comunicar, de preferência, diretamente 

com a via pública;  

II – as folhas das portas de saída dos locais de reunião não poderão abrir diretamente 

sobre o passeio do logradouro público. 

 

 Art. 95. Os corredores das edificações destinadas a abrigar locais de reunião 

deverão atender às disposições das normas de segurança do corpo de bombeiros. 

... 

Art. 97. As escadas e rampas deverão atender às seguintes características 

construtivas, além das normas brasileiras de acessibilidade e de segurança, 

expedidas pela ABNT ou pelo Corpo de Bombeiros, quando pertinentes:  

... 

II – terem o piso antiderrapante;  

III – não poderão ser dotadas de lixeira ou qualquer outro tipo de equipamento, bem 

como de tubulações que possibilitem a expansão de fogo ou fumaça;  

IV – o patamar de acesso ao pavimento deverá estar no mesmo nível do piso da 

circulação;  
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2.8.PANORAMA ATUAL SOBRE OS ESTUDOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO E 

A INTERAÇÃO COM A SCI  

 

Os estudos sobre SCI e sua interação com o projeto arquitetônico se desenvolvem de 

forma paralela no mundo e no Brasil, porém a evolução desses estudos se mostra bem 

diferente e merece uma breve explanação. 

 

2.8.1. Projeto arquitetônico x SCI no mundo 

 

A história da SCI no mundo vem desde os primeiros relatos de incêndios em Roma 

(64), Londres (1966) e Chicago (1871) e sempre evoluindo de acordo com os problemas 

encontrados no combate e no resgate das vítimas. A sequência histórica de incêndios mundial 

prosseguiu com incêndio de casas noturnas, teatros, óperas onde o número de vítimas cresceu 

e chamou a atenção para medidas mais eficazes de proteção e prevenção contra incêndios. Os 

estudos de medidas de segurança contra incêndios passaram de medidas de caráter urbanístico 

como afastamento entre edificações e alargamento de ruas para o os estudos mais técnicos de 

materiais mais resistentes ao fogo, soluções arquitetônicas voltadas para garantia da segurança 

e fuga dos usuários e desenvolvimento de métodos e equipamentos de combate. 

 

Para Claret e Mattedi (2011, p.266): 

 

 Diversos países europeus e asiáticos, além dos Estados Unidos e do Canadá, 

encontram-se, hoje, na vanguarda da utilização dos conceitos e dos princípios do 

projeto baseado em desempenho ou, na literatura de língua inglesa, performance-

based design(PBD). Nesses países, já existem edições autorizadas pelo poder 

público dos códigos de projeto baseados em desempenho (performance-based codes, 
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PBC), cujo emprego é alternativo aos códigos de projeto tradicionais, 

essencialmente prescritivos. 

 

Hoje, a SCI no mundo encontra-se em uma fase de pesquisas envolvendo métodos de 

avaliações cada vez mais tecnológicos sobre os efeitos de incêndio nos materiais e sobre o 

comportamento humano. A utilização de programas computacionais e ensaios de laboratório 

buscam alternativas e soluções técnicas para garantia de segurança da vida humana e dos bens 

patrimoniais e sociais que envolvem os incêndios. O panorama atual leva ao prevalecimento 

das normas baseadas em desempenho sobre as prescritivas. 

Atualmente, são desenvolvidos inúmeros softwares que simulam as reações de 

materiais e das pessoas nas situações de incêndios, através de parâmetros de movimentação de 

fluidos e reações comportamentais humanas. Estes são bastante disseminados e utilizados na 

Europa e em países desenvolvidos como EUA, Canadá, Japão, Austrália, entre outros.   

Um dos modelos computacionais mais utilizados devido à sua precisão é o Fire 

Dynamics Simulator (FDS). Este foi desenvolvido pelo NIST (National Institute of Standards 

and Technology) e é um modelador de incêndio com base em dinâmica computacional de 

fluidos (Computational Fluid Dynamics- CFD), (ALVES, CAMPOS e BRAGA, 2008). 

Relacionados diretamente com a segurança das pessoas estão os modelos 

computacionais de evacuação. Estes se apresentam como instrumentos importantes para o 

projeto arquitetônico por permitirem o cálculo do tempo de fuga dos ocupantes de uma 

edificação e a verificação da eficácia das propostas de rotas de fugas. 

Órgãos como o norte americano NFPA – National Fire Protection Association editam 

normas que são revisadas a cada 3 anos estando com um grau de atualização tecnológica 

considerável. A NFPA já disponibiliza seu NFPA 101: Life Safety Code (2014) edição 2015 

que fornece os mais atualizados normativos americanos sobre SCI. 
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Pesquisas como a do espanhol Lázaro (2013) estudam formas de melhoria do 

desempenho dos programas computacionais de simulação de incêndio o que se reverte em 

melhorias nas avaliações de desempenho e correção dos normativos prescritivos. 

Encontramos pesquisas como a de Gunalan e Mahendran (2013) buscando avanço na coleta 

informações de resistência de materiais como paredes de estruturas leves de aço, sob a ação 

do fogo em situação não padronizada de incêndio. Estas sinalizam o aprofundamento das 

pesquisas em conhecer as resistências de materiais em relação às situações mais próximas da 

real em relação ao evento ―incêndio‖, conhecido pela sua difícil previsibilidade de forma de 

desenvolvimento. 

 

2.8.2. Projeto arquitetônico x SCI no Brasil 

 

No Brasil as regulamentações sobre SCI foram sendo elaboradas e reformuladas da 

mesma forma como os normativos internacionais: através das análises das falhas detectadas 

nos grandes incêndios.  A sequência histórica dos grandes incêndios da década de 1970 

desencadearam a criação e revisão das legislações e normativos.  

As pesquisas que tratam os problemas de interação do projeto arquitetônico com a SCI 

se desenvolvem com mais ênfase despois dos grandes incêndios do edifício Andraus (1972) 

e Joelma (1974) em São Paulo. 

 Instituições com o IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e 

USP – Universidade de São Paulo se destacam, até hoje nas pesquisas da área de SCI. A 

FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP aparece com destaque em pesquisas 

sobre SCI, sobretudo nos aspectos que envolvem o projeto arquitetônico. 

Segundo Ono (2010): 
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Os primeiros trabalhos acadêmicos na área de segurança contra incêndio, após 

Rosso (1975), surgiram somente na década de 1990 na Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo em dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, orientados pelo Prof. Dr. Ualfrido Del Carlo (por exemplo, Berto (1991); 

Seito (1995) e Ono (1997)). Seguiram a esses, outros que têm enriquecido a 

produção técnica e acadêmica da área e contribuído para a formação de profissionais 

qualificados, nas últimas duas décadas. 

 

Trabalhos como o de Valentin (2008), ―Saídas de emergência em edifícios escolares‖, 

ou o de Barreto (2008) sobre aplicação de método de avaliação de risco com ênfase na 

segurança contra incêndio e uso no projeto arquitetônico, e ainda o de Venezia (2011), 

―Avaliação de risco de incêndio para edificações hospitalares de grande porte : uma proposta 

de método qualitativo para análise de projeto‖, representam a diversidade de ângulos que o 

tema pode atingir. 

O fato da competência sobre a área de segurança e combate a incêndios ser estadual 

faz com que existam divergências entre os códigos estaduais utilizados nos diversos Estados.  

 O Incêndio Boate Kiss, em janeiro de 2013, fez voltar a discursão da necessidade de 

revisão da legislação e regulamentos que envolvem os projetos arquitetônicos frente às 

situações de sinistros, especialmente no tocante às condições seguras de escape e socorro 

das vítimas. 

Hoje no Brasil pesquisas estão se desenvolvendo em outros centros acadêmicos como 

por exemplo a UFSCar - Universidade Federal de São Carlos,  UFRN – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  

O acompanhamento das pesquisas mundiais onde os métodos computacionais de 

simulação produzem parâmetros de projetação com base no desempenho das edificações 

frente às situações de incêndio ainda é insuficiente para introduzir no mercado profissional e 

acadêmico brasileiro essa prática. 
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Para Silva (2014), no Brasil, ―antes de se avançar para modelos computacionais, 

devem-se conhecer os métodos prescritivos e os conceitos sobre o tema‖. 

Existem grupos de pesquisas como Grupo de Fomento à Segurança Contra Incêndio 

(GSI)/Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo (NUTAU) da 

Universidade de São Paulo (USP) que trabalham, além da pesquisa direta, a divulgação do 

tema no meio acadêmico e profissional promovendo curso, palestras e intercâmbio entre os 

seus participantes e toda a sociedade. Os trabalhos desses grupos estão disponíveis nos sites 

http://www.usp.br/nutau/ e http://www.gsi-incendio.com.br/. 

Hoje a SCI aparece em diversos eventos profissionais e acadêmicos de arquitetura 

como tema de pesquisa. Atualmente destaca-se o CILASCI – Congresso Ibero-latino-

americano de Segurança Contra Incêndio, evento desenvolvido pela Albrasci - Associação 

luso-brasileira para segurança contra incêndio, que já acontece a cada dois anos, desde 2011, 

englobando o tema SCI para pesquisadores e profissionais da américa latina e países como 

Espanha e Portugal. A Associação divulga seus eventos e publicações no site 

http://www.albrasci.com/. 

Exemplos de trabalhos apresentados nestes eventos que colocam as pesquisas 

brasileiras em sintonia com as pesquisas internacionais o artigo de Ono e Valentin (2011) 

com título ―Avaliação do desempenho de saídas de emergência utilizando modelos de 

simulação computacional‖ e, Ono e Vittorino (2011), ―Desempenho da largura de corredores 

no tempo de abandono de pavimentos numa edificação” que já utilizam de avaliações de 

desempenho com uso de métodos de simulação computacional. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. MATERIAIS 

 

Com o propósito de atingir o objetivo de qualificar projetos de arquitetura quanto a sua 

condição de atendimentos dos requisitos mínimos legais de SCI, tomou-se como material de 

pesquisa: 

i. Projetos de edificações da UFERSA e UFRN elaborados entre 2007 e 2013; 

ii. Software Autocad® para coleta de dados dos projetos (arquivos eletrônicos); 

iii. Legislação aplicável a SCI no Estado do Rio Grande do Norte (Código de 

obras municipais, Código do Corpo de Bombeiros, IT’s do CBPMESP e 

NBR’s direcionadas pelo CBMRN); 

iv. Literatura e trabalhos científicos levantados sobre SCI no Projeto de 

arquitetura; 

v. Questionário aplicado aos analistas de projetos do CBMRN; 

vi. Questionário aplicado aos arquitetos da UFERSA e UFRN; 

 

3.2. MÉTODOS 

 

A pesquisa desenvolvida tem modo exploratório baseado em técnicas qualitativas. É 

um estudo de caso que aborda uma análise documental de projetos arquitetônicos, 

legislações e regulamentações aplicáveis a SCI, e ainda aplicação de questionário para coleta 

de informações de participantes do processo sobre o projeto de arquitetura e a SCI.    

São utilizados como fonte de pesquisa projetos de prédios sem limite de altura, 

disponibilizados pela Superintendência de Infraestrutura da UFERSA e da UFRN (Centro de 
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Tecnologia) desenvolvidos no período proposto, de 2007 a 2013. Dos projetos coletados 

foram escolhidos os prédios classificados como de ―reunião pública‖ de acordo com o Código 

do CBMRN, ainda, os mais representativos levando-se em conta: os de maior número de 

usuários; os de maior possibilidade de replicação. 

No desenvolvimento da pesquisa foram identificados todos os critérios e parâmetros 

legais aplicados à SCI para prédios de reunião pública com as características de área e altura 

dos prédios da amostragem. Ainda foram levados em consideração a diretriz de projeto para 

SCI da AsBEA para agrupar os requisitos. 

Após o levantamento e agrupamentos dos requisitos os projetos são analisados quanto 

ao atendimento destes requisitos. 

A qualificação dada ao nível de atendimento dos projetos aos requisitos listados foi 

hierarquizada de acordo com a obrigatoriedade para aprovação do projeto junto ao Corpo de 

Bombeiros e ao grau de dificuldade dos ajustes dos requisitos em desatendimento. Assim 

foram levados em conta os ajustes com facilidade de execução e os ajustes que levam a 

alterações espaciais que podem comprometer ou não o projeto arquitetônico e os projetos 

complementares da edificação. 

A forma de apresentação das análises se dá pelo uso de quadros onde consta a 

identificação dos projetos analisados, as tarefas citadas na diretriz segurança e requisitos 

aplicados a este, a fonte legal, a identificação da obrigatoriedade de atender o requisito ou não 

e o status do projeto, informando se o requisito foi atendido ou se foi falho. 

O questionário aplicado, Apêndice A – Questionário de Avaliação dos problemas 

encontrados nas análises de projetos do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio 

Grande do Norte apresenta-se composto de perguntas diretas com respostas dadas por 

pontuação gradual de 0 a 10, que indica a representação da proporção de quantos projetos 

arquitetônicos, do total já analisados por estes profissionais, atendem aos requisitos mínimos 
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de SCI. Posteriormente, as respostas foram dispostas em planilhas para contabilização, 

calculadas a média aritmética dos valores encontrados para cada resposta, sendo ainda 

representadas em percentual.  

O Apêndice B - Questionário de Avaliação do nível de conhecimento técnico de 

arquitetos projetistas sobre a área de Segurança Contra Incêndio apresenta perguntas diretas e 

subjetivas onde são solicitadas informações quanto às formas, a quantidade e a aplicabilidade 

dos conhecimentos sobre SCI recebidos ou acumulados pelos profissionais atuantes nas 

universidades, UFERSA e UFRN. As respostas das questões subjetivas são analisadas, 

contabilizadas e descritas em forma de texto narrativo. As respostas das questões objetivas 

(diretas) seguem o mesmo formato de apresentação e demonstração dos resultados do 

questionário do Apêndice A já mencionado anteriormente.  

Com a hierarquização dos requisitos pela frequência de atendimento, a qualificação 

dos projetos analisados frente ao nível de atendimento levantado, e ainda, com os dados das 

análises dos questionários, foram feitas comparações entre os resultados que, levaram às 

considerações finais e conclusões da pesquisa. 
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3.2.1. Esquema 

 

O processo de desenvolvimento da pesquisa segue demonstrado no fluxograma 

apresentado na Figura 2. A mudança de cor na figura representa a delimitação de cada etapa 

da metodologia da pesquisa. 

Figura 2 - Fluxograma de desenvolvimento da pesquisa 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO  

 

Nota-se que as edificações escolares apresentam a característica de atender a um 

grande público. Segundo o Código de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico do 

Rio Grande do Norte (1979) estas edificações são classificadas, como edificações de Reunião 

pública, o que leva, no caso do código, ao entendimento de maiores exigências quanto aos 

critérios de SCI.  

 

VIII -  ocupação REUNIÃO PÚBLICA: edificações destinadas a exposição, teatros, 

cinemas, auditórios, colégios, centros de cursos diversos, salas de reunião, ―boites‖, 

salões de festa, bailes, casas noturnas, ginásios poliesportivos, templos religiosos, 

restaurantes com ―boite‖, bingos, casas de show e similares;(grifo nosso) 

 

4.1. SELEÇÃO DOS PROJETOS ANALISADOS 

 

Para seleção dos projetos dos prédios da UFERSA utilizados na pesquisa efetuou-se 

uma classificação prévia pela ocupação de cada edificação tomando-se como parâmetro o fim 

educacional do prédio. Neste caso foram consideradas edificações escolares quanto ao fim: os 

Blocos de salas de aulas, Blocos de salas de professores, Blocos de laboratórios didáticos, 

Biblioteca e blocos mistos desses usos. As edificações de caráter entendido como 

complementar à função educacional propriamente dita ficaram de fora do escopo da pesquisa. 

No caso da UFERSA, ficaram de fora prédios como o de Almoxarifado (depósito), Centro de 

convivência, Prédios administrativos e o Restaurante.   
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Na construção da pesquisa utilizaram-se 30 projetos arquitetônicos elaborados entre 

2007 e 2013, disponibilizados pelas equipes da Superintendência de Infraestrutura da 

UFERSA e 02 pela UFRN.  

Os projetos foram fornecidos em meio eletrônico e analisados através da coleta de 

seus dados e especificações descritas no projeto. Utilizou-se o Software AutoCad® 2013 para 

conferências das cotas, dimensões, e cálculo de áreas e distâncias percorridas. 

A escolha dos projetos que compõem o objeto da pesquisa teve como critérios: os de 

maior número de usuários; os de maior replicação. 

Nos projetos da UFERSA foram identificados sete tipos de edificações que são 

replicados nos diversos campi, como por exemplo, o bloco de salas de aulas térreo que tem 

projetos idênticos para os campi de Mossoró, Angicos, Pau dos Ferros e Caraúbas.  Dos sete 

tipos identificados foram selecionados cinco, levando-se em consideração os critérios já 

mencionados. 

Na UFRN foram disponibilizados pela sua Superintendência de Infraestrutura, os 

projetos de dois prédios representativos em relação aos elaborados no período proposto (2007 

a 2013). São os prédios do Edifício para o Bacharelado de Ciência e Tecnologia e o Prédio de 

Laboratório do Centro de Tecnologia, também conhecido como Prédio das Novas 

Engenharias, ambos no campus central de Natal. Esses prédios englobam as características de 

reunião pública de prédios com fins escolares (salas de aulas, de professores, laboratórios e 

auditórios), além de atender a uma grande população de usuários e possuírem grande área 

construída. 

 

No Quadro 2 são apresentados os principais dados de cada projeto e a definição dos 

selecionados. Os projetos selecionados seguem identificados nas células destacadas em azul, 

sendo descartados, os projetos do CITED – Centro de Inovação Tecnológica do Semiárido e o 
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do Centro de pesquisas de Ciências Vegetais do Semiárido, ambos com população atendida 

pequena e sem replicação do projeto. 

 

Quadro 2 - Projetos selecionados – critérios de escolha 

 

 

4.2.REQUISITOS LEGAIS DE SCI APLICADOS AO PROJETO DE ARQUITETURA 

 

Na identificação dos requisitos legais de SCI aplicados ao projeto de arquitetura 

observou-se a legislação estadual, no caso particular, os requisitos prescritos no Código de 

Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte. De 

acordo com o Código, as edificações de IFES, objeto da pesquisa, são classificadas como 

edificações de reunião pública. 

O Quadro 3 mostra os requisitos exigidos pelo Código para este tipo de edificação, de 

acordo com sua área construída e sua altura (medida do nível do acesso/descarga da 

edificação até o nível do piso do último pavimento). Foram feitas modificações quanto às 

nomenclaturas de requisitos para redimir erros de interpretação dos conceitos básicos de SCI, 

especificamente com a substituição do termo  ―Prevenção‖ pelo termo  ―Proteção‖ nos dois 

requisitos que exigência de hidrantes (proteção fixa) e de extintores de incêndio (Proteção 

móvel). 

UFERSA 3 1.392,92            2 - 697 Reunião pública

UFERSA 1 722,29                2 - 167 Reunião pública

UFERSA 6 1.181,95            1 - 632 Reunião pública

UFERSA 1 1.323,83            2 - 180 Reunião pública

UFERSA 9 1.242,88            2 - 265 Reunião pública

UFERSA 7 814,64                1 - 227 Reunião pública

UFERSA 3 1.386,00            1 - 263 Reunião pública

UFRN 1 6.841,40            4 1 2463 Reunião pública

UFRN 1 8.036,24            4 - 2658 Reunião pública

QUADRO DE SELEÇÃO DE PROJETOS 

Dados do projeto

Bloco de salas de aulas  2 pav.

Centro de Pesquisas de Ciênc. Vegetais do Semi àrido

Prédio laboratórios - Padrão -2013

Bloco de Salas de professores 

Biblioteca

Ed. Bacharelado de Ciência e Tecnologia

Ed. Laboratório -Ciência e Tenologia

Tipo

CITED

Bloco de sala de aula - térreo

Área total 

construída (m²)
Nº de pav. Subsolo População Ocupação códigoReplicaçãoLocal
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Quadro 3 - Requisitos do Código de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio 

Grande do Norte - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, para edificações de 

reunião pública. 

 

Obs: O risco ―C‖ está definido no código como o risco referente a edificações ou áreas 

de grande risco de incêndio, que remetendo a Portaria 191/13 do CBMRN tem a equivalência 

a classificação de risco Alto, que contempla edificações ou áreas de risco com carga de 

incêndio superior a 1200 Mj/m².  

O Quadro 4 apresenta o enquadramento ao nível de exigência dos requisitos dados 

pelo Código do CBMRN (Quadro 3) dos prédios selecionados, de acordo com a área 

construída e a altura.  

 

I II III IV V VI

x(1) x x(1) x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x

x(2) x(3) x x

x x

x x

x x

x

x x

x

x

x

Iluminação de emergência

Chuveiros automáticos

Compartimentação vertical

Proteção fixa (hidrantes)

Proteção móvel (extintores de incêndio)

Sinalização

Escada convencional (aberta)

Instalação de Hidrante público

Escada enclausurada (a prova de fumaça)

Elevador de segurança

(1) . Nas edificações classificadas como de risco "C".

(3) . Nas circulações e áreas comuns e nas dependências de risco "C".

(2) . Nas dependências de risco "C".

Alarme de incêndio

Área de refúgio

Escada protegida (acesso através de porta corta fogo)

Pára-raios

Sistema de detecção

Quadro de requisitos de Segurança Contra Incêndio 

Requisitos de acordo com a Código do CBMRN para edificações enquadradas como de Reunião pública

h<6,0  

A<750,0

h<6,0  

A>750,0

15>h>6,0  

A<750,0

15>h>6,0  

A>750,0

60,0>h>15,0  h>60,0

Altura h(m) e Área total (m²)

Níveis de exigêmcias

Requisitos 
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Quadro 4 - Projetos selecionados – características e enquadramento 

 

 

Entre os requisitos do tipo II do Código do CBMRN para as edificações classificadas 

como de reunião pública, observa-se que, diretamente ligadas às proposições do projeto 

arquitetônico está a escada convencional (escada aberta) e, indiretamente, o volume de 

reserva de água (reservatório) para o sistema de hidrantes requerido e o acesso para viaturas 

do corpo de Bombeiros visto a exigência de hidrante público.  

No Código ainda são prescritos requisitos referentes às saídas de emergência e as 

especificidades de ambientes de reunião pública como auditórios.  Para a escada convencional 

e para os demais requisitos relacionados com as saídas de emergência das edificações 

educacionais e em geral, o Código direciona o uso obrigatório da IT11- CBPMESP (2014) - 

Saídas de emergências, adotada para uso através da Portaria 191/2013 – GAB 

CMDO/CBMRN (Quadro 1).  Para viabilizar o uso das IT’s do CBPMESP a Portaria trás em 

anexo a Tabela 1, ―Classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação‖, onde os 

prédios a serem analisados se enquadram no Grupo E-1 (Educacional e cultura física – Escola 

em geral). Ainda podem ser utilizadas, nos casos específicos, as divisões D-4 para os 

Laboratórios e F-5 para os auditórios. 

Entre os projetos arquitetônicos selecionados para a pesquisa há edificações onde 

existem auditórios e assim, nestes casos, serão acrescidos para análise e verificação de 

atendimento os seguintes pontos previstos no Código do CBMRN: 

1 UFERSA 1.392,92            2 - 3,91 II

2 UFERSA 1.181,95            1 - 5,01 II

3 UFERSA 1.242,88            2 3,8 II

4 UFERSA 814,64                1 - 4,96 II

5 UFERSA 1.386,00            1 4,6 II

6 UFRN 6.841,40            4 1 9,6 IV

7 UFRN 8.036,24            4 9,9 IV

Ed. Bacharelado de Ciência e Tec.

Ed. Laboratório -Ciência e Tecn. -(Novas Engenharias)

Bloco de salas de aulas 

Bloco de sala de aula - térreo

Prédio laboratórios - Padrão -2013

Bloco de Salas de professores 

Biblioteca

Quadro de classificação dos requisitos exigidos pelo Código do CBMRN para edificação de reunião pública

Dados do projeto

Projeto Tipo Local
Área total 

construída (m²)
Número de andares Subsolo

Altura 

h(m)

Requisitos- 

Código
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III- deverá dispor de renovação de ar ambiente através de ventilação natural;  

V - as portas de saída de emergência deverão ter abertura no sentido de saída e 

destravamento por barra antipânico;  

VI - ambientes com mais de 100 lugares, além das aberturas normais de entrada, 

deverão dispor de saídas de emergência com largura mínima de dois metros e vinte 

centímetros (2,20m), acrescendo-se uma unidade de passagem (cinquenta e cinco 

centímetros) para excedentes de 100 pessoas;  

VII - edificações com mais de um pavimento terão escadas com largura mínima de 

um metro e sessenta centímetros (1,60m), para público de até 200 pessoas, 

acrescendo-se uma unidade de passagem de cinquenta e cinco centímetros (0,55 m), 

para excedentes de 200 pessoas; 

VIII - nos cinemas, auditórios e demais locais onde as cadeiras estejam dispostas em 

fileiras e colunas, os assentos obedecerão aos seguintes requisitos:  

a) distância mínima de 90cm (noventa centímetros) de encosto a encosto;  

b) número máximo de 15 assentos por fila e de 20 assentos por coluna;  

c) distância mínima de 1,20 m entre séries de assentos;  

d) não é permitido assentos junto à parede, devendo-se distanciar-se desta de, 

no mínimo, um metro e vinte centímetros (1,20m).  

IV- deverão dispor de locais de espera com área obedecendo a proporção de doze 

metros quadrados (12m²) para público de 200 pessoas, acrescendo-se dois metros 

quadrados (2m²) para excedentes de 100 pessoas;  

VI- é obrigatória a utilização de guarda-corpo nas sacadas, rampas e escadas, em 

material resistente, evitando-se quedas acidentais;  

VII- A lotação máxima será calculada de acordo com a tabela constante do Anexo 

―A‖ do presente código, seguindo ainda os seguintes parâmetros:  

a) pessoas sentadas: uma pessoa para cada 0,70 m2;  

b) pessoas em pé: uma pessoa para cada 0,50 m2;  

c) nas arquibancadas: para cada 1m², duas pessoas sentadas ou três pessoas 

em pé;  

d) não serão considerados no cálculo a área de circulação e ―halls‖;  

 

No enquadramento dos requisitos do tipo IV identificados, acrescenta-se ainda a 

análise da previsão, no reservatório da edificação, do volume correspondente ao sistema de 

Chuveiros automáticos (sprinkler) previstos para as circulações e área comuns e nas 
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dependências de risco ―C‖. Esse volume deve ser de no mínimo a 50% do volume previsto 

para o sistema de hidrantes segundo o Código do CBMRN.  

Os pontos da legislação nacional e municipal, listados na Cap. 2, foram verificados 

com relação aos possíveis conflitos com as demais legislações.  

Como resultado temos que a legislação Nacional, especificamente a NR 23 - Proteção 

Contra Incêndios (2011) remete a adoção de medidas de prevenção de incêndios em 

conformidade com a legislação Estadual, no caso ao Código do CBMRN e ainda as normas 

técnicas aplicáveis (NBR’s). No caso das NBR’s, além da adoção direta de várias, através da 

Portaria nº 191/2013 – GAB CMDO/CBMRN, outras normas são tomadas como referência 

nas Instruções Técnicas do CBPMESP adotadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio 

Grande do Norte através da mesma Portaria. 

Para a legislação municipal foram identificados alguns conflitos entre o código de 

Obras de Mossoró, o Código do CBMRN e as IT’s adotadas pelo CBMRN (Quadro 5).  

 

Quadro 5 - Quadro de conflitos entre requisitos de SCI nas legislações no RN 

 

 

A decisão de utilização dos requisitos conflitantes teve o critério de prevalecer os 

requisitos mais restritivos e os com vantagem sob o ponto de vista de extrapolação para maior 

Ou Layout

Ou Layout

maior segurança

maior segurançaVão livre entre corrimãos

Locais de reunião - lotação máxima

QUADRO RESUMO DE CONFLITOS ENTRE AS LEGISLAÇÕES MUNICIPAL E ESTADUAL EM SCI NO RN

REQUISITO  LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE MOSSORÓ LEGISLAÇÃO ESTADUAL

1,2m² por aluno

0,5m² p/ pessoa sentada e 0.3m² p/ em pé

OBS

Salas de aulas - dimensionamento

Abertura mínima de 1m (um metro) de

largura livre e a soma das larguras com o

mínimo de 2m (dois metros).

As portas de acesso das edificações de

atividades de educação

1,5m² por aluno

0,7m² p/ pessoa sentada e 0.5m² p/ em pé

Se for saída de

emergência

≥ 1,60m e acréscimo de 0,10m para cada

sala a partir de 5 salas
Corredores para salas de aula: largura 

Calculado pela população a atender e

ainda com largura ≥1,20m

utilizar cálculo c/

mínimo de 1,60m

≥1,20m

h=altura e b=largurah ≤ 19cm e b ≥ 25cmDegraus de escada

≥80cm ≥1,0m

máximo de 18 degraus ou altura do lanço

3,42m
≤3,70m

Leg. Municipal leva

ao CBMRN
Patamar entre dois lanços

Altura livre em escadas ≥2,10m ≥2,50m

15,5≥ h ≤ 18,5cm e b por Blondel

(63cm ≤ (2h+b) ≤64cm)
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conforto e segurança. Esses foram destacados de azul no Quadro 5. Os requisitos relacionados 

com o dimensionamento da população foram escolhidos levando em consideração o maior 

conforto, ou seja, maior área por pessoa. Para os requisitos relacionados com larguras de 

portas e corredores, altura livre entre escadas e vão livre entre corrimãos, escolheu-se a 

segurança de condições que levam a dimensões maiores. Já para o requisito da distância entre 

patamares, optou-se pela menor distância como forma de gerar maior conforto e menor 

percurso de fuga. O requisito que remete às dimensões dos degraus das escadas foi escolhido 

levando em consideração o conforto de maior flexibilidade no dimensionamento. 

 

4.3.REQUISITOS DA DIRETRIZ SEGURANÇA DA AsBEA APLICÁVEIS 

 

Na análise dos projetos, as ―tarefas do arquiteto‖ sobre a SCI, descritas na diretriz 

―Segurança‖ da AsBEA (2012), foram incorporados aos requisitos do Código do CBMRN a 

serem verificados. Assim, com todos juntos, tarefas e requisitos, formou-se três grupos, 

separados de acordo com a informação que se busca e a planta (desenho/documento) no qual 

deve estar a evidência do atendimento. Os requisitos do Código do CBMRN e seus 

respectivos itens são classificados como ―Obrigatórios‖. Como ―Recomendatórios‖ são 

classificados os demais  requisitos contidos nas tarefas da AsBEA, de modo que, temos os 

grupos assim definidos: 

 

I) Como requisitos relacionados com a IMPLANTAÇÃO NO LOTE, a serem 

observados na Planta de Situação e Locação, temos: 

 Garantia do acesso aos edifícios de veículos de socorro e de combate a 

incêndio de forma livre e desimpedida; - (recomendação) 
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 Garantir a compartimentação entre edificações (afastamento ou 

barreira); - (recomendação) 

II) Requisitos relacionados com DIMENSIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO 

ESPACIAL, FUNCIONALIDADE - Plantas baixas e cortes: 

 Rotas de fuga e saídas de emergência (incluídos nestes, escadas e 

rampas); - (obrigatório) 

 Compartimentação horizontal; - (recomendação) 

 Compartimentação vertical; - (recomendação)  

 Compatibilizar dimensionamentos da caixa d’água com as exigências 

legais e normativas de proteção ativa (instalações prediais para combate 

ao fogo – hidrantes e chuveiros automáticos); - (obrigatório) 

III) Para ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO - Plantas, quadros resumos, 

memoriais:  

 Especificação de sistemas construtivos, detalhamento construtivo e 

materiais de acabamento das rotas de fuga e ambientes específicos; - 

(obrigatório) 

Para compor os critérios de qualificação do atendimento, os itens dos requisitos 

obrigatórios foram divididos em dois tipos: Essenciais e Complementares. Os itens dos 

requisitos obrigatórios Essenciais são os que definem a aprovação do projeto de forma direta, 

não sendo possível aprovação sem o atendimento completo destes. Foram determinados como 

sendo os que dependem de proposições projetuais onde, caso não sejam atendidos, haverá 

possibilidade de alterações consideráveis no projeto arquitetônico e consequentemente nos 

projetos complementares da edificação. Exemplo destes requisitos são as larguras de escadas, 

as dimensões dos degraus, as larguras das circulações em rota de fuga. 
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Já os itens dos requisitos obrigatórios Complementares são definidos como sendo os 

que, mesmo não sendo atendidos no projeto podem ser resolvidos sem gerar grandes 

alterações nestes. Como exemplos, temos: mudança no sentido de abertura de portas de 

emergência, tratamento antiderrapante nos degraus das escadas, colocação de corrimãos em 

ambos os lados. 

Ainda temos os itens dos requisitos Recomendatórios como sendo os critérios de 

extrapolação do mínimo e a melhoria na qualidade do projeto frente a Segurança Contra 

Incêndio. Exemplo destes requisitos para caso da pesquisa é a compartimentação horizontal, 

compartimentação vertical, e as distâncias de isolamento entre edificações. 

 

4.4.ANÁLISE DOS PROJETOS SELECIONADOS 

 

Para cada projeto há uma introdução com a descrição das características da edificação, 

suas particularidades e justificativas de definições de ocupação para os devidos 

enquadramentos legais. As avaliações dos projetos seguem em planilhas que englobam os 03 

grupos de requisitos e seus respectivos itens. 

A avaliação se configura com a indicação de ―A‖ – Atendido e ―F‖- Falho para cada 

item dos requisitos analisados nos projetos. A contabilização dos itens atendidos ou falhos 

possibilita a classificação do nível de qualidade ao final das avaliações. A identificação de 

itens não aplicáveis aos projetos analisados tem inscritos na planilha de análise ―NA‖ – Não 

se aplica, e desta forma não entram na contabilização.  
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4.4.1. Projeto 1 - Prédio de salas de aulas em dois pavimentos – UFERSA - 

Campus Mossoró 

 

Descrição do Projeto 

O Projeto 1 tem área total de 1.392,92m² e uma altura de 3,91m, sendo esta definida 

como a distância compreendida do nível do piso de entrada até o nível do piso do segundo 

pavimento (1ª laje). A edificação é constituída de pavimento térreo e pavimento superior, 

construídos em estrutura convencional de concreto armado, lajes pré-moldadas com nervuras 

e blocos cerâmicos. A alvenaria é de tijolos cerâmicos de 8 furos revestidos com argamassa 

interna e externamente. Tem piso industrial liso exceto nas áreas dos banheiros onde é 

aplicado piso cerâmico. As esquadrias têm nas portas externas e janelas alumínio com vidro, 

sendo as portas internas e dos banheiros constituídas de material de madeira laminada com 

quadro de alumínio. A cobertura é de telha metálica trapezoidal sobre estrutura de madeira.  

No andar térreo existem 10 salas de aulas para 31 alunos e 01 professor, uma área de 

recepção, uma copa e uma sala para a secretaria, além de banheiros masculino e feminino 

inclusive para deficientes. O pavimento superior contempla 08 salas de aulas (06 para 31 e 02 

para 84 alunos, ainda 01 professor por sala), um depósito, um local de serviço de copa, uma 

sala técnica e uma sala de professores, além de banheiros masculino e feminino inclusive para 

deficientes. A população foi calculada através da representação dos assentos no layout que 

soma 329 pessoas para o pavimento térreo e 368 pessoas para o pavimento superior. 

A avaliação é demonstrada nos Quadros 6, 7, 8 e 9 com os Grupos de requisitos I, II e 

III. 
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Requisitos do Grupo I – Implantação no lote  

 

O Prédio do Bloco de salas de aulas analisado, situa-se no campus leste da UFERSA e 

é contornado em três das suas quatro faces por vias internas. (Figura 3) 

 

Figura 3 - Planta de locação do Bloco de salas de aulas- dois pavimentos – UFERSA- Mossoró 

 

 Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2012) 

 

Vias para acessibilidade 

As vias são constituídas por paralelepípedo granítico rejuntado com larguras maiores 

que 6,00m, desde as guaritas da entrada principal e da Lateral do campus, até seus 

estacionamentos atendendo assim o limite recomendado pela IT 06/11-CBPMESP. O retorno 

dos veículos de socorro pode ser feito com o uso do estacionamento sob a forma prevista na 

legislação como de ―Y‖ ou ainda fazendo o contorno nas vias ao redor da edificação em 

forma de ―T‖ (Figura 3). 
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Separação entre edificações 

O prédio está isolado em relação aos prédios vizinhos com distâncias maiores que os 

3,72m calculados de acordo com a IT 07/11 do CBPMESP. Esse valor foi encontrado para a 

fachada posterior (fundos – parte inferior da Figura 3), onde existe edificação mais próxima, 

de acordo com a planta de situação. Os distanciamentos ocasionados pelos estacionamentos e 

pelas vias de contorno já propiciam o afastamento de isolamento adequado. O cálculo da 

distância mínima de afastamento é realizado utilizando as proporções de áreas das aberturas 

das fachadas em relação à área dessas mesmas fachadas, considerando questões de 

compartimentação vertical, horizontal (Tabela 1) e ainda as características da severidade do 

incêndio (Tabela 3), de acordo com a carga de incêndio (Tabela 2). O cálculo é baseado no 

painel radiante que as fachadas podem se transformar em situação de incêndio e o seu 

potencial de radiação de calor à sua vizinhança.  

O painel radiante é definido pela presença de compartimentação horizontal e vertical 

externa. Estas dependem da observação de elementos que propiciam compartimentação como: 

paredes com TRRF – Tempo Requerido de Resistência ao Fogo adequado, vãos de separação 

ou afastamento entre as aberturas na horizontal como também na vertical, presença de 

barreiras (abas) na vertical ou na horizontal, lajes de material incombustível entre pavimentos, 

prolongamento de lajes (beirais),etc. Desta forma considera-se o painel radiante aquele 

composto pela área da fachada que compreende o maior compartimento (salas, conjunto de 

salas, andar) considerados os elementos de compartimentação horizontal e vertical.  
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Tabela 1 - Determinação da fachada para o dimensionamento 

 

Fonte: IT 07/2011 do CBPMESP (2011) 

Tabela 2 - Cargas de incêndio específicas por ocupação 

 

Fonte: Anexo A da IT 14/11 (2011) 

Sim Não

Não se aplica

Não se aplica

Toda a fachada do pavimento

Toda a facahada da área do 

maior compartimento 

Não Sim

Sim Sim

Toda a fachada do edifício

Toda  a fachada da área do 

maior compartimento

Toda a fachada do edifício

Toda a fachada da área do 

maior compartimento

Parte da fachada a ser considerada no dimensionamento

Edificações com 2 ou mais 

pavimentos 
Edificações térreas

Vertical

Compartimentação

Não

Medidas de segurança contra incêndio existentes

Horizontal

Não

Agências bancárias D-2 300

Agências de correios D-1 400

Centrais telefônicas D-1 200

Cabelereiros D-1 200

Copiadora D-1 400

Encadernadoras D-1 1000

Escritórios D-1 700

Laboratórios químicos D-4 500

Laboratórios (outros) D-4 300

Lavanderias D-3 300

Oficinas elétricas D-3 600

Oficinas hidráulicas ou mecânicas D-3 200

Pinturas D-3 500

Processamentos de dados D-1 400

Academias de ginástica e similares E-3 300

Pré-escolas e similares E-5 300

Creches e similares E-5 300

Escolas em geral E-1/E-2/E-4/E-6 300

Bibliotecas F-1 2000

Cinemas, teatros e similares F-5 600

Circos e assemelhados F-7 500

Centros esportivos e de exibição F-3 150

Clubes sociais, boates e similares F-6 600

Estações e terminais de passageiros F-4 200

Exposições F-10 Adotar Anexo B ou C

Igrejas e templos F-2 200

Lan house. Jogos eletrônicos F-6 450

Museus F-1 300

Restaurantes F-8 300

300
Estúdios de rádio ou de televisão ou de 

fotografia

Locais de

reunião de

Público

Educacional e

cultura física

Serviços 

profissionais, 

pessoais e

técnicos

D-1

Tabela de cargas de incêndio específicas por ocupação ( trecho)

Carga de incêndio (qfi) 

em MJ/m²
DivisãoDescrriçãoOcupação/Uso
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Tabela 3 - Severidade da carga de incêndio para o isolamento de risco 

 

Fonte: IT 07/2011 do CBPMESP (2011) 

 

No caso do Projeto 1 considerou-se como painel radiante a área de uma das salas de 

aula para 84 alunos no pavimento superior como um compartimento, visto que, o projeto 

apresenta um espaço vazio entre esta e os ambientes vizinhos que cumpre o papel da 

compartimentação horizontal (mínimo de 2,00m entre aberturas - janelas) e ainda há a 

compartimentação vertical externa propiciada pelo afastamento entre o peitoril e verga das 

janelas medindo 2,91m, maior que o mínimo exigido de 1,20m  (Figuras 4, 5 e 6), atendendo 

a IT 09/11 do CBPMESP nos critérios de compartimentação externa.  

 

Figura 4 – Planta baixa do pavimento térreo do Bloco de salas de aulas em 2 pav. 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2012) 

Classificação da severidade Carga de incêndio (MJ/m2)

I

II

III

0-680

680-1460

Acima de 1460
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Figura 5 – Planta baixa do pavimento superior do Bloco de salas de aulas em 2 pav. 

 
Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2012), adaptado pelo autor 

 

Figura 6 - Corte Transversal do Bloco de salas de aulas em dois pavimentos. 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2012), adaptado pelo autor 

 

Desta forma o cálculo da distância de afastamento entre a edificação e as edificações 

vizinhas foi baseado neste painel de fachada que compreende a sala de aulas maior no 

2,91m 
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pavimento superior, visto ainda que este pavimento se prolonga em direção ao prédio mais 

próximo no seu lado posterior (Figura 6).  

A sequência dos cálculos é exemplificada no Anexo C da IT 14/11 do CBPMESP.  

Para análise do Projeto 1 temos os seguintes dados utilizados para o cálculo: 

 Carga de incêndio de 300 MJ/m2 - para ocupação E1 (Tabela 2); 

 Superfície radiante de 11,70m de largura e altura de 4,54m (compartimentação 

a cada duas salas, pav. superior– Figura 5); 

 Edificação em cidade com Corpo de Bombeiros (β=1,5m - Item 6.1.2.2.5 da IT 

07/11). 

Com esses dados seguem-se os seguintes passos para calcular a distância mínima de 

segurança para isolamento da edificação em relação a prédio vizinho: 

1º passo: Relação largura (maior valor)/altura(menor valor), X = 11,70/4,54 = 2,58 

(adotar índice 3,2 na Tabela 4); 

 

Tabela 4 - Índice das distâncias de segurança “α” 

 

Fonte: Anexo A da IT 14/2011 do CBPMESP (2011) 
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2º passo: Determinação do porcentual de abertura, Y = 10,0/53,12 = 0,19 (20%) = área 

das aberturas da fachada considerada / área total da fachada considerada; 

3º passo: Determinação da severidade, conforme carga de incêndio (Tabela 3), 

obtendo Classificação de severidade ―I‖; 

4º passo: Com os valores de ―X‖ e ―Y‖, consultar a tabela (Tabela 4) para razão entre 

largura (maior dimensão) e a altura obtendo o valor de 2,58. Utilizado 3,2 obtendo-se o índice 

―α‖= ―0,49‖; 

5º passo: Utilizar a equação (1) para cálculo da distância ―D‖: 

 

D = ―α‖ x (menor dimensão do painel radiante) + ―β‖                          equação (1) 

Onde ―β‖ assume 1,5m para cidade com Corpo de Bombeiros e 3,0m par cidades sem. 

 

O valor encontrado é a distância segura do Prédio 1 à edificação mais próxima sem 

levar em conta a influência dessa edificação sobre o Prédio 1. Em situação de conhecimento 

das características das edificações vizinhas, como é o caso de edificações em um mesmo lote, 

pode-se ter avaliação mais precisa do conjunto das edificações, com o cálculo das distâncias 

mínimas de cada uma em relação às demais, utilizando a maior distância encontrada. Neste 

caso podem-se aplicar os fatores de redução de distância de separação, conforme Tabela B-1 

da IT 14/11. 

A avaliação dos requisitos do Grupo I é apresentada no Quadro 06 seguindo a 

indicação de ―A‖ para itens ―Atendidos‖, ―F‖ para itens que foram ―Falhos‖ no projetos ou 

não foram atendidos e ―NA‖ para indicar que o item não se aplica ao projeto em analisado. 
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Quadro 6 - Grupo I da avaliação do Projeto 1- Implantação no lote 

 

 

Requisito 3 do Grupo II – Dimensionamento, distribuição espacial e funcionalidade  

 

A avaliação dos requisitos do Grupo II segue para a edificação em análise onde, a 

escada determinada é a do tipo convencional, aberta (Código CBMRN) e esta faz parte da rota 

de fuga. Assim são analisados os requisitos referentes à saída de emergência, incluindo entre 

eles, os itens relativos à escada. Nas Figuras 6 e 7 obtêm-se os dados do projeto que são 

analisados, inclusive com a indicação de legenda dos percursos definidos com o determinado 

para rota de fuga e para o cálculo da distância máxima a percorrer. 

A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por 

elas deva transitar, observados os seguintes critérios: 

a) os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que sirvam à 

população; 

b) as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de 

maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços 

correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido da saída. 

A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, é dada pela seguinte 

fórmula: 

 

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

Garantia do acesso aos edifícios de veículos de socorro e de combate a incêndio de forma livre e  

Objetivo

b) Retornos  possiveis em ―Y‖, ―T‖, 

ou Circular 
A

A

Objetivo

Afastamento entre edificações que evite risco de

propagação para edifícios adjacentes - isolamento

de risco

Requisito - 2

Recomendação

Recomendação

Recomendação

a) Vias de acesso(s) com largura 

mínima de 6,0m

Garantir a compartimentação entre edificações (afastamento ou barreira)

A

a) Distanciamento mínimo entre 

fachadas com aberturas para os 

prédios vizinhos (calculado) ou 

barreira física de isolamento.

IT  07 CBMESP

Vias para acessibilidade do corpo de bombeiros e

equipes de socorro à edificação 

Exigências Normativas

ANÁLISE DE PRO JET0 - Projeto 1

I .  Implantação no Lote - Planta de Situação e locação

Requisito - 1

IT  06 CBMESP

Exigências Normativas



104 
 

104 
 

N = P/C                                                                                            equação (2) 

Onde: 

N = Número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro imediatamente superior; 

P = População, conforme coeficiente da Tabela 5, e critérios das seções 5.3 e 5.4.1.1(IT 11/2014 

CBPMESP) e 

C= Capacidade da unidade de passagem conforme Tabela 5. 

Notas: 

1. Unidade de passagem: largura mínima para a passagem de um fluxo de pessoas, fixada em 

0,55 m; 

2. Capacidade de uma unidade de passagem: é o número de pessoas que passa por esta unidade 

em 1 minuto; 

3. A largura mínima da saída é calculada pela multiplicação do N pelo fator 0,55, resultando na 

quantidade, em metros, da largura mínima total das saídas. 

 

A verificação do dimensionamento da largura da escada é feito utilizando a população 

atendida por esta e o índice de ―C‖ - Capacidade de unidade de passagem, de acordo com 

―Tabela 1 do anexo A‖ da IT 11/2014 CBPMESP (Tabela 5): 

 

Tabela 5 - Dados para o dimensionamento das saídas de emergências 

 

Fonte: Tabela 1 do Anexo “A” da IT 11/14 do CBPMESP (2014) 

Notas: 

(A) os parâmetros dados nesta tabela são os mínimos aceitáveis para o cálculo da população (ver 5.3); 

E-1 a E-4 Uma pessoa por 1,5m² de área de sala de aula(F) 100 75 100

E-5, E-6 Uma pessoa por 1,5m² de área de sala de aula(F) 30 22 30

F-1, F10 Uma pessoa por 3m² de área (N)

F-2, F-5, F-8 Uma pessoa por m² de área (F)(G)(N)(Q)

F-3, F-9 Duas pessoas por m² de área (G)(N) (1:0,5m²) (Q)

F-6, F-7 Três pessoas por m² de área (G)(N)(P)(Q)

F-4 Uma pessoa por 3m² de área (E)(J)(F)(N)

100 75 100

Dados para o dimensionamento das saídas de emergência

PortasDivisãoGrupo

População

Ocupação

F

E

Capacidade de unidade de 

passagem (UP)

Acessos / 

Descargas

Escadas / 

rampas
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(B) as capacidades das unidades de passagem (1 UP = 0,55 m) em escadas e rampas estendem-se para 

lanços retos e saída descendente; 

(E) por ‖Área‖ entende-se a ―Área do pavimento‖ que abriga a população em foco, conforme 

terminologia da IT 03; quando discriminado o tipo de área (por ex.: área do alojamento), é a área útil 

interna da dependência em questão; 

(F)  auditórios e assemelhados, em escolas, bem como salões de festas e centros de convenções em hotéis 

são considerados nos grupos de ocupação F-5, F-6 e outros, conforme o caso; 

(G)  as cozinhas e suas áreas de apoio, nas ocupações B, F-6 e F-8, têm sua ocupação admitida como no 

grupo D, isto é, uma pessoa por 7 m² de área; 

 (J) a parte de atendimento ao público de comércio atacadista deve ser considerada como do grupo C; 

 (N) para o cálculo da população, será admitido o leiaute dos assentos fixos (permanente) apresentado em 

planta; 

 (P) para a ocupação ―restaurante dançante‖ e ―salão de festas‖ onde há mesas e cadeiras para refeição e 

pista de dança, o parâmetro para cálculo de população é de 1 pessoa por 0,67 m² de área; 

(Q)  para os locais  que possuam    assento do tipo banco (assento  comprido, para várias pessoas, com ou 

sem encosto) o parâmetro para cálculo de população é de 1 pessoa por 0,50 m linear, mediante 

apresentação de leiaute; 

 

Para o edifício foi utilizada a população do pavimento superior, como o pavimento 

com maior população, através da qual devem ser dimensionadas as saídas de emergência.  A 

população utilizada para o cálculo foi de 368 pessoas e o índice ―C‖, segundo a Tabela 5, é de 

75 para as escadas e 100 para portas e circulações.  

 

Dimensões da escada, circulação e hall de acesso 

O cálculo para 368 de população e ―C‖=75, pela equação (2), resultou em largura para 

a escada com 2,75m (5 unidades de passagem de 0,55m). Assim, a escada projetada não 

atende ao Código do Corpo de Bombeiros, por ter apenas 2,00m de largura.  

Ainda no pavimento superior, a circulação que funciona como rota de fuga e que dá 

acesso à escada (escada de emergência), mede 2,40m de largura e atende a exigência pelo 

cálculo da equação (2) que seria de 2,20m.  
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O acesso ao hall da escada tem vão de 3,30m, maior que 2,20m, e também atende ao 

requisito da IT 11 para a população do pavimento superior (maior população a atender).  

Quanto ao acesso à rua para a população do pavimento superior, considerando como 

ideal chegar à rua pela porta de entrada da edificação visto que, a escada leva ao hall de 

entrada, o projeto não contemplaria essa exigência, pois ao invés dos 2,20m de vão 

necessários segundo cálculo para a equação (2), só teria uma porta de 1,80m, a qual ainda 

apresenta abertura contrária ao fluxo de saída da edificação infringindo a mais essa exigência 

(Figura 8). 

O mesmo raciocínio é feito para as portas de emergência determinadas nas duas 

extremidades da edificação, sendo para cada uma delas, verificada a utilização para a metade 

da população do pavimento térreo, desconsiderando a saída pela porta principal.  

No cálculo, a edificação teria que ter portas com no mínimo de 1,10m de largura. 

Neste caso a edificação atendeu a legislação, pois contempla portas com 1,60m.  

No projeto identifica-se uma divisão do hall da escada com a circulação interna das 

salas, o que sugere uma compartimentação dos ambientes como também da escada. Contudo a 

porta que faz a ligação não é do tipo corta-fogo e desta forma não se configura a 

compartimentação interna. 
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Figura 7 - Planta baixa do pav. Superior do Bloco de salas de aulas-UFERSA-Mossoró 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2012), adaptado pelo autor 
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Figura 8 - Planta baixa do pav. Térreo do Bloco de salas de aulas-UFERSA-Mossoró 

 
Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2012), adaptado pelo autor 
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Verificação das distâncias máximas a percorrer 

Verificou-se que as distâncias percorridas dos pontos mais desfavoráveis da 

edificação, localizados no pavimento superior (Figura 7), não atende a IT 11/14 que pede 

30,0m para edificação com saída única, sem detecção de fumaça e sem chuveiros automáticos 

(Tabela 6).  

No Térreo, existe mais de uma saída, e a distância máxima a percorrer exigida é de 

50,0m. As opções de fuga existentes tanto para as portas de emergência laterais existentes, 

quanto para a saída pela porta principal de entrada, atendem essa exigência (Figura 8). 

 

Tabela 6 - Distâncias máximas a serem percorridas 

Fonte: Tabela 2 do Anexo “B” da IT 11/14 do CBPMESP (2014) 

 

Notas

c.  para edificações com sistema de controle de fumaça, admite-se acrescentar 50% nos valores acima;

d.  para a classificação das ocupações (grupos e divisões), consultar a Tabela 1 da Portaria 191/13 CBMRN;

e.  Para admitir os valores da coluna “mais de uma saída” deve haver uma distância mínima de 10 m entre elas;

f.  Nas áreas técnicas (locais destinados a equipamentos, sem permanência humana e de acesso restrito),  a  distância 

máxima a ser percorrida é de 140 metros.

 Distancias máximas a serem percorridas

55m 65m 75m

a.  esta tabela se aplica a todas as edificações, exceto para os locais destinados à divisão F-3 e F-7, com população total 

superior a 2.500 pessoas, onde deve ser consultada a IT 12/11;

b. para que ocorram as distâncias previstas nesta Tabela e Notas, é necessária a apresentação do leiaute definido em

planta baixa (salão aberto, sala de eventos, escritórios, escritórios panorâmicos, galpões e outros). Caso não seja

apresentado o leiaute definido em planta baixa, as distâncias definidas devem ser reduzidas em 30%;

60m 55m 65m 75m 90m

30m

C,D,E,    

F,G-3,         

G-4,G-5,        

H,L e M

40m 45m 50m

Com 

detecção 

automática 

de fumaça

35m 40m 45m 45m

Saída da

edificação 

(piso de

descarga)

Demais 

andares

Sem 

detecção 

automática 

de fumaça

Com 

detecção 

automática 

de fumaça

Andar

Grupo e

divisão de 

ocupação

Sem 

detecção 

automática 

de fumaça

(referência

Com 

detecção 

automática 

de fumaça

Sem 

detecção 

automática 

de fumaça

(referência

Com 

detecção 

automática 

de fumaça

Sem 

detecção 

automática 

de fumaça

Sem chuveiros automàticos Com chuveiros automáticos

Saída única Mais de uma saída Saída única Mais de uma saída
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Na definição do ponto de início do percurso levou-se em consideração o ponto mais 

desfavorável de posicionamento dos usuários previsto no layout e ainda a se a distância 

percorrida internamente ao ambiente excede ou não o limite de 10,0m de acordo com o item 

5.5.2.2 da IT11/14. No caso, o percurso interno das salas medido do ponto mais desfavorável 

até a porta de saída da sala mais próxima deste ponto, ultrapassa os 10,0m e assim foi somado 

ao percurso da porta até a escada  ou porta até a saída de emergência (Figura 7 e 8). 

 

Verificação do patamar, degraus e corrimãos da escada  

O comprimento do patamar é dado pela equação (3).  

p = (2h + b) n + b                                                                               equação (3) 

 

a. onde n é um número inteiro (1, 2 ou 3), quando se tratar de escada reta, medido na direção do 

trânsito; 

b. no mínimo, igual à largura da escada quando há mudança de direção da escada sem degraus 

ingrauxidos, não se aplicando, nesse caso, a fórmula anterior. 

 

No caso a escada tem mudança de direção e sem degraus ingrauxidos e a largura do 

patamar deverá ser no mínimo igual à largura da escada. A escada está de acordo com a 

norma, ou seja, largura igual a da escada, 2,0m. Porém como a escada não atende a largura 

necessária o patamar também se enquadra nesta restrição (Figura 9). 

Há em planta, desenho do corrimão nos dois lados da escada, e de forma contínua 

como pede a normalização (Figura 9). 
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Figura 9 – Detalhe 1 da planta baixa da escada do prédio de salas de aulas de 2 pavimentos –UFERSA- 

Mossoró 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2012) - adaptado pelo autor 

 

Figura 10 - Detalhe 2 da planta baixa da escada do prédio de salas de aulas de 2 pavimentos –UFERSA- 

Mossoró 

 

 Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2012) - adaptado pelo autor 
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As dimensões dos degraus, verificados na planta de corte (Figura 9 e 10), são 17 cm de 

espelho (h) e 30 cm de piso (b), e atendem a IT 11/2014 do CBPMESP- Saídas de emergência 

através da equação (4), fórmula de Blondel: 

 

63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm                                                                   equação (4) 

 

Altura h compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerância de 0,5 cm. 

Por não conter bocel (nariz) nem balanço da quina do degrau sobre o imediatamente 

inferior maior 1,5 cm atende a IT 11/2014 do CBPMESP (Figura 10). 

A compilação da avaliação dos requisitos do Grupo II são apresentados no Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Grupo II – Requisito 3 da avaliação do Projeto 1- Dimensionamento, distribuição espacial, 

funcionalidade 

 

Requisito 4, 5 e 6 do Grupo II – Dimensionamento, distribuição espacial e funcionalidade. 

 

Compartimentação horizontal 

 Como já citado anteriormente existem no projeto, vãos vazios criados entre cada duas 

salas, que fazem o papel de compartimentação do prédio em três partes (Figura 11). Esses 

Referência Utilização Status

Essencial F

Essencial A

Essencial A

Essencial A

Essencial A

Essencial A

Complementar A

h) Escada/rampa -corrimão - 2 lados 

Rotas de fuga e  saídas de emergência (incluídos nestes, escadas e  rampas)

Exigências Normativas

e) Escada - patamar

g)Escada - bocel ou quina ≤ 1,5cm

c) Circulação - largura

d)Acessos - halls - largura

b)Saída/ Escada - Distancia percorrida 

(quantidade)
Essencial F

f)Escada - degraus (h e b)- Blondel 

O bjetivo

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Requisito - 3

Complementar A

a) Saídas/escada - largura 

Complementar

i) Escada/rampa -corrimão contínuo

k)Portas de salas com mais de 100 

pessoas: abertura para fora
Complementar NA

NA

j) Abertura das Saídas de 

emergência(sentido)
Complementar F

IT  11 CBMESP

Saídas de emergência em condições de acesso de

qualquer ponto do pavimento e adequação dos

acessos, das saídas e das áreas de descarga, quanto

às suas propriedades de isolamento,

dimensionamento e quantidade 

l)Portas de salas com mais de 100 

pessoas:  dimensão
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vãos são constituídos de paredes de alvenaria com espaçamento entre si de 1,00m. Esses 

espaços ganham maior largura nas fachadas propiciando um afastamento entre as janelas das 

salas adjacentes de 2,00m, atendendo ao critério de risco isolado previsto no código do 

CBMRN e IT 09/2011 CBPMESP (Figura 7 e 8).  

Esses espaços criados servem para localização das máquinas do sistema de ar 

condicionado e são compostos de grandes painéis de cobogós que fazem a captação dos 

ventos externos para o seu interior, tendo ainda uma claraboia na cobertura para exaustão e 

circulação dos ventos.  

 

Figura 11 - Corte longitudinal – Bloco de salas de aulas em dois pavimentos-UFERSA-Mossoró. 

 

Fonte: arquivos SIN-UFERSA (2012) 

 

Porém, como salas de aulas são, segundo a IT 09/2011, consideradas como unidades 

autônomas para compartimentação, e para as salas que tem como divisórias as paredes 

simples somadas aos trechos de paredes entre as janelas das salas adjacentes medindo no total 
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0,43m, estas não atendem ao item compartimentação horizontal por completo por ser essa 

medida menor do que os 2,00m exigidos (Figura 7, página 106) 

As paredes de alvenarias de tijolos de 8 furos de 15cm de espessura rebocada com 

argamassa de cimento areia e cal se enquadram na especificação da Tabela do Anexo B da IT 

08/11 do CBMESP que infere a este tipo de alvenaria com TRRF- Tempo de Requerido de 

Resistencia ao Fogo de 2 horas, atendendo assim esse item do requisito. 

 

Compartimentação vertical 

Quanto à compartimentação vertical, há no projeto uma diferença de prumo dos 

andares na fachada posterior proporcionado pelo prolongamento do piso do andar superior 

que equivale a uma proteção por beiral, além do afastamento vertical entre as esquadrias nas 

duas fachadas principais medir 2,91m de verga ao peitoril. Esse afastamento atende ao 

mínimo exigido pela IT 09/2011, 1,20m, que tem o objetivo de impedir a propagação do 

incêndio entre pavimentos adjacentes (Figura 6, página 99). 

A laje de piso em concreto se apresenta como entrepiso incombustível atendendo mais 

um item do requisito. 

 

Previsão de reserva de incêndio 

Não há indicação do volume de água reservada exclusivamente para atender a rede de 

hidrantes determinada para a edificação (Figura 11). 

Tomando como opção o uso da IT 22/11 do CBPMESP temos, pela observação 

das Tabelas 7 e 8 que, o Projeto 1, pela classificação de ocupação E1 e área menor que 

2.500m², se enquadra na condição de uso de sistema do tipo 2 (hidrante – abrigo, 

mangueira de incêndio, chave para hidrante de engate rápido e esguicho), requerendo 

uma RTI de 8m³.  
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Tabela 7 - Aplicabilidade dos tipos de sistemas e volume de reserva de incêndio mínima (m³) 

 

Fonte: IT 22/11- CBPMESP (2011) 

 

Tabela 8 - Componentes para cada hidrante e mangotinho 

 

Fonte: IT 22/11- CBPMESP (2011) 
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A avaliação do Grupo II, nos requisitos 4, 5 e 6 são apresentados no Quadro 8: 

Quadro 8 - Grupo II – Requisito 4, 5 e 6 da avaliação do Projeto 1- Dimensionamento, distribuição 

espacial, funcionalidade. 

 

Requisitos do Grupo III – Requisito 7- Especificações e detalhamento 

 

O piso da escada e das áreas de circulação pertencentes à rota de fuga não estão 

identificadas como ante derrapante (Figura 17 e 18). 

O corrimão da escada não apresenta detalhe de suas dimensões, afastamento da 

parede, altura e aberturas que comprove a sua adequação a IT 11/14. Esse fato sugere a 

possibilidade de execução do equipamento propiciando riscos numa situação de sinistro. 

Na análise do Grupo III, decorrentes dos dados coletados nos documentos do Projeto-

1, segue o Quadro 9: 

Quadro 9 - Grupo III – Requisito 7 da avaliação do Projeto 1- Especificações e detalhamentos 

 

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

Recomendação A

Referência Utilização Status

IT  09 CBMESP 

IT  22 CBMESP

IT34 CBMESP

Garantir o volume mínimo de reserva para o

atendimento ao sistema de Hidrante e/ou

chuveiros automáticos

Requisito-6

a) Afastamento entre vergas e

peitoris de aberturas em pavimentos

consecutivos >1,20m ou

prolongamento de laje com 0,90m.

Ou soma da aba + altura da verga-

peitoril > 1,20m

b) Entrepiso incombustível- lajes

Compatibilizar dimensionamento da caixa d’água - volume útil  e  reserva de incêndio

O bjetivo Exigências Normativas

A

IT  09 CBMESP 

O bjetivo Exigências Normativas

NA

F

A

Compartimentação  vertical

a) Reserva Técnica de incêndio para 

Hidrantes-RTI

b) Reserva de incêndio para chuveiros 

automáticos (50% da RTI)

Complementar

Complementar

Controle dos riscos de propagação horizontal de

incêndio por isolamento de áreas

F

Recomendação

Recomendação

Recomendação

O bjetivo

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Controle dos riscos de propagação vertical entre

pavimentos consecutivos

Requisito - 5

Requisito - 4 Compartimentação horizontal

Exigências Normativas

a) Salas com paredes divisórias com 

TRRF mínima de 2h

b) Isolamento de salas - aberturas 

afastadas 2m ou separadas por 

prolongamento de parede de 0,90m

Referência Utilização Status

IT 11 CBMESP Complementar F

IT 11 CBMESP Complementar F

IT 11 CBMESP Complementar NAc) Rampa (piso antiderrapante)

Definir materiais com especificações de acordo

com as exigências de proteção e prevenção contra

incêndio

b) Detalhamento do corrimão

a) Escada (piso antiderrapante)

III. Especificações e detalhamento - Plantas, quadros resumos, memoriais

Requisito - 7 Especificação de sistemas construtivos, detalhamento construtivo e materiais de acabamento

Objetivo Exigências Normativas
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A avaliação do projeto 1, quanto ao nível de atendimento dos requisitos de SCI, 

teve um percentual de atendimento no geral de 65%, medido através da divisão do 

número de itens atendidos pelo total de itens verificados, onde: as exigências obrigatórias 

essenciais foram 71% atendidas, as obrigatórias complementares 33% e as 

recomendações 86%, seguindo o mesmo critério de cálculo para o percentual. 

            

4.4.2. Projeto 2 - Prédio de salas de aulas Térreo – UFERSA – Mossoró 

 

Descrição do Projeto 

Entre os projetos desse tipo de edificação, tomou-se o projeto da Central de aulas V, 

situado no campus leste da UFERSA Mossoró para análise. Para o projeto em questão temos 

área total de 1.181,95m², em edificação térrea com uma altura de 5,01m, sendo esta altura 

definida como a distância compreendida do nível do piso de entrada até o nível mais alto da 

cobertura. 

 A edificação é projetada para estrutura convencional de concreto armado, lajes pré-

moldadas com nervuras e blocos cerâmicos. A alvenaria é de tijolos cerâmicos de 8 furos 

revestidos com argamassa interna e externamente. Tem piso industrial liso exceto nas áreas 

dos banheiros onde é aplicado piso cerâmico. As esquadrias têm nas portas externas e janelas 

alumínio com vidro, sendo que as portas internas e dos banheiros são constituídas de material 

laminado com quadro de alumínio. A cobertura é de telha metálica trapezoidal sobre estrutura 

de madeira.  

Existem 10 salas de aulas para 62 alunos, uma área de recepção além de banheiros 

masculino e feminino inclusive para deficientes. A população apresentada em layout para a 

edificação é de 632 pessoas. 
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A avaliação consta nos Quadros 10, 11 e 12 com os Grupos de requisitos I, II e III.  

 

Requisitos do Grupo I – Implantação no lote  

 

O Prédio do Bloco de salas de aulas, Central de aulas V, situa-se no campus leste da 

UFERSA e é contornado nas quatro faces por vias internas (Figura 12).  

 

Figura 12 - Planta de locação do Bloco de salas de aulas- térreo – Central de aulas V- UFERSA Mossoró 

. 

Fonte: arquivos SIN-UFERSA (2008) 

Vias para acessibilidade  

As características construtivas seguem o mesmo padrão do Projeto 1, com as mesmas 

condições de atendimento quanto os requisitos de acessibilidade (vias com 7,0m de largura)  e 

retorno das viaturas (uso das vias de contorno e estacionamento). 

 

Separação entre edificações 

O prédio está isolado em relação aos prédios vizinhos pelas vias de contorno (7,0m de 

largura) e estacionamento, com distâncias maiores que os 4,65m calculados de acordo com a 
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IT 07/2011 do CBPMESP. Esse valor foi encontrado para a fachada posterior (parte superior 

da Figura 12), onde existe edificação mais próxima, de acordo com a planta de situação. O 

cálculo é realizado utilizando o mesmo procedimento já mostrado para o Projeto 1 com os 

seguintes dados utilizados: 

 Carga de incêndio de 300 MJ/m2 - para ocupação E1 (Tabela 2); 

 Severidade ―I‖, conforme carga de incêndio (Tabela 3); 

 Superfície radiante de 32,10m de largura e altura de 3,35m (compartimentação 

das três salas do lado direito do prédio – Figura 13); 

 Edificação em cidade com Corpo de Bombeiros (β=1,5m). 

 

Figura 13 - Planta baixa do bloco de salas de aulas térreo – Central aulas V – UFERSA- Mossoró. 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2008)- adaptado pelo autor 

 

Com esses dados seguem-se os passos para calculo da distância mínima de segurança 

para isolamento da edificação em relação a prédio vizinho: 

Relação largura (maior valor)/altura(menor valor), X = 32,10/3,35 = 9,58 (adotar 

índice 10,0 da Tabela 4); 

Determinação do porcentual de abertura, Y = 22,5/107,53 = 0,21 (30%) = área das 

aberturas da fachada considerada / área total da fachada considerada); 
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Com os valores de ―X‖ e ―Y‖, ―α‖= ―0,94‖ (Tabela 4); 

Assim, a distância D = ―α‖ x (menor dimensão) + ―β‖ temos D=4,65m. Esta distância 

mínima está atendida no projeto (Figura 12); 

No Quadro 10 é apresentado o resultado da avaliação dos requisitos do Grupo I para o 

Projeto 2: 

 

Quadro 10 - Grupo I da avaliação do Projeto 2- Implantação no lote 

 

Requisito 3 do Grupo II – Dimensionamento, distribuição espacial e funcionalidade  

 

Dimensões da escada, circulação e hall de acesso 

As saídas de emergências identificadas no Projeto 2, edifício térreo, são as duas portas 

situadas nas laterais da edificação. Ambas possuem largura de 0,90m e abrem no sentido da 

saída. Contudo essa dimensão não atende ao requisitado pela IT 11/14 do CBPMESP.  

A população está dividida entre as duas alas do edifício e cada saída e circulação 

adjacente atenderá a população de sua ala. A ala da direita compreende 06 salas de aulas e a 

ala da esquerda 04 salas, com populações definidas pelo layout dos assentos de 378 e 254 

pessoas respectivamente.  

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

IT  06 CBMESP

Exigências Normativas

Recomendação

a) Vias de acesso(s) com largura 

mínima de 6,0m

Garantir a compartimentação entre edificações (afastamento ou barreira)

A

a) Distanciamento mínimo entre 

fachadas com aberturas para os 

prédios vizinhos (calculado) ou 

barreira física de isolamento.

IT  07 CBMESP

Vias para acessibilidade do corpo de bombeiros e

equipes de socorro à edificação 

Exigências Normativas

ANÁLISE DE PRO JET0 - Projeto 2

I .  Implantação no Lote - Planta de Situação e locação

Requisito - 1 Garantia do acesso aos edifícios de veículos de socorro e de combate a incêndio de forma livre e  

Objetivo

b) Retornos  possiveis em ―Y‖, ―T‖, 

ou Circular 
A

A

Objetivo

Afastamento entre edificações que evite risco de

propagação para edifícios adjacentes - isolamento

de risco

Requisito - 2

Recomendação

Recomendação
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Calculada a largura mínima necessária para esta população (2,20m) verifica-se que as 

circulações com 2,40m atendem a população, contudo o limite mínimo é prejudicado em 

alguns pontos com a disposição de bancos e vasos de plantas previstos no projeto (Figura 14). 

 As portas com apenas 0,90m de largura não atendem as populações das alas que 

pedem portas com aberturas de 2,20m, para a ala da direita e 1,65m para a ala da esquerda. 

 

Verificação das distâncias máximas a percorrer 

As portas de entrada foram desconsideradas como alternativas para saída do prédio 

devido à indicação da abertura não ser a ideal (portas tem abertura para dentro).  

A distância percorrida do ponto mais desfavorável da edificação, 1ª sala da ala direita, 

parte inferior do projeto, atende a IT 11/14 que pede 50,0m para edificação térrea (piso da 

saída igual ao piso da descarga), com mais de uma saída e sem detecção de fumaça e 

chuveiros automáticos (Figura 14). A distância foi contabilizada da posição da cadeira do 

canto da sala, devido à distância percorrida interna ser maior que os 10,0m prescritos como 

limite na legislação para contagem a partir da porta.  

 

Figura 14 - Planta baixa do bloco de salas de aulas térreo – Rota de fuga -Central aulas V – 

UFERSA- Mossoró. 

  

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2008)- adaptado pelo autor 
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A avaliação do requisito 3 do Grupo II está disposta no Quadro 11: 

 

Quadro 11 - Grupo II – Requisito 3 da avaliação do Projeto 2- Dimensionamento, distribuição 

espacial, funcionalidade 

 

Requisitos 4, 5 e 6 do Grupo II para o Projeto 2 

 

Compartimentação horizontal 

As paredes divisórias das salas são e de alvenarias revestidas atendem aos critérios do 

TRRF (IT 08/11 CBMESP) exigido para compartimentação. Segundo a IT 09/2011, salas de 

aulas são consideradas como unidades autônomas e, para o caso do Projeto 2, não atendem a 

compartimentação devido a ter separação entre vãos das aberturas das salas de apenas 0,20m 

sem nenhuma barreira compensatória para isolamento (Figura 13). 

 

Previsão de reserva de incêndio 

No reservatório de água não há indicação do volume de água reservada 

exclusivamente para atender a rede de hidrantes determinada para a edificação (Figura 

15). O volume mínimo, da mesma forma que para o Projeto 1, deveria ser de 8m³ 

(Tabela 7 e 8). 

Referência Utilização Status

Essencial F

Essencial F

Essencial NA

Essencial NA

Essencial NA

Essencial NA

Complementar NA

Complementar NA

Complementar

i) Escada/rampa -corrimão contínuo

k)Portas de salas com mais de 100 

pessoas: abertura para fora
Complementar NA

NA

j) Abertura das Saídas de 

emergência(sentido)
Complementar A

IT  11 CBMESP

Saídas de emergência em condições de acesso de

qualquer ponto do pavimento e adequação dos

acessos, das saídas e das áreas de descarga, quanto

às suas propriedades de isolamento,

dimensionamento e quantidade 

l)Portas de salas com mais de 100 

pessoas:  dimensão

a) Saídas/escada - largura 

Exigências Normativas

e) Escada - patamar

g)Escada - bocel ou quina ≤ 1,5cm

c) Circulação - largura

d)Acessos - halls - largura

b)Saída/ Escada - Distancia percorrida 

(quantidade)
Essencial A

f)Escada - degraus (h e b)- Blondel 

O bjetivo

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Requisito - 3

h) Escada/rampa -corrimão - 2 lados 

Rotas de fuga e  saídas de emergência (incluídos nestes, escadas e  rampas)
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Figura 15 - Planta de Corte – Central de aulas V- campus Mossoró- 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2008)- adaptado pelo autor 

 

Ainda na avaliação do Grupo II, temos o Quadro 12 que compila os resultados. 

 

Quadro 12 - Grupo II – Requisito 4, 5 e 6 da avaliação do Projeto 2- Dimensionamento, distribuição 

espacial, funcionalidade 

 

 

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

Recomendação NA

Referência Utilização Status

O bjetivo

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Controle dos riscos de propagação vertical entre

pavimentos consecutivos

Requisito - 5

Requisito - 4 Compartimentação horizontal

Exigências Normativas

a) Salas com paredes divisórias com 

TRRF mínima de 2h

b) Isolamento de salas - aberturas 

afastadas 2m ou separadas por 

prolongamento de parede de 0,90m

F

NA

Compartimentação  vertical

a) Reserva Técnica de incêndio para 

Hidrantes-RTI

b) Reserva de incêndio para chuveiros 

automáticos (50% da RTI)

Complementar

Complementar

Controle dos riscos de propagação horizontal de

incêndio por isolamento de áreas

F

Recomendação

Recomendação

Recomendação

a) Afastamento entre vergas e

peitoris de aberturas em pavimentos

consecutivos >1,20m ou

prolongamento de laje com 0,90m.

Ou soma da aba + altura da verga-

peitoril > 1,20m

b) Entrepiso incombustível- lajes

Compatibilizar dimensionamento da caixa d’água - volume útil  e  reserva de incêndio

O bjetivo Exigências Normativas

A

IT  09 CBMESP 

O bjetivo Exigências Normativas

NA

IT  09 CBMESP 

IT  22 CBMESP

IT34 CBMESP

Garantir o volume mínimo de reserva para o

atendimento ao sistema de Hidrante e/ou

chuveiros automáticos

Requisito-6
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A análise do Grupo III, para o Requisito 7 , não é considera para o Projeto 2 por este 

ser térreo e não conter escada nem rampas previstas.  

O nível de atendimento referente ao total de requisitos de SCI do projeto 2, 

obteve um percentual de 60%,  com atendimento de: 33% das exigências obrigatórias 

essenciais, 50% das obrigatórias complementares e 80% para as recomendadas. 

 

4.4.3. Projeto 3 - Prédio de Laboratórios Padrão – campus Caraúbas – UFERSA 

 

Descrição do Projeto 

O Projeto 3 avaliado tem área total de 1.242,88m² e uma altura de 3,80m. A edificação 

tem dois andares e segue com as mesmas características construtivas dos prédios já analisados 

da UFERSA e atende a uma população de 130 pessoas no térreo e 125 no pavimento superior. 

No andar térreo existem 05 laboratórios para 25 alunos, uma sala de professores e uma 

recepção, além de banheiros masculino e feminino inclusive para deficientes.  

O pavimento superior contempla 05 laboratórios com capacidade máxima para 25 

alunos, um depósito e uma sala técnica, além de banheiros masculino e feminino inclusive 

para deficientes.  

A avaliação segue nos Quadros 13, 14, 15 e 16 nos Grupos de requisitos I,II e III. 

 

Requisito 1 e 2 do Grupo I 

 

O Prédio do Bloco de laboratórios analisado situa-se no campus da UFERSA em 

Caraúbas, segue o padrão de locação dos demais prédios da instituição sendo contornado em 

três das suas quatro faces por vias internas com 7,0m de largura, no mesmo padrão 

construtivo da UFERSA já descrito no Projeto 1. 
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Figura 16 - Planta de locação do Bloco de laboratórios - campus de Caraúbas. 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2013)- adaptado pelo autor 

 

Vias de para acessibilidade: 

As condições de acessibilidade e retorno de veículos e de equipe de socorro são 

atendidas pela condição de contorno pelas vias com largura de 7,0m (Figura 16).  

 

Separação entre edificações: 

O prédio está isolado em relação aos prédios vizinhos com distâncias maiores que os 

3,43m calculados de acordo com a IT 07/2011 do CBPMESP. Esse valor foi encontrado para 

a fachada posterior (fundos), onde existe edificação mais próxima (Figura 16).  

O cálculo é realizado utilizando o mesmo procedimento já mostrado para o Projeto 1 e 

2 com os seguintes dados utilizados: 

 Carga de incêndio de 300 MJ/m2 - para ocupação E1 (Tabela 2); 

 Severidade ―I‖, conforme carga de incêndio (Tabela 3); 
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 Superfície radiante de 11,75m de largura e altura de 4,20m (compartimentação 

de um laboratório, utilizado um do lado direito do prédio – Figura 17); 

 Edificação em cidade sem Corpo de Bombeiros (β=3,0m – item 6.1.2.2.5 da IT 

07/11 do CBPMESP). 

O cálculo é realizado utilizando as proporções de áreas das aberturas das fachadas em 

relação à área dessas mesmas fachadas, considerando questões de compartimentação vertical, 

horizontal como mostra a Tabela 1 e ainda as características da severidade do incêndio, 

Tabela 2, de acordo com a carga de incêndio.  

Utilizou-se para o cálculo o painel radiante da fachada correspondente a um dos 

laboratórios, onde se considerou o laboratório como um compartimento. Essa definição é 

consequência do projeto apresentar um espaço, externamente, entre cada laboratório de 3,30m 

e o ainda espaço de vão livre de 1,0m entre suas paredes divisórias laterais que juntos 

cumprem o papel da compartimentação horizontal (Figura 17 e 18). 

 

Figura 17 - Planta baixa do térreo do Bloco de laboratórios - campus de Caraúbas. 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2013)- adaptado pelo autor 
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Figura 18 - Planta baixa do térreo do Bloco de laboratórios - campus de Caraúbas. 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2013) 

 

 Figura 19-Planta corte transversal do Bloco de laboratórios - campus de Caraúbas 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2013)-adaptado pelo autor 

 

Há compartimentação vertical externa propiciada pelo afastamento entre o peitoril e 

verga das janelas medindo 2,20m. Esses elementos atendem o critério de compartimentação 

externa da IT 09/11 do CBPMESP, para esse conjunto de duas salas (Figura 19)  

Desta forma, o cálculo da distância de afastamento entre a edificação e as edificações 

vizinhas será baseado no painel de fachada que compreende um dos laboratórios do térreo, 
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por apresentarem maior dimensão de altura para a parte externa do que os do pavimento 

superior.  

Com esses dados temos a relação largura (maior valor) /altura (menor valor), X = 

11,75/4,20 = 2,98 (adotar índice 3,2 na Tabela 4) e ainda, o percentual de abertura ―Y‖, que é 

a razão entre a área das aberturas da fachada considerada e a área total da fachada 

considerada, calculado em 20%  (Y = 7,50/49,35 = 0,16 (20%)). 

Com os valores de ―X‖ e ―Y‖ temos que ―α‖= ―0,49‖ (Tabela 4); 

Assim, a distância D = ―α‖ x (menor dimensão) + ―β‖ é 5,06m, que é menor que o 

afastamento verificado no projeto de 16,71m. 

A avaliação dos requisitos do Grupo I segue representada no Quadro 13: 

 

Quadro 13 - Grupo I da avaliação do Projeto 3- Implantação no lote 

 

Requisitos 3 do Grupo II – Dimensionamento, distribuição espacial e funcionalidade. 

 

Dimensões da escada, circulação e hall de acesso 

Para o Projeto 3 a escada determinada é a do tipo convencional (Código CBMRN) e 

esta faz parte da rota de fuga.  

Para o edifício foi levantada a população do pavimento superior pela soma dos 

assentos dispostos no projeto através do layout (Figura 20). 

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

IT  06 CBMESP

Exigências Normativas

Recomendação

a) Vias de acesso(s) com largura 

mínima de 6,0m

Garantir a compartimentação entre edificações (afastamento ou barreira)

A

a) Distanciamento mínimo entre 

fachadas com aberturas para os 

prédios vizinhos (calculado) ou 

barreira física de isolamento.

IT  07 CBMESP

Vias para acessibilidade do corpo de bombeiros e

equipes de socorro à edificação 

Exigências Normativas

ANÁLISE DE PRO JET0 - Projeto 3

I .  Implantação no Lote - Planta de Situação e locação

Requisito - 1 Garantia do acesso aos edifícios de veículos de socorro e de combate a incêndio de forma livre e  

Objetivo

b) Retornos  possiveis em ―Y‖, ―T‖, 

ou Circular 
A

A

Objetivo

Afastamento entre edificações que evite risco de

propagação para edifícios adjacentes - isolamento

de risco

Requisito - 2

Recomendação

Recomendação
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O cálculo resultou em uma escada com largura mínima de 1,10m. A escada projetada 

atende ao Código do Corpo de Bombeiros, pois tem 2,10m de largura.  

Para saída da população do pavimento superior verifica-se que, a porta com 1,80m 

existente no hall de entrada no térreo, é suficiente (Figura 17). 

Verificam-se, no térreo, três portas de 1,80m que comportam 03 unidades de passagem 

cada. Com essa dimensão, individualmente, cada porta já atenderia toda a população do 

prédio.  

No projeto identifica-se uma divisão do hall da escada com a circulação interna das 

salas dos laboratórios do térreo o que sugere uma compartimentação dos ambientes como 

também da escada. Contudo a porta que faz a ligação não está especificada como do tipo 

corta-fogo e desta forma não se configura a compartimentação interna. 

Já as circulações e o acesso à escada (hall) tem largura mínima de 2,0m e atendem a 

exigência pelo cálculo da IT 11/2014 CBPMESP que seria de 1,10m.  

 

Verificação das distâncias máximas a percorrer 

A distância percorrida no ponto mais desfavorável da edificação, no pavimento 

superior, atende o exigido. Essa é menor que os 30,0m requisitados na legislação para 

edificação com saída única, sem detecção de fumaça e sem chuveiros automáticos (Figura 

20). No Térreo, como existe mais de uma saída, a distância máxima exigida passa para 50,0m 

e as portas de emergência laterais existentes atendem essa exigência (Figura 21).  

 

Verificação do patamar, degraus e corrimãos da escada 

Na escada, o comprimento do patamar está de acordo com a norma, ou seja, largura 

igual a da escada, 2,10m.  
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As dimensões dos degraus, 18 cm de espelho e 30 cm de piso, não atendem a fórmula 

de Blondel. Ainda, por conter bocel (nariz) com tamanho maior que os 1,5cm prescritos como 

máximo na legislação, a escada também não atende a mais este item da IT11/14 (Figura 22). 

Há detalhamento mostrando corrimão nos dois lados da escada e de forma contínua 

como pede os normativos. 

 

Figura 20 - Planta baixa do pav. superior do Bloco de laboratórios - campus de Caraúbas. 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2013)-adaptado pelo autor 

 

Figura 21- Planta baixa do pav. superior do Bloco de laboratórios - campus de Caraúbas 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2013)-adaptado pelo autor 
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Figura 22 - Planta de detalhe da escada do Bloco de laboratórios - campus de Caraúbas 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2013)- adaptado pelo autor 

 

A avaliação do requisito 3 do Grupo II segue mostrada no Quadro 14 decorrente da 

análise dos projetos mostrados nas Figuras 20, 21 e 22. 

 

Quadro 14 - Grupo II – Requisito 3 da avaliação do Projeto 3- Dimensionamento, distribuição espacial, 

funcionalidade 

 

 

Referência Utilização Status

Essencial A

Essencial A

Essencial A

Essencial A

Essencial F

Essencial F

Complementar A

Complementar A

Complementar

i) Escada/rampa -corrimão contínuo

k)Portas de salas com mais de 100 

pessoas: abertura para fora
Complementar NA

NA

j) Abertura das Saídas de 

emergência(sentido)
Complementar A

IT  11 CBMESP

Saídas de emergência em condições de acesso de

qualquer ponto do pavimento e adequação dos

acessos, das saídas e das áreas de descarga, quanto

às suas propriedades de isolamento,

dimensionamento e quantidade 

l)Portas de salas com mais de 100 

pessoas:  dimensão

a) Saídas/escada - largura 

Exigências Normativas

e) Escada - patamar

g)Escada - bocel ou quina ≤ 1,5cm

c) Circulação - largura

d)Acessos - halls - largura

b)Saída/ Escada - Distancia percorrida 

(quantidade)
Essencial A

f)Escada - degraus (h e b)- Blondel 

O bjetivo

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Requisito - 3

h) Escada/rampa -corrimão - 2 lados 

Rotas de fuga e  saídas de emergência (incluídos nestes, escadas e  rampas)

Degrau de 

18x30cm e com 

bocel de 2cm, 
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Requisitos 4, 5 e 6 do Grupo II. 

 

Compartimentação Horizontal 

Os vãos vazios existentes entre as salas dos laboratórios fazem o papel de 

compartimentação do prédio em três partes (Figura 20 e 21). Esses vãos são constituídos de 

paredes de alvenaria revestida (TRRF de 2 horas) e espaçamento entre si de 1,0m. Esses 

espaços ganham maior largura nas fachadas propiciando um afastamento entre as janelas das 

salas adjacentes de 3,30m, atendendo ao critério de risco isolado previsto no código do 

CBMRN e IT 09/2011 CBPMESP.  

 

Compartimentação vertical  

Quanto a compartimentação vertical, há no projeto o afastamento vertical das 

esquadrias nas duas fachadas principais (de verga ao peitoril mede 2,20m) que atende ao 

mínimo exigido pela IT 09/2011 com o objetivo de impedir a propagação do incêndio entre 

pavimentos adjacentes (Figura 19), além de laje de piso de concreto que exerce a função de 

entrepiso incombustível. 

 

Previsão de reserva de incêndio 

Não há indicação do volume de água reservada exclusivamente para atender a 

rede de hidrantes determinada para a edificação (Figura 23). 
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Figura 23 - Planta corte longitudinal do Bloco de laboratórios - campus de Caraúbas. 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2013)- adaptado pelo autor-trecho 

 

Ainda na avaliação do Grupo II, temos os requisitos 4, 5 e 6 no Quadro 15: 

 

Quadro 15 - Grupo II – Requisito 4, 5 e 6 da avaliação do Projeto 3- Dimensionamento, distribuição 

espacial, funcionalidade. 

 

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

Recomendação A

Referência Utilização Status

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Controle dos riscos de propagação vertical entre

pavimentos consecutivos

Requisito - 5

Requisito - 4 Compartimentação horizontal

Exigências Normativas

a) Salas com paredes divisórias com 

TRRF mínima de 2h

b) Isolamento de salas - aberturas 

afastadas 2m ou separadas por 

prolongamento de parede de 0,90m

Recomendação

A

A

Compartimentação  vertical

a) Reserva Técnica de incêndio para 

Hidrantes-RTI

b) Reserva de incêndio para chuveiros 

automáticos (50% da RTI)

Complementar

Complementar

Controle dos riscos de propagação horizontal de

incêndio por isolamento de áreas

F

Recomendação

Recomendação

a) Afastamento entre vergas e

peitoris de aberturas em pavimentos

consecutivos >1,20m ou

prolongamento de laje com 0,90m.

Ou soma da aba + altura da verga-

peitoril > 1,20m

b) Entrepiso incombustível- lajes

Compatibilizar dimensionamento da caixa d’água - volume útil  e  reserva de incêndio

O bjetivo Exigências Normativas

A

IT  09 CBMESP 

O bjetivo Exigências Normativas

NA

IT  09 CBMESP 

IT  22 CBMESP

IT34 CBMESP

Garantir o volume mínimo de reserva para o

atendimento ao sistema de Hidrante e/ou

chuveiros automáticos

Requisito-6

O bjetivo
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Requisitos do Grupo III. 

Especificações e detalhamento 

No projeto há detalhado o piso da escada com rasgos e com superfície de granito 

apicoado que identificam a função ante derrapante (Figura 22). 

O corrimão da escada aparece nos dois lados e contínuo como pede a legislação, 

porém no detalhamento, as dimensões conseguidas através da escala indicada no projeto não 

atende ao afastamento mínimo de 4cm da parede (Figura 24). 

 

Figura 24- Detalhe do corrimão – Bloco de laboratórios-campus Caraúbas 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2013)- adaptado pelo autor-trecho 

 

Para análise do Grupo III, o Quadro 16 trás as análises decorrentes dos dados 

coletados nos documentos do Projeto 3. 
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Quadro 16 - Grupo III – Requisito 7 da avaliação do Projeto 3- Especificações e detalhamentos 

 

 

O nível de atendimento para os requisitos de SCI do projeto 3, chegou a um 

percentual  total de 80%, sendo 71% das exigências obrigatórias essenciais, 67% das 

obrigatórias complementares e 100% para as recomendadas. 

 

4.4.4. Projeto 4 - Prédio de salas de professores Térreo- campus Mossoró – 

UFERSA 

 

Descrição do Projeto 

Para esse projeto a área total é de 814,64m² e a altura é de 4,96m, sendo esta definida 

como a distância compreendida do nível do piso de entrada até o nível da cobertura conforme 

prescreve o Código do CBMRN.  

 

A edificação é térrea, construída em estrutura convencional de concreto armado, lajes 

pré-moldadas com nervuras e blocos cerâmicos. As demais características seguem o padrão 

dos prédios da UFERSA citados nos projetos já analisados.  

O prédio é composto por 35 salas para professores, uma área de recepção, uma copa e 

um auditório, além de banheiros masculino e feminino inclusive para deficientes.  

A avaliação é demonstrada nos Quadros a seguir com os Grupos de requisitos I, II e II. 

 

Requisitos 1 e 2 do Grupo I 

Referência Utilização Status

IT 11 CBMESP Complementar A

IT 11 CBMESP Complementar F

IT 11 CBMESP Complementar NA

Objetivo Exigências Normativas

III. Especificações e detalhamento - Plantas, quadros resumos, memoriais

Requisito - 7 Especificação de sistemas construtivos, detalhamento construtivo e materiais de acabamento

c) Rampa (piso antiderrapante)

Definir materiais com especificações de acordo

com as exigências de proteção e prevenção contra

incêndio

b) Detalhamento do corrimão

a) Escada (piso antiderrapante)
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Vias para acessibilidade 

O Prédio do Bloco de salas de professores do Departamento de Ciências Exatas e 

Naturais-DCEN analisado situa-se no campus leste da UFERSA - Mossoró e segue o mesmo 

padrão urbanístico definido hoje na UFERSA com estacionamento próprio e vias de acesso 

contornando em três das suas quatro faces. As vias com larguras de 7,0m e a área de 

estacionamento atendem a IT 06-CBPMESP para acessibilidade e manobras de viaturas 

(Figura 25). 

 

Separação entre edificações 

Seguindo a verificação, tem-se que, o prédio está isolado em relação aos prédios 

vizinhos com distâncias maiores que os 5,82m calculados, sendo estas verificadas através dos 

espaços de calçadas, estacionamento e via de acesso. 

 

Figura 25 - Planta de locação do Bloco de salas de professores DCEN- UFERSA-Mossoró. 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2008) 
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O cálculo é o mesmo realizado para os Projetos já analisados. Utilizou-se os mesmos 

dados para carga de incêndio, severidade,  β=1,5 (cidade com Corpo de Bombeiros) e 

considerando a superfície radiante de 40,58m de largura e altura de 3,25m. Esses valores se 

referem ao painel de fachada compreendido pela porção do prédio à esquerda da entrada que 

funciona como compartimentação horizontal externa, tendo como propósito a propagação 

entre edificações vizinhas. O painel compreende oito salas de professores, a copa e o 

auditório, considerando ainda que as salas individualmente não estão isoladas uma das outras 

por distância que configure compartimentação externa, ou seja, maior ou igual a 2,00m 

(Figura 26). 

Figura 26 - Planta baixa do Bloco de salas de professores DCEN- UFERSA-Mossoró. 

  

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2008)- adaptação do autor 

 

A avaliação do Requisito 1 e 2 do Grupo I está apresentada no Quadro 17: 

 

Quadro 17 - Grupo I da avaliação do Projeto 4- Implantação no lote 

 

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

IT  06 CBMESP

Exigências Normativas

Recomendação

a) Vias de acesso(s) com largura 

mínima de 6,0m

Garantir a compartimentação entre edificações (afastamento ou barreira)

A

a) Distanciamento mínimo entre 

fachadas com aberturas para os 

prédios vizinhos (calculado) ou 

barreira física de isolamento.

IT  07 CBMESP

Vias para acessibilidade do corpo de bombeiros e

equipes de socorro à edificação 

Exigências Normativas

ANÁLISE DE PRO JET0 - Projeto 4

I .  Implantação no Lote - Planta de Situação e locação

Requisito - 1 Garantia do acesso aos edifícios de veículos de socorro e de combate a incêndio de forma livre e  

Objetivo

b) Retornos  possiveis em ―Y‖, ―T‖, 

ou Circular 
A

A

Objetivo

Afastamento entre edificações que evite risco de

propagação para edifícios adjacentes - isolamento

de risco

Requisito - 2

Recomendação

Recomendação
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Requisito 3 do Grupo II. 

 

Dimensões da escada, circulação e hall de acesso 

A largura das saídas dimensionada de acordo com a equação (2) leva a uma dimensão 

de 1,65m (três unidades de passagem).  

Na edificação são identificadas três saídas para o exterior da edificação: uma entrada 

principal, uma saída lateral, e ainda uma porta localizada na lateral do auditório. 

A soma das larguras das três portas atenderia ao mínimo requerido na legislação, 

contudo, devido à identificação dada pelo sentido de abertura, a porta da entrada principal não 

foi considerada como opção de saída. A porta lateral foi identificada como a de emergência 

propriamente dita pelo sentido de abertura para fora, e a porta localizada na lateral do 

auditório que dá acesso à parte externa da edificação, foi considerada como de saída de 

emergência do ambiente por apresentar detalhe de desenho de barra antipânico mesmo com 

abertura inversa ao fluxo (Figura 27). 

Verificando-se as portas, individualmente, frente às populações que estas devem 

atender e considerando o layout apresentado em planta temos: população do auditório igual a 

80 pessoas e a população das salas restantes é de 147 pessoas (total das duas alas).  

O cálculo resultou em saída do auditório com largura de uma unidade de passagem o 

que é atendida pela porta prevista como de saída além da porta de entrada. Para o restante da 

população é necessário à largura mínima de 1,10m que é mais do que a largura da porta lateral 

considerada como a saída de emergência que tem apenas 0,90m de vão (Figura 27). 

Considerando o que está identificado como saída de emergência no Projeto 4 temos 

que este requisito, largura da saída de emergência, não é atendido. Já os corredores de 

circulação que funcionam como rota de fuga atendem ao requisito da largura mínima com 

seus 2,40m.  
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Figura 27 - Planta baixa do Bloco de salas de professores DCEN- UFERSA-Mossoró. 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2008)- adaptação do autor 

 

Verificação das distâncias máxima a percorrer 

Ainda, a distância percorrida do ponto mais desfavorável da edificação não atende a IT 

11/14 que pede 40,0m para edificação térrea com saída única e sem detecção de fumaça e 

chuveiros automáticos (Figura 27).  

A avaliação do requisito 3 do Grupo II segue mostrada no Quadro 18: 

 

Quadro 18 - Grupo II – Requisito 3 da avaliação do Projeto 4- Dimensionamento, distribuição espacial, 

funcionalidade 

 

 

Referência Utilização Status

Essencial F

Essencial A

Essencial NA

Essencial NA

Essencial NA

Essencial NA

Complementar NA

Complementar NA

h) Escada/rampa -corrimão - 2 lados 

Rotas de fuga e  saídas de emergência (incluídos nestes, escadas e  rampas)

Exigências Normativas

e) Escada - patamar

g)Escada - bocel ou quina ≤ 1,5cm

c) Circulação - largura

d)Acessos - halls - largura

b)Saída/ Escada - Distancia percorrida 

(quantidade)
Essencial F

f)Escada - degraus (h e b)- Blondel 

O bjetivo

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Requisito - 3

a) Saídas/escada - largura 

Complementar

i) Escada/rampa -corrimão contínuo

k)Portas de salas com mais de 100 

pessoas: abertura para fora
Complementar NA

NA

j) Abertura das Saídas de 

emergência(sentido)
Complementar F

IT  11 CBMESP

Saídas de emergência em condições de acesso de

qualquer ponto do pavimento e adequação dos

acessos, das saídas e das áreas de descarga, quanto

às suas propriedades de isolamento,

dimensionamento e quantidade 

l)Portas de salas com mais de 100 

pessoas:  dimensão
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Requisito 3.1 do Grupo II – Referente ao auditório 

 

Os requisitos específicos para auditórios incluem além das larguras, quantidade e 

sentido das aberturas das portas de saída de emergência as distâncias entre as cadeiras, 

paredes, fileiras. Pede-se também condição de renovação do ar por ventilação natural, áreas 

de espera de acordo com a população atendida, além de limite de população. Indicação de 

rampa e proteção por guarda corpo e corrimão nos casos de desníveis e atendimento de 

grandes populações.  

 

No Quadro 19 os itens desse requisito são verificados quanto ao atendimento:  

 

Quadro 19 - Grupo II – Requisito 3.1 da avaliação do Projeto 4- Dimensionamento, distribuição 

espacial, funcionalidade (AUDITÓRIO) 

 

 

Referência Utilização Status

Complementar A

Complementar A

Essencial A

A

F

l) Lotação > 5000 pessoas - rampa 

com largura de 1,50m/1000 pessoas e 

n) Lotação máxima - limites 

Requisitos para edificações e ambientes

específicos- auditórios e assemelhados - Saídas de

emergência, lay-out e detalhes construtivos

a) Renovação do ar através de 

ventilação natural - aberturas

b) Portas de saída de emergência com 

abertura no sentido da saída 

d) Com mais de 100 lugares - saída de 

emergência exclusiva com no mínimo 

2,20m de largura

f) Distancia entre encostos de 

cadeiras- 90cm

Essencial

Complementar

e) Se mais de 1 pav., a escada deve ter 

1,60m para até 200 pessoas e mais 

0,55 para cada grupo de 200 pessoas a 

mais.

m) Guarda corpo em 

rampa/escada/sacada
Complementar

F

NA

g) Máximo: 15 assentos por fileira 

i) Mínimo de 1,20m entre séries de 

assentos

j) Distanciamento mínimo dos 

assentos da parede: 1,20m

k) Locais de espera de 12m² p/200 

pessoas e 2m² a mais para cada 100 

pessoas excedentes

NA

A

Requisito - 3.1 Saídas de emergência de auditórios e  assemelhados

NAEssencial

Essencial

c) Portas de saída de emergência com 

barra anti-pânico
Complementar A

A

F

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

NA

O bjetivo Exigências Normativas

Código do

CBMRN

Complementar

h) Máximo:  20 assentos por coluna

Complementar

Complementar

Essencial

Essencial
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No caso do Projeto 4 o auditório em questão é em nível e posicionado no final de um 

corredor, não apresentando área de espera compatível com a população.  

A Saída de emergência está com previsão de barra antipânico, porém com sentido de 

abertura inverso ao da fuga. 

As cadeiras estão dispostas em fileira e colunas com distanciamento adequado entre si 

e nas circulações, contudo a distância mínima para as paredes laterais não foi atendida.  

 

Requisitos 4, 5 e 6 do Grupo II 

 

Compartimentação horizontal 

No projeto as características construtivas seguem o padrão dos demais prédios da 

UFERSA analisados e as paredes de alvenaria das salas atendem ao requisito de TRRF de 2h.  

Na questão de isolamento externo entre as salas da edificação, considerando estas 

como unidades autônomas, a edificação não mantém os 2,0m exigidos de separação entre as 

aberturas (janelas) e com isso, esse requisito recomendatório não é atendido (Figura 26, 

página 137).  

Figura 28 - Planta de Corte do Bloco de salas de professores DCEN- UFERSA-Mossoró. 

 

Fonte: arquivos SIN-UFERSA (2008) 
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Previsão de reserva de incêndio 

Não há indicação do volume de água reservada exclusivamente para atender a rede de 

hidrantes determinada para a edificação (Figura 28). 

 

Avaliação do Grupo II, temos o Quadro 20: 

 

Quadro 20 - Grupo II – Requisito 4, 5 e 6 da avaliação do Projeto 4- Dimensionamento, 

distribuição espacial, funcionalidade 

 

 

Requisitos do Grupo III 

 

Não há análise do Grupo III, por ser o prédio térreo e não conter equipamentos 

relacionados com desníveis.  

 

A avaliação do nível de atendimento de SCI do Projeto 4 obteve um percentual 

total de 60%, sendo: 50% das exigências obrigatórias essenciais, 56% das obrigatórias 

complementares e 80% das recomendações atendidos. 

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

Recomendação NA

Referência Utilização Status

IT  09 CBMESP 

IT  22 CBMESP

IT34 CBMESP

Garantir o volume mínimo de reserva para o

atendimento ao sistema de Hidrante e/ou

chuveiros automáticos

Requisito-6

O bjetivo

a) Afastamento entre vergas e

peitoris de aberturas em pavimentos

consecutivos >1,20m ou

prolongamento de laje com 0,90m.

Ou soma da aba + altura da verga-

peitoril > 1,20m

b) Entrepiso incombustível- lajes

Compatibilizar dimensionamento da caixa d’água - volume útil  e  reserva de incêndio

O bjetivo Exigências Normativas

A

IT  09 CBMESP 

O bjetivo Exigências Normativas

NA

F

NA

Compartimentação  vertical

a) Reserva Técnica de incêndio para 

Hidrantes-RTI

b) Reserva de incêndio para chuveiros 

automáticos (50% da RTI)

Complementar

Complementar

Controle dos riscos de propagação horizontal de

incêndio por isolamento de áreas

F

Recomendação

Recomendação

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Controle dos riscos de propagação vertical entre

pavimentos consecutivos

Requisito - 5

Requisito - 4 Compartimentação horizontal

Exigências Normativas

a) Salas com paredes divisórias com 

TRRF mínima de 2h

b) Isolamento de salas - aberturas 

afastadas 2m ou separadas por 

prolongamento de parede de 0,90m

Recomendação
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4.4.5. Projeto 5 - Prédio da Biblioteca – UFERSA  - Angicos  

 

Descrição do Projeto. 

O Projeto 5 corresponde ao Prédio da Biblioteca do campus de Angicos – UFERSA e 

tem área total de 1.386,00m² e uma altura de 4,6m, sendo esta definida como a distância 

compreendida do nível do piso de entrada até o nível da cobertura (Código CBMRN).  

A edificação é térrea, construída em estrutura convencional de concreto armado, lajes 

pré-moldadas com nervuras e blocos cerâmicos. A alvenaria é de tijolos cerâmicos de 8 furos 

revestidos com argamassa interna e externamente. Apresenta salas e ambientes divididos por 

divisórias mistas, de piso a teto. O forro é de gesso ou placa de fibra mineral. Tem piso 

industrial liso, exceto nas áreas dos banheiros onde é aplicado piso cerâmico. As esquadrias 

têm nas portas externas e janelas alumínio com vidro, sendo que, as portas internas e dos 

banheiros são constituídas de material laminado com quadro de alumínio. A cobertura é de 

telha metálica trapezoidal sobre estrutura de madeira.  

Na edificação existe 01 sala de leitura, 01 sala de internet, salão do acervo, sala de 

acervo periódicos/coleções, sala de acervo reserva, sala de cabines individuais, 01 multiteca, 

06 salas de leitura individuais, área de empréstimo e devolução, guarda volumes, sala técnica, 

sala de processos técnicos, sala da administração, sala de restauro, casa de máquinas, copa,  

além de hall de entrada e de conferência, banheiros masculino e feminino para usuários, 

funcionários, inclusive para deficientes. 

A avaliação do projeto 5 é demonstrada nos Grupos de requisitos I, II e II. 

 

Requisitos 1 e 2 do Grupo I 

 

Vias para acessibilidade 
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O Prédio da Biblioteca analisado situa-se no campus da UFERSA de Angicos e é 

contornado em duas das suas quatro faces por vias internas, constituídas por paralelepípedo 

granítico rejuntado, com larguras 7,0m, atendendo assim o limite recomendado para 

acessibilidade dado pela IT 06-CBPMESP, inclusive com área de estacionamento que atende 

as dimensões necessárias às manobras dos veículos de combate e socorro (Figura 29). 

 

Figura 29 - Planta de locação do Bloco da biblioteca do campus de Angicos. 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2008)- adaptado pelo autor 

 

Separação entre edificações 

O prédio está isolado em relação aos prédios vizinhos através das áreas livres como 

jardins, as vias de acesso que o contornam, além das calçadas, sendo as distâncias de 

afastamento do prédio aos prédios próximos maiores que os 8,03m calculados de acordo com 

a IT 07/2011 do CBPMESP. Esse valor foi encontrado para a fachada posterior (fundos), onde 

existe edificação mais próxima, prédio do Centro de Convivência de acordo com a planta de 

situação (Figura 29).  
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No caso do Projeto da Biblioteca, projeto 5, considerou-se toda a área da fachada dos 

fundos por não haver compartimentação horizontal no prédio. As diversas salas e ambientes 

apresentam aberturas com afastamentos menores que 2,00m.   

 

Quadro 21 - Grupo I da avaliação do Projeto 5- Implantação no lote 

 

A avaliação do requisito 3 do Grupo II 

 

Dimensões da escada, circulação e hall de acesso 

Para o edifício foi levantada a população do pavimento através da soma dos públicos 

descritos no projeto (layout). As 03 saídas de emergências, sejam elas a porta principal de 

entrada, a porta de acesso externo da área do acervo e a porta de saída de serviço próximo aos 

banheiros, identificadas pelo sentido de abertura para fora do edifício, atendem à população 

da edificação, somando largura maior que a de 1,65m (03 unidades de passagens) calculados 

(Figura 30). 

Já as circulações que funcionam como rota de fuga da área interna de serviço, da área 

da administração e a que dá acesso as salas de leitura individual, tem largura de 1,20m que 

atende individualmente a exigência pelo cálculo da IT 11/2014 CBPMESP para a população 

específica. Porém, estas não possuem o sentido das portas de acordo com o sentido do fluxo 

da saída e esse item complementar não é atendido (Figura 30). 

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

Garantia do acesso aos edifícios de veículos de socorro e de combate a incêndio de forma livre e  

Objetivo

b) Retornos  possiveis em ―Y‖, ―T‖, 

ou Circular 
A

A

Objetivo

Afastamento entre edificações que evite risco de

propagação para edifícios adjacentes - isolamento

de risco

Requisito - 2

Recomendação

Recomendação

Recomendação

a) Vias de acesso(s) com largura 

mínima de 6,0m

Garantir a compartimentação entre edificações (afastamento ou barreira)

A

a) Distanciamento mínimo entre 

fachadas com aberturas para os 

prédios vizinhos (calculado) ou 

barreira física de isolamento.

IT  07 CBMESP

Vias para acessibilidade do corpo de bombeiros e

equipes de socorro à edificação 

Exigências Normativas

ANÁLISE DE PRO JET0 - Projeto 5

I .  Implantação no Lote - Planta de Situação e locação

Requisito - 1

IT  06 CBMESP

Exigências Normativas
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Figura 30 - Planta baixa da Biblioteca do campus de Angicos. 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2008)- adaptado pelo autor 

 

Verificação das distâncias máximas a percorrer 

A distribuição espacial das saídas atende ao requisito das distâncias máximas 

percorridas dos pontos mais desfavoráveis da edificação, ou seja, medem menos do que os 

50,0m exigidos para edificação, térrea com mais de uma saída e, sem detecção de fumaça e 

chuveiros automáticos (Figura 30). 

 



147 
 

147 
 

Avaliação do requisito 3 do Grupo II está apresentada no Quadro 22: 

Quadro 22 - Grupo II – Requisito 3 da avaliação do Projeto 5- Dimensionamento, distribuição espacial, 

funcionalidade 

 

 

Requisitos 4, 5 e 6 do Grupo II 

 

Compartimentação horizontal 

 No projeto várias salas são delimitadas por divisórias leves sem especificação de 

resistência, impossibilitando a verificação do atendimento do TRF de 2h exigido para garantir 

a compartimentação. Contudo a descrição das divisórias explicita uma espessura de 30 mm 

que sugere o descumprimento destes requisitos quanto ao isolamento para compartimentação.  

Os afastamentos entre as aberturas das salas nas fachadas também não atendem aos 

2,0m mínimos exigidos para consideração de compartimentação entre unidades autônomas.  

Previsão de reserva de incêndio 

Na caixa d’água não é indica a reserva técnica para o sistema de hidrantes (Figura 31).  

Referência Utilização Status

Essencial A

Essencial A

Essencial A

Essencial NA

Essencial NA

Essencial NA

Complementar NA

Complementar NA

Complementar

i) Escada/rampa -corrimão contínuo

k)Portas de salas com mais de 100 

pessoas: abertura para fora
Complementar NA

NA

j) Abertura das Saídas de 

emergência(sentido)
Complementar F

IT  11 CBMESP

Saídas de emergência em condições de acesso de

qualquer ponto do pavimento e adequação dos

acessos, das saídas e das áreas de descarga, quanto

às suas propriedades de isolamento,

dimensionamento e quantidade 

l)Portas de salas com mais de 100 

pessoas:  dimensão

a) Saídas/escada - largura 

Exigências Normativas

e) Escada - patamar

g)Escada - bocel ou quina ≤ 1,5cm

c) Circulação - largura

d)Acessos - halls - largura

b)Saída/ Escada - Distancia percorrida 

(quantidade)
Essencial A

f)Escada - degraus (h e b)- Blondel 

O bjetivo

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Requisito - 3

h) Escada/rampa -corrimão - 2 lados 

Rotas de fuga e  saídas de emergência (incluídos nestes, escadas e  rampas)
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Figura 31 - Corte (trecho) – Biblioteca do campus de Angicos 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFERSA (2008)- adaptado pelo autor - trecho 

A verificação do Grupo III não se aplica por não haver escadas ou rampas. 

Na avaliação do Grupo II, tem-se o Quadro 23: 

 

Quadro 23 - Grupo II – Requisito 4, 5 e 6 da avaliação do Projeto 5- Dimensionamento, distribuição 

espacial, funcionalidade 

 

 

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

Recomendação NA

Referência Utilização Status

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Controle dos riscos de propagação vertical entre

pavimentos consecutivos

Requisito - 5

Requisito - 4 Compartimentação horizontal

Exigências Normativas

a) Salas com paredes divisórias com 

TRRF mínima de 2h

b) Isolamento de salas - aberturas 

afastadas 2m ou separadas por 

prolongamento de parede de 0,90m

Recomendação

F

NA

Compartimentação  vertical

a) Reserva Técnica de incêndio para 

Hidrantes-RTI

b) Reserva de incêndio para chuveiros 

automáticos (50% da RTI)

Complementar

Complementar

Controle dos riscos de propagação horizontal de

incêndio por isolamento de áreas

F

Recomendação

Recomendação

a) Afastamento entre vergas e

peitoris de aberturas em pavimentos

consecutivos >1,20m ou

prolongamento de laje com 0,90m.

Ou soma da aba + altura da verga-

peitoril > 1,20m

b) Entrepiso incombustível- lajes

Compatibilizar dimensionamento da caixa d’água - volume útil  e  reserva de incêndio

O bjetivo Exigências Normativas

F

IT  09 CBMESP 

O bjetivo Exigências Normativas

NA

IT  09 CBMESP 

IT  22 CBMESP

IT34 CBMESP

Garantir o volume mínimo de reserva para o

atendimento ao sistema de Hidrante e/ou

chuveiros automáticos

Requisito-6

O bjetivo
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  Como resultado da avaliação do nível de atendimento de SCI do Projeto 5 temos um 

percentual total de 58%, sendo: 100% das exigências obrigatórias essenciais, 0% das 

obrigatórias complementares e 50% das recomendações. 

 

4.4.6. Projeto 6 - Prédio da Escola de Ciência e Tecnologia – UFRN - Campus 

Natal 

 

Descrição do Projeto 

O Projeto do prédio tem área total de 6.841,00m² e uma altura de 9,6m, sendo esta 

definida como a distância compreendida do nível do piso de entrada até o nível do piso do 

segundo pavimento (3ª laje).  

A edificação é constituída de pavimento térreo, mais três pavimentos e um subsolo. 

No térreo se tem anfiteatros, recepção, coordenação, secretaria e laboratório de química. No 

1º pavimento se concentram as salas de aulas, no 2º pavimento os laboratórios e salas de 

monitores, e no 3º as salas de professores, sala de chefia, secretaria, cantina, reprografia e área 

de lazer e convivência. No subsolo está a sala da área técnica de apoio.  

O prédio é construído em estrutura de concreto armado pré-moldado. A alvenaria é de 

tijolos cerâmicos de 8 furos revestidos com argamassa interna e externamente. Possui granilite 

de alta resistência com acabamento fosco nos laboratórios e anfiteatros, e piso em cerâmica 

nas salas de aulas e nas áreas dos banheiros. As esquadrias têm nas portas externas e janelas 

alumínio com vidro, sendo que as portas internas e dos banheiros são constituídas de material 

laminado com quadro de alumínio. A cobertura é de telha metálica trapezoidal sobre estrutura 

metálica.  

A edificação é composta pelo seguinte programa: um subsolo com duas salas de apoio 

à manutenção, no térreo há 06 anfiteatros e 01 laboratório, sala de recepção, coordenação, 
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secretaria e depósito, no 1º pavimento têm-se 09 salas de aula, no 2º pavimento há 09 

laboratórios e os respectivos depósitos, salas de bolsistas, de monitores e de patrimônio, e 

para o 3º pavimento tem-se 55 salas de professores e para atendimento a discentes, área de 

convivência, cantina, e reprografia. Banheiros, inclusive acessíveis são distribuídos nos 

andares e em quantidade de acordo com a população a atender. 

As plantas baixas do Projeto 6 segue no Figura 32 e 33. 

 

Figura 32 – Plantas baixas do Térreo e 1º pavimento do Prédio da Escola de Ciência e Tecnologia da 

UFRN  

 

 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2009)- adaptado pelo autor  
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Figura 33- Plantas baixas do 2º e 3ºpavimentos do Prédio da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN  

 

 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2009)- adaptado pelo autor 

 

A avaliação dos requisitos de SCI é demonstrada os Grupos I, II e III. 

 

Requisitos do Grupo I 

 

Vias para acessibilidade 

O Prédio analisado situa-se no campus central da UFRN e é contornado em duas das 

suas quatro faces. Uma por via interna, e a outra pela via que compõe o anel viário do 
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campus. A via interna, na sua lateral direita é constituída por pavimento em paralelepípedo 

granítico rejuntado com larguras maiores que 6,0m, e a via do anel viário é asfaltada, dupla e 

com canteiro central atingindo largura também maior que os 6,0m exigidos para transito dos 

veículos de socorro e combate. O acesso é compatível com as exigências desde a entrada 

principal do campus até os acessos ao estacionamento do prédio.  

 

Figura 34 - Planta de situação do Prédio do Bacharelado de Ciência e Tecnologia- UFRN 

  

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2009) 

A manobra de retorno dos veículos de socorro pode ser feito com o uso dos 

estacionamentos sob a forma prevista na legislação como de ―Y‖ ou ainda fazendo o contorno 

nas vias ao redor da edificação em forma de ―T‖, como no Anel viário (Figura 34). 
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Separação entre edificações 

O projeto mostra o prédio cercado de áreas de estacionamentos que garantem boa 

distância para isolamento dos prédios vizinhos mais próximos.  

Nota-se que há grandes áreas de recuo da edificação em relação às vias de acesso e ao 

estacionamento. Estes recuos podem dificultar os procedimentos de combate relacionados à 

distâncias que os caminhões de combate e socorro necessitam para utilização de seus 

equipamentos como mangueiras e escadas. Contudo, os recuos se apresentam com áreas 

verdes e calçadas com poucos desníveis que podem ser ultrapassados sem maiores 

dificuldades numa situação de emergência (Figura 35). 

 

Figura 35 - Prédio da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN – área de recuos dos fundos 

 

Fonte: arquivos do autor (2014) 

 

Seguindo o mesmo procedimento de cálculo do Projeto 1, tem-se que o prédio está 

isolado em relação aos prédios vizinhos com distâncias maiores que os 5,76m calculados de 

acordo com a IT 07/2011 do CBPMESP. Esse valor foi encontrado para a fachada posterior 

(fundos), onde existe edificação do Centro de Tecnologia, de acordo com a planta de situação.  

No caso do Projeto 6, como painel radiante considerou-se a área equivalente a das 

salas de aulas de nº 05,06,07,08 e 09, no 1º pavimento como um compartimento, visto que, 

entre essas salas, não haver compartimentação horizontal externa, devido ao espaçamento 
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entre as aberturas não atender ao mínimo de 2,00m exigidos nos normativos. Ainda, o projeto 

apresenta uma circulação aberta entre as duas alas de salas que cumpre o papel de isolamento 

entre as alas e assim configura uma compartimentação horizontal externa (Figura 32).  

A compartimentação vertical externa propiciada pelo afastamento entre o peitoril e 

verga das janelas medindo 1,60m (Figura 36), completa o entendimento do painel radiante 

considerado, tendo a altura do pavimento como a outra dimensão do painel. Esses elementos 

atendem, para esse conjunto de cinco salas, a IT 09/11 do CBPMESP para critérios de 

compartimentação externa que formam o painel radiante utilizado.  

 

Figura 36 - Corte do Prédio da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2009) 

 

A avaliação do Grupo I dos requisitos de SCI é demonstrada nos Quadros 24: 

 

 

 

 

1,60m 
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Quadro 24 - Grupo I da avaliação do Projeto 6- Implantação no lote 

 

Requisitos do Grupo II 

 

Para a edificação em análise a escada determinada ainda é a do tipo convencional 

(Código CBMRN) e esta faz parte da rota de fuga.  

 

Dimensões de escadas, circulação e hall de acesso 

A população da edificação é tomada de acordo com o layout apresentado nas plantas. 

O pavimento térreo tem o maior público, distribuído entre os 06 anfiteatros e 01 laboratório, 

porém este pavimento oferece acessos diversos ao exterior da edificação por aberturas 

posicionadas próximas a cada anfiteatro, estando plenamente atendidos os requisitos quanto 

às saídas de emergências e distâncias percorridas. Desta forma a verificação de atendimento 

das condições adequadas de segurança contra incêndio quanto às rotas de fuga e saídas de 

emergências foram transferidas para os andares superiores que são atendidos por escadas. 

O 1º pavimento, onde se concentram as salas de aulas, tem a maior população (764 

usuários) e para este se fez a verificação das larguras e quantidades das escadas utilizando-se 

os índices prescritos da IT 11/14 do CBPMESP.  

Utilizando o mesmo procedimento empregado nos demais projetos analisados temos 

que a edificação necessita de 11 unidades de passagem para garantir a evacuação da 

população estimada pelo layout para o 1º pavimento.  

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

Garantia do acesso aos edifícios de veículos de socorro e de combate a incêndio de forma livre e  desimpedida

Objetivo

b) Retornos  possiveis em ―Y‖, ―T‖, ou 

Circular 
A

A

Objetivo

Afastamento entre edificações que evite risco de

propagação para edifícios adjacentes - isolamento

de risco

Requisito - 2

Recomendação

Recomendação

Recomendação

a) Vias de acesso(s) com largura mínima 

de 6,0m

Garantir a compartimentação entre edificações (afastamento ou barreira)

A

a) Distanciamento mínimo entre fachadas 

com aberturas para os prédios vizinhos 

(calculado) ou barreira física de 

isolamento.

IT  07 CBMESP

Vias para acessibilidade do corpo de bombeiros e

equipes de socorro à edificação 

Exigências Normativas

ANÁLISE DE PRO JET0 - Projeto 6

I .  Implantação no Lote - Planta de Situação e locação

Requisito - 1

IT  06 CBMESP

Exigências Normativas
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A edificação possui três escadas que se denominou de escada central, escada da ala 

direita e escada da ala esquerda. Verificou-se que as escadas apresentam variação de 

dimensão das suas larguras no seu percurso. Diante deste fato a largura considerada é sempre 

a menor. Para a escada central a largura é uniforme em todo o seu percurso, tendo 2,20m. Para 

a escada da ala esquerda há uma diminuição da largura de 2,42m, no primeiro lance, para 

2,20m nos demais lances (Figura 37). Assim a largura considerada será de 2,20m. Para a 

escada da ala da direita também há uma redução na largura de 2,42m para 2,05m. 

  

Figura 37- Detalhe da escada da “esquerda” e da escada da “direita” do Prédio da Escola de Ciência e 

Tecnologia da UFRN 

 

               

                       Escada da ala da esquerda                                          Escada da Ala da direita 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2009) 

 

As três escadas existentes, na soma das suas larguras, atendem ao dimensionamento do 

número de unidades de passagem calculado pela equação (1).  

Verificando a largura das escadas e o número de unidades de passagens que cada uma 

oferece para escape seguro da população em questão, temos: a escada central com 2,20m de 
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largura pode atender até 300 pessoas e que a população prevista para ser atendida por esta é 

de 344 pessoas. As demais escadas suportam a população prevista para seu uso.  

Ainda, verifica-se que os corredores que servem de acesso às escadas sofrem 

estrangulamento em suas dimensões ocasionado pela abertura das portas das salas em ângulo 

de 90°. Em alguns pontos a dimensão da circulação é diminuída da largura de até duas portas 

de 0,90m deixando livre apenas a medida de 1,14m. Isso reduz as unidades de passagens 

disponíveis na circulação restringindo a população para a equivalente para duas unidades de 

passagens (2x100 pessoas).  

A análise sugere que somente o dimensionamento das larguras e distribuição das 

escadas com percursos máximos dentro do permitido não é suficiente para garantir a 

eficiência da proposta, sendo assim necessária a verificação da população atendida por cada 

escada individualmente para equacionar as suas dimensões. 

O mesmo raciocínio deve ser levado em conta na disposição das portas de acesso às 

rotas de fugas para evitar diminuição das larguras úteis de circulações e acessos.  

 

Verificação das distâncias máximas a percorrer 

Os pavimentos foram verificados quanto ao atendimento da distância máxima 

percorrida até as escadas, visto que, o Código do CBMRN e a IT11/14 exigem apenas escadas 

convencionais abertas para a classificação de risco das edificações escolares com as 

características de altura e área do projeto analisado. O entendimento se sustenta ainda pelo 

item 5.5.2.2 da mesma IT 11/14 ―As distâncias máximas a serem percorridas para atingir as 

portas de acesso às saídas das edificações e o acesso às escadas ou às portas das escadas (nos 

pavimentos) constam da Tabela 2 (Anexo ―B‖) ...‖. 
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Para o 1º pavimento tem-se que a distância máxima a ser percorrida até as escadas é de 

65,00m (edificação educacional com chuveiros automáticos, mais de uma saída e sem 

detecção automática de fumaça – Tabela 6).  

A legislação e normas são omissas na metodologia de escolha dos pontos mais 

desfavoráveis, como também de previsão das diversas possibilidades de localização de 

situações de incêndios que, pode direcionar o sentido de fuga dos ocupantes.  

A IT 11/14 faz menção apenas na desconsideração do percurso interno dos ambientes 

quando este for menor que 10,00m, iniciando-se a contagem do percurso só a partir da porta 

de saída do ambiente (item 5.5.2.2).  

Nesta avaliação considerou-se como a localização mais desfavorável a de um aluno 

em sala de aula, escolhendo a porta de saída da sala mais próxima a ele e, posteriormente, o 

percurso até a saída de emergência mais próxima (escada). Desta forma foi avaliada a sala de 

aula 06, localizada no trecho central do corredor da ala direita do pavimento, lado superior 

(Figura 38).  

Figura 38 - Planta baixa do 1º pav. do Prédio da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2009)- adaptado pelo autor 

 

A distância encontrada foi de 57,82m que é menor do que os 65,00m permitidos. 

Contudo, considerando a distribuição da população de usuários pela proximidade das saídas 
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(escadas) mais próximas (setas azuis na Figura 38) temos que: a escada da ala da esquerda 

atenderia as salas 01 e metade da sala 02; a escada central atenderia a população das salas 03, 

04, 05 e 06 e a metade da sala 02; a escada da direita atenderia, por proximidade, as salas 07, 

08 e 09.  

Assim, as escadas em conjunto atendem ao prescrito na IT 11/14 quanto à soma das 

larguras e quanto ao percurso máximo percorrido pela população, mas, poderá haver 

problemas na escada central com a distribuição provável da população quando em situação de 

fuga pelo caminho mais próximo.  

Como há uma diferenciação entre o 3º pavimento e os demais devido a maior partição 

das áreas em salas menores e consequentemente mais circulações, fez-se a verificação da 

distância máxima permitida até às saídas (escadas) para este pavimento. A verificação 

constatou que esse pavimento que é constituído de salas de professores também atende ao 

requisito das distâncias máximas percorridas (Figura 39). 

Neste pavimento os percursos internos das salas não ultrapassam 10,00m e desta 

forma o percurso é contabilizado a partir da porta da sala que dá para a circulação. Nesta 

verificação chegou-se a 48,70m que é menor do que 65,00m. A divisão da área em salas 

menores criou mais circulações que poderiam inviabilizar a condição de distância percorrida, 

contudo, apesar de haver maior número de mudança de direção, o percurso interno das salas 

não é contabilizado e há opções de percurso menores pelas circulações criadas, assim as 

distâncias máximas são atendidas. 
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Figura 39 - Planta baixa 3º Pavimento do Prédio da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN 

- 

Fonte: arquivos SIN-UFRN (2009), adaptado pelo autor 

As salas de aulas com população prevista para 121 pessoas possuem duas portas de 

saídas para o corredor (rota de fuga) com abertura no sentido do fluxo de saída e atendem a 

exigência específica de salas com mais de 100 pessoas, além de ter dimensão compatível com 

a população da sala. 

 

Verificação do patamar, degraus e corrimão da escada 

Os patamares das escadas das alas direita e esquerda não atendem ao requisito mínimo 

de comprimento que seria de 1(uma) vez a sua largura, de acordo com a equação(2), ver 

Figura 37.  

As escadas apresentam degraus com espelho de 16 cm e piso de 31,5 cm que, 

aplicados na equação (3), fórmula de Blondel, levam o requisito a ser atendido. O bocel 

detalhado no degrau é de 1,5cm que também atende ao requisito (Figura 40). 

Há indicação da presença de corrimãos contínuos nos dois lados das escadas (Figura 

37).  
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Figura 40- Detalhe dos degraus das escadas do Prédio da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN 

  

Fonte: arquivos SIN-UFRN (2009), adaptado pelo autor 

 

 

A avaliação do requisito 3 do Grupo II segue mostrada no Quadro 25. 

 

Quadro 25 - Grupo II – Requisito 3 da avaliação do Projeto 6- Dimensionamento, distribuição espacial, 

funcionalidade 

 

Requisito 3.1 do Grupo II - auditório 

 

Referência Utilização Status

Essencial F

Essencial F

Essencial A

Essencial F

Essencial A

Essencial A

Complementar A

Complementar A

Complementar

i) Escada/rampa -corrimão contínuo

k)Portas de salas com mais de 100 

pessoas: abertura para fora
Complementar NA

NA

j) Abertura das Saídas de 

emergência(sentido)
Complementar A

IT  11 CBMESP

Saídas de emergência em condições de acesso de

qualquer ponto do pavimento e adequação dos

acessos, das saídas e das áreas de descarga, quanto

às suas propriedades de isolamento,

dimensionamento e quantidade 

l)Portas de salas com mais de 100 

pessoas:  dimensão

a) Saídas/escada - largura 

Exigências Normativas

e) Escada - patamar

g)Escada - bocel ou quina ≤ 1,5cm

c) Circulação - largura

d)Acessos - halls - largura

b)Saída/ Escada - Distancia percorrida 

(quantidade)
Essencial A

f)Escada - degraus (h e b)- Blondel 

O bjetivo

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Requisito - 3

h) Escada/rampa -corrimão - 2 lados 

Rotas de fuga e  saídas de emergência (incluídos nestes, escadas e  rampas)
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A edificação apresenta 06 anfiteatros no térreo (1º pavimento do projeto – Figura 41) 

que seguem avaliados quanto ao atendimento dos requisitos específicos. 

Os anfiteatros analisados possuem aberturas de janelas em lados opostos que 

possibilitam uma ventilação natural cruzada.  

A porta de entrada/saída tem dimensão compatível para o público previsto e abertura 

no sentido da fuga com barra antipânico, porém não é exclusiva.  

As fileiras têm mais de 15 assentos não atendendo a este item. 

 As colunas dos assentos atendem aos requisitos de afastamento entre si e em séries.  

A locação dos assentos atende ao afastamento mínimo de 1,20m das paredes.  

Há indicação de corrimão na rampa interna e a área de circulação e acesso externos ao 

anfiteatro serve de área de espera e a população prevista está de acordo com o máximo 

permitido. 

Figura 41 - Planta baixa de um Anfiteatro do Prédio da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN 

 

  

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2009)-adaptado pelo autor- trecho 
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A avaliação do requisito 3.a está apresentada no Quadro 26. 

Quadro 26 - Grupo II – Requisito 3.1 da avaliação do Projeto 6- Dimensionamento, distribuição espacial, 

funcionalidade (AUDITÓRIO). 

 

 

Requisitos 4, 5 e 6 do Grupo II 

  

Compartimentação horizontal 

Há no projeto uma passagem (circulação aberta e coberta) que faz o papel de 

separação do prédio em duas alas (Figura 32 e 33). Esse espaço serve de isolamento entre as 

alas da edificação, como também, juntos com as outras circulações que são abertas numa das 

laterais, ajudam na ventilação natural do prédio.  

Porém, como salas de aulas são, segundo a IT 09/2011, consideradas como unidades 

autônomas para efeito de isolamento e compartimentação, as divisórias de paredes simples 

Referência Utilização Status

Complementar F

Complementar A

Essencial A

A

A

l) Lotação > 5000 pessoas - rampa 

com largura de 1,50m/1000 pessoas e 

n) Lotação máxima - limites 

Requisitos para edificações e ambientes

específicos- auditórios e assemelhados - Saídas de

emergência, lay-out e detalhes construtivos

a) Renovação do ar através de 

ventilação natural - aberturas

b) Portas de saída de emergência com 

abertura no sentido da saída 

d) Com mais de 100 lugares - saída de 

emergência exclusiva com no mínimo 

2,20m de largura

f) Distancia entre encostos de 

cadeiras- 90cm

Essencial

Complementar

e) Se mais de 1 pav., a escada deve ter 

1,60m para até 200 pessoas e mais 

0,55 para cada grupo de 200 pessoas a 

mais.

m) Guarda corpo em 

rampa/escada/sacada
Complementar

A

NA

g) Máximo: 15 assentos por fileira 

i) Mínimo de 1,20m entre séries de 

assentos

j) Distanciamento mínimo dos 

assentos da parede: 1,20m

k) Locais de espera de 12m² p/200 

pessoas e 2m² a mais para cada 100 

pessoas excedentes

NA

A

Requisito - 3.1 Saídas de emergência de auditórios e  assemelhados

FEssencial

Essencial

c) Portas de saída de emergência com 

barra anti-pânico
Complementar A

A

A

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

A

O bjetivo Exigências Normativas

Código do

CBMRN

Complementar

h) Máximo:  20 assentos por coluna

Complementar

Complementar

Essencial

Essencial
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somadas aos trechos de paredes entre as janelas das salas adjacentes não atende ao item 

compartimentação horizontal por completo por medir apenas 1,25m no maior dos espaços. 

 

Compartimentação vertical 

A compartimentação vertical externa é atendida pelo afastamento de 1,60m do peitoral 

ao nível da verga nas janelas (Figura 36). Como a escada exigida é do tipo não enclausurada, 

a compartimentação vertical interna não se aplica. Já a existência de laje de concreto nos 

entrepisos traz mais esse critério de compartimentação entre as unidades autônomas nos 

pavimentos. 

 

Previsão da reserva de incêndio 

Não estão evidenciadas nos desenhos (Figura 42) as reservas técnicas para os sistemas 

de hidrantes e chuveiros automáticos. Estas reservas são estimadas através das Tabelas 7 e 8 

para o sistema de hidrantes e pelo código do CBMRN para o sistema de chuveiros 

automáticos (50% da reserva para hidrantes). 

Figura 42 – Detalhe do Corte da caixa d’água do Prédio da Escola de Ciência e Tecnologia da 

UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2009) 
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Ainda na avaliação do Grupo II, tem-se o Quadro 27: 

Quadro 27 - Grupo II– Requisito 4, 5 e 6 da avaliação do Projeto 6- Dimensionamento, distribuição 

espacial, funcionalidade 

 

 

Requisitos do Grupo III 

 

Especificação e detalhamento 

No projeto há especificação de materiais quanto aos seus detalhamentos que mostra o 

piso da escada com faixa sem polimento para atender a função de ante derrapante (Figura 40).  

O corrimão da escada aparece em dimensões (ø = 37,5cm) e afastamento da parede 

(4,00cm), corretos, nos dois lados e de forma contínua como pede a regulamentação.  

Nos guarda corpos nas circulações que servem de rota de fuga a altura se apresenta 

menor do que os 1,10m exigidos na IT 11/14, item 5.8.1.2, além de apresentar-se com tubo 

superior com diâmetro de 100mm, em desacordo com o limite máximo permitido de 65mm 

(Figura 43).  

 

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

Recomendação A

Referência Utilização Status

IT  09 CBMESP 

IT  22 CBMESP

IT34 CBMESP

Garantir o volume mínimo de reserva para o

atendimento ao sistema de Hidrante e/ou

chuveiros automáticos

Requisito-6

O bjetivo

a) Afastamento entre vergas e

peitoris de aberturas em pavimentos

consecutivos >1,20m ou

prolongamento de laje com 0,90m.

Ou soma da aba + altura da verga-

peitoril > 1,20m

b) Entrepiso incombustível- lajes

Compatibilizar dimensionamento da caixa d’água - volume útil  e  reserva de incêndio

O bjetivo Exigências Normativas

A

IT  09 CBMESP 

O bjetivo Exigências Normativas

F

F

A

Compartimentação  vertical

a) Reserva Técnica de incêndio para 

Hidrantes-RTI

b) Reserva de incêndio para chuveiros 

automáticos (50% da RTI)

Complementar

Complementar

Controle dos riscos de propagação horizontal de

incêndio por isolamento de áreas

F

Recomendação

Recomendação

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Controle dos riscos de propagação vertical entre

pavimentos consecutivos

Requisito - 5

Requisito - 4 Compartimentação horizontal

Exigências Normativas

a) Salas com paredes divisórias com 

TRRF mínima de 2h

b) Isolamento de salas - aberturas 

afastadas 2m ou separadas por 

prolongamento de parede de 0,90m

Recomendação
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Figura 43- Detalhe do Guarda corpo das circulações do Prédio da Escola de Ciência e Tecnologia 

da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2009 

 

Para análise do Grupo III, segue o Quadro 28 com as análises decorrentes dos dados 

coletados nos documentos do Projeto-6. 

 

Quadro 28- Grupo III – Requisito 7 da avaliação do Projeto 6- Especificações e detalhamentos 

 

 

O nível de atendimento para os requisitos de SCI do projeto 6, atingiu o 

percentual  total de 67%, sendo 58% das exigências obrigatórias essenciais, 71% das 

obrigatórias complementares e 86% para as recomendadas. 

 

 

Referência Utilização Status

IT 11 CBMESP Complementar A

IT 11 CBMESP Complementar F

IT 11 CBMESP Complementar NAc) Rampa (piso antiderrapante)

Definir materiais com especificações de acordo

com as exigências de proteção e prevenção contra

incêndio

b) Detalhamento do corrimão

a) Escada (piso antiderrapante)

Requisito - 7 Especificação de sistemas construtivos, detalhamento construtivo e materiais de acabamento

III. Especificações e detalhamento - Plantas, quadros resumos, memoriais

Objetivo Exigências Normativas
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4.4.7. Projeto 7 - Prédio de Laboratórios do Centro de Tecnologia – campus 

Natal – UFRN  

 

Descrição do Projeto 

Para o Projeto 7 tem-se área total de 8.036,24m² e uma altura de 9,90m, sendo esta 

definida como a distância compreendida do nível do piso de entrada até o nível do piso do 

terceiro pavimento (3ª laje). 

A estrutura prevista é de concreto armado convencional (pilares, vigas e lajes). A 

alvenaria é de bloco de concreto leve é também de tijolos cerâmicos de 8 furos revestidos com 

argamassa interna e externamente. Tem diversidade de pisos variando de cerâmica até 

cimentado, passando por granito, carpete e pisos Epoxi, de acordo com os ambientes. As 

esquadrias têm nas portas externas e janelas alumínio com vidro, sendo que as portas internas 

e dos banheiros são constituídas de madeira maciças e laminados de madeira com quadro de 

alumínio. A cobertura é ajardinada, teto jardim, sobre a laje de concreto impermeabilizada.  

A edificação tem em cada andar setores determinados para os cursos das diversas 

engenharias atendidas nas salas e laboratórios. 

No andar térreo (denominado no projeto como 1º pavimento) encontra-se a recepção 

do prédio, os laboratórios e salas do curso de engenharia de redes, um auditório e áreas 

comuns com cantina com áreas de apoio, banheiros masculino e feminino inclusive para 

deficientes. Há também a localização das salas de quadros contendo os equipamentos da rede 

elétrica como gerador, os trafos e disjuntor geral, sendo o acesso feito diretamente pela parte 

externa da edificação (Figura 44 a). 

No pavimento do primeiro andar (denominado no projeto como 2º pavimento) são 

abrigados os laboratórios e salas de apoio dos cursos de engenharia ambiental, LECA 
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(automação) e engenharia de produção. São no total, 38 ambientes (Figura 44 b), fora as 

circulações, banheiros e vãos de escadas. 

O segundo andar, 3º pavimento para o projeto, agrupa a engenharias de produção, 

petróleo e mecânica. São 54 ambientes entre salas de professores e laboratórios (Figura 44 c).  

No terceiro andar, 4º pavimento para o projeto, temos salas de professores e 

laboratórios da engenharia mecânica somando 20 ambientes, além dos banheiros, e ainda, 

parte da cobertura do edifício em laje ajardinada (Figura 44 d). 

 

Figura 44 - Plantas de distribuição de ambientes do Prédio dos laboratórios do Centro de 

Tecnologia da UFRN  

 

              

                          a)                                                              b) 

           

                          c)                                                              d) 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010) 
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A avaliação do Projeto 7 é demonstrada a seguir com os Grupos de requisitos I,II e III: 

 

Requisitos do Grupo I 

 

Vias para acessibilidade 

O Prédio do Bloco de laboratórios do Centro de Tecnologia da UFRN situa-se no 

campus central da UFRN em Natal e é contornado em duas das suas quatro faces, uma lateral 

por vias internas (fachada oeste), e a fachada sul pela via do anel viário do campus. A via 

interna da lateral é constituída por paralelepípedo granítico rejuntado e a via do anel viário é 

composta por via asfaltada com canteiro central. Ambas as vias possuem larguras maiores que 

6,0m, e essa condição é conferida desde as entradas do campus até seus estacionamentos, 

atendendo assim o limite recomendado pela IT 06-CBPMESP.  

O retorno dos veículos de socorro é possível com o uso do estacionamento sob a forma 

prevista na legislação como de ―Y‖ ou ainda fazendo o contorno nas vias ao redor da 

edificação em forma de ―T‖ (Figura 45). 

 

Separação entre edificações 

Em relação aos prédios vizinhos mais próximos o edifício necessita de medir 6,32m de 

distância para garantir o isolamento entre as edificações. Esse valor foi encontrado para a 

fachada leste (lateral direita) onde existe edificação do LECA - Laboratórios de Automação, 

de acordo com a planta de situação (Figura 45).  
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Figura 45 - Planta de situação do Prédio dos laboratórios do Centro de Tecnologia da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010)- adaptado pelo autor 

 

O cálculo foi realizado utilizando o mesmo procedimento já mostrado para os Projetos 

analisados com os mesmos dados para carga de incêndio, severidade,  β=1,5 (cidade com 

Corpo de Bombeiros) e considerando a superfície de um painel radiante.  

As salas, externamente, possuem aberturas contínuas sem afastamentos entre si. Esta 

condição faz com que a questão de isolamento das salas como unidades autônomas seja 

desconsiderada (Figura 46). 

Para a compartimentação vertical externa a edificação apresenta afastamento entre 

aberturas nos andares de 1,89m nas fachadas leste e oeste (Figura 47).  

 

 

Fachada Sul  

Fachada Leste  

Distância em planta de 6,0m 
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Figura 46 - Recorte de detalhe de janelas em continuidade e Brises da Planta baixa do 3º Pav. do 

Prédio dos laboratórios do Centro de Tecnologia da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010)- adaptado pelo autor 

 

Figura 47 - Recorte de detalhe de afastamento entre aberturas e Brises da Planta de corte do 

Prédio dos laboratórios do Centro de Tecnologia da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010)- adaptado pelo autor 
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Nas fachadas norte e sul a edificação tem fachada composta por painel contínuo de 

vidro, porém, este apresenta peças de isolamento entre os andares propiciando a 

compartimentação vertical externa (Figura 48);  

 

Figura 48 - Recorte de Planta de detalhamento do painel de vidro do Prédio dos laboratórios do 

Centro de Tecnologia da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010)- adaptado pelo autor 

 

O painel radiante considerado foi composto pelas salas dispostas entre as caixas das 

escadas no 2º andar, na fachada leste, devido a este ser o maior setor da edificação 

considerado com compartimentação vertical e horizontal externa, com vizinhança (Figura 45 

e 52). Este painel mede 70,59m de largura e altura de 3,60m. 

Contudo a medida encontrada em planta é de 6,0m, que é menor que os 6,32m 

calculados. Assim, este requisito de isolamento, compartimentação entre edifícios, não foi 

cumprido apesar da diferença de medida ser pequena.  

O fato de haver brises nas janelas (aberturas) deverá ter influência positiva quanto a 

dificultar a propagação das chamas, permitindo uma distância menor que a calculada. 

Entretanto, essa influência não está prevista nos regulamentos e normas atuais. Outro fator 

que influenciaria na diminuição da probabilidade de propagação das chamas seria a 

resistência desses brises em relação ao fogo (Figura 48 e 49).  

Peça de isolamento do painel de vidro entre andares  
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Figura 49 - Vista do afastamento entre o Prédio dos laboratórios do Centro de Tecnologia da 

UFRN e edificação vizinha 

 

 

Fonte: arquivos do autor 

A avaliação dos requisitos do Grupo I do Projeto 7 é demonstrada no Quadro a seguir: 

 

Quadro 29 - Grupo I da avaliação do Projeto 7- Implantação no lote 

 

 

Requisitos do Grupo I 

 

Requisitos 3 do Grupo II com referências as plantas mostradas nas Figuras 50 a 53. 

 

 

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

Garantia do acesso aos edifícios de veículos de socorro e de combate a incêndio de forma livre e  

Objetivo

b) Retornos  possiveis em ―Y‖, ―T‖, 

ou Circular 

Recomendação

A

A

Objetivo

Afastamento entre edificações que evite risco de

propagação para edifícios adjacentes - isolamento

de risco

Requisito - 2

Recomendação

a) Vias de acesso(s) com largura 

mínima de 6,0m

Garantir a compartimentação entre edificações (afastamento ou barreira)

F

a) Distanciamento mínimo entre 

fachadas com aberturas para os 

prédios vizinhos (calculado) ou 

barreira física de isolamento.

IT  07 CBMESP

Vias para acessibilidade do corpo de bombeiros e

equipes de socorro à edificação 

Exigências Normativas

ANÁLISE DE PRO JET0 - Projeto 7

I .  Implantação no Lote - Planta de Situação e locação

Requisito - 1

IT  06 CBMESP

Exigências Normativas
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Figura 50 - Planta baixa Pav. Térreo do Prédio dos laboratórios do Centro de Tecn. da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010)- adaptado pelo autor 

Figura 51 - Planta baixa 1º andar do Prédio dos laboratórios do Centro de Tecnologia da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010)- adaptado pelo autor 
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Figura 52 - Planta baixa 2º andar do Prédio dos laboratórios do Centro de Tecnologia da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010)- adaptado pelo autor 

Figura 53 - Planta baixa 3º andar do Prédio dos laboratórios do Centro de Tecnologia da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010)- adaptado pelo autor 
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Para a edificação a escada determinada é a do tipo convencional (Código CBMRN) e 

esta faz parte da rota de fuga. Nas plantas mostradas nas Figuras 50 a 53 e nas plantas de 

cortes e detalhes obtêm-se os dados do projeto para a análise a seguir.  

Foi levantada a população dos pavimentos do edifício levando em conta a 

disponibilidade de alguns layouts e ainda da utilização dos índices de ocupação da IT 11/14 

do CBMESP para os locais onde não há layout (Tabela 5).  

Para os laboratórios utilizou-se o índice referente à Divisão E1(Escolas em geral, 

1,5m² por pessoa) por se tratar de laboratórios didáticos não se aplicando o índice de 

laboratório de análises clínicas ou de química aplicados em ambientes com atividades 

comerciais ou industriais.  

As salas de professores foram tratadas com salas similares a escritórios 

administrativos, divisão D (7,00m² por pessoa). 

 

Dimensões da escada, circulação e hall de acesso 

O andar que apresentou maior população foi o 1º andar e para este foi verificado o 

atendimento da rota de fuga através da largura das saídas de emergência como escadas e 

circulações. 

A população levantada foi de 772 pessoas distribuídas ao longo do andar. Foi 

verificada a largura total necessária de 6,05m que foi atendida pela soma das três escadas 

existentes (6,18m), apesar de haver diminuição de lances ao longo da escada da esquerda.  

A verificação de cada escada perante a população provável de uso chegou à conclusão 

que a escada da esquerda (escada Norte) atende já no limite da largura calculada e tem na 

circulação largura também suficiente, apesar de ter estrangulamento do vão no acesso à 

escada. 
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 A escada central atende uma população menor, de acordo com o a caminhamento 

lógico, determinado pela proximidade das salas no seu entorno.  

A escada da direita (escada Sul – patamar semicircular), também seguindo a 

determinação do caminhamento lógico por proximidade, sofre uma sobrecarga que ultrapassa 

a capacidade de escoamento da escada. 

 No levantamento tem-se que a escada Norte atende a uma população de 297 pessoas 

com 2,20m de largura (largura mínima encontrada- estrangulamento), a central atende 49 

pessoas com 1,70m e a escada Sul atende 406 pessoas com 2,20m de largura (também há 

estrangulamento da largura ao longo da escada). Este fato leva a considerações de 

redistribuição da população entre as escadas o que levaria a mudança de localização de salas 

com maior população, como os laboratórios, para as proximidades da escada central ao invés 

das salas de professores (Figura 54). 

 

Figura 54 - Planta baixa 3º andar do Prédio dos laboratórios do Centro de Tecnologia da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010)- adaptado pelo autor 
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As circulações e acessos às escadas atendem, nos diversos trechos da rota de fuga, às 

populações previstas, já que tem a Capacidade de Unidade de Passagem ―C‖ (Tabela 5) 

maior, mesmo havendo estrangulamento no hall de acesso à escada Norte.  

 

Verificação do patamar, degraus e corrimão da escada 

Os patamares das três escadas atendem os requisitos mínimos da largura considerando 

a menor dimensão encontrada como largura efetiva (Figura 54). 

As escadas apresentam degraus com 18 cm de espelho e 30 cm de largura. Com essas 

dimensões a fórmula de Blondel, equação (4), não é atendida.  

Por não conter bocel (nariz), nem balanço da quina do degrau sobre o imediatamente 

inferior maior 1,5 cm, o projeto 7 atende item da IT 11/2014 do CBPMESP. 

 

Verificação das distâncias máximas a percorrer 

Ainda, as distâncias percorridas dos pontos mais desfavoráveis da edificação foram 

verificadas no 2º andar (3º pavimento em planta), andar com maior quantidade de ambientes 

(Figura 60). Estas atendem a IT 11/14 que pede 65,0m para edificação com mais de uma 

saída, sem detecção de fumaça e com sistema de chuveiros automáticos (Tabela 6).  

No Térreo também existem mais de uma saída e a distância máxima exigida passa para 

75,00m. Existem projetadas três portas com aberturas de duplo giro que são entendidas como 

de saídas de emergência. As aberturas das portas somam 12,00m de largura e atendem tanto a 

população do térreo quanto as populações dos andares superiores que descarregam ali para 

acesso à rua (Figura 50). 
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A avaliação dos requisitos do Grupo II segue mostrada no Quadro 30. 

 

Quadro 30- Grupo II – Requisito 3 da avaliação do Projeto 7- Dimensionamento, distribuição espacial, 

funcionalidade 

 

 

Requisito 3.1 do Grupo II - auditório 

 

A edificação apresenta um auditório no térreo (1º pavimento do projeto – Figura 55) 

que segue avaliado quanto ao atendimento dos requisitos específicos. 

O auditório analisado não possui aberturas que possibilitem uma ventilação natural. A 

porta de entrada/saída tem dimensão compatível para o público previsto e abertura em duplo 

giro com barra antipânico. As fileiras e colunas dos assentos atendem aos requisitos de 

afastamento entre si e em séries, mas não atendem totalmente ao afastamento mínimo de 

1,20m das paredes. Não há indicação de guarda corpo ou corrimão na rampa interna.   

A área de convívio externa ao auditório serve de área de espera. A população prevista 

está de acordo com o máximo permitido. 

 

Referência Utilização Status

Essencial F

Essencial A

Essencial A

Essencial A

Essencial F

Essencial A

Complementar A

Complementar A

h) Escada/rampa -corrimão - 2 lados 

Rotas de fuga e  saídas de emergência (incluídos nestes, escadas e  rampas)

Exigências Normativas

e) Escada - patamar

g)Escada - bocel ou quina ≤ 1,5cm

c) Circulação - largura

d)Acessos - halls - largura

b)Saída/ Escada - Distancia percorrida 

(quantidade)
Essencial A

f)Escada - degraus (h e b)- Blondel 

O bjetivo

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Requisito - 3

a) Saídas/escada - largura 

Complementar

i) Escada/rampa -corrimão contínuo

k)Portas de salas com mais de 100 

pessoas: abertura para fora
Complementar NA

NA

j) Abertura das Saídas de 

emergência(sentido)
Complementar A

IT  11 CBMESP

Saídas de emergência em condições de acesso de

qualquer ponto do pavimento e adequação dos

acessos, das saídas e das áreas de descarga, quanto

às suas propriedades de isolamento,

dimensionamento e quantidade 

l)Portas de salas com mais de 100 

pessoas:  dimensão
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Figura 55 - Planta baixa auditório do Prédio dos laboratórios do Centro de Tecnologia da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010)- adaptado pelo autor 
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Avaliação do Grupo II, requisito 3.1, Quadro 31: 

Quadro 31 - Grupo II – Requisito 3.1 da avaliação do Projeto 7- Dimensionamento, distribuição espacial, 

funcionalidade- auditório 

 

Requisitos 4, 5 e 6 do Grupo II 

 

Compartimentação horizontal 

Na edificação são projetadas paredes com 12cm de espessura em Drywall com 

especificação de não atender ao TRRF mínimo de compartimentação que é de 2h segundo a 

IT 08/11 do CBPMESP.  

Como já mostrado, não há no projeto afastamentos entre as aberturas das salas para 

caracterizar uma compartimentação horizontal por isolamento dos ambientes (unidades 

autônomas) devido à condição de continuidade externa das janelas. Em alguns poucos pontos 

Referência Utilização Status

Complementar A

Complementar A

Essencial A

A

F

l) Lotação > 5000 pessoas - rampa 

com largura de 1,50m/1000 pessoas e 

n) Lotação máxima - limites 

Requisitos para edificações e ambientes

específicos- auditórios e assemelhados - Saídas de

emergência, lay-out e detalhes construtivos

a) Renovação do ar através de 

ventilação natural - aberturas

b) Portas de saída de emergência com 

abertura no sentido da saída 

d) Com mais de 100 lugares - saída de 

emergência exclusiva com no mínimo 

2,20m de largura

f) Distancia entre encostos de 

cadeiras- 90cm

Essencial

Complementar

e) Se mais de 1 pav., a escada deve ter 

1,60m para até 200 pessoas e mais 

0,55 para cada grupo de 200 pessoas a 

mais.

m) Guarda corpo em 

rampa/escada/sacada
Complementar

A

NA

g) Máximo: 15 assentos por fileira 

i) Mínimo de 1,20m entre séries de 

assentos

j) Distanciamento mínimo dos 

assentos da parede: 1,20m

k) Locais de espera de 12m² p/200 

pessoas e 2m² a mais para cada 100 

pessoas excedentes

NA

A

Requisito - 3.1 Saídas de emergência de auditórios e  assemelhados

NAEssencial

Essencial

c) Portas de saída de emergência com 

barra anti-pânico
Complementar A

F

A

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

F

O bjetivo Exigências Normativas

Código do

CBMRN

Complementar

h) Máximo:  20 assentos por coluna

Complementar

Complementar

Essencial

Essencial
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existe trechos de alvenarias, especificamente nos encontros das salas e laboratórios com 

banheiros e caixas das escadas, porém estes trechos também não chegam a atingir os 2,00m 

necessários para isolamento entre as unidades ou ambientes (Figura 46, página 170).   

 

Compartimentação vertical 

A compartimentação vertical foi verificada para condição de compartimentação 

vertical externa e entre pisos, devido à determinação prescrita de escada convencional para a 

edificação não exigir enclausuramento.  

Há no projeto uma diferença de prumo dos andares nas fachadas Norte e Sul que 

propiciam isolamento entre os andares por compartimentação externa. Nas fachadas laterais 

há afastamento de 1,89m entre verga e peitoral das aberturas que também atende ao requisito 

de afastamento mínimo exigido pela IT 09/2011. Há laje de concreto que atende ao item de 

entrepiso incombustível (Figura 47 e 48 nas páginas 170 e 171). 

 

Previsão de reserva de incêndio 

Não há indicação do volume de água reservada para atender a rede de hidrantes, 

nem para a reserva adicional para o sistema de chuveiros automáticos (Figura 56). 

 

Figura 56 - Detalhe do reservatório de água - Prédio dos laboratórios do Centro de 

Tecnologia da UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010)- adaptado pelo autor - 

trecho 
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As avaliações quanto aos requisitos 4, 5 e 6 do Grupo II que versão sobre a 

compartimentação horizontal, vertical e a previsão da reserva técnica de água para as 

instalações de combate a incêndio estão apresentados no Quadro 32. 

 

Quadro 32 - Grupo II – Requisito 4, 5 e 6 da avaliação do Projeto 7- Dimensionamento, distribuição 

espacial, funcionalidade 

 

Requisitos do Grupo III 

 

Especificações e detalhamento 

No projeto não há especificação de materiais quanto a suas características de 

resistência ao fogo, propagação, detalhamento. O piso da escada e das áreas de circulação, 

pertencentes à rota de fuga, estão identificadas como de granito polido sem nenhum detalhe 

que propicie transformá-lo em antiderrapante. 

O corrimão da escada aparece nos dois lados e contínuo como pede a legislação, 

apresenta detalhe de suas dimensões, afastamento da parede, altura e aberturas que comprova 

a sua adequação a IT 11/14 (Figura 57). 

Referência Utilização Status

Referência Utilização Status

A

Referência Utilização Status

IT  09 CBMESP 

IT  22 CBMESP

IT34 CBMESP

Garantir o volume mínimo de reserva para o

atendimento ao sistema de Hidrante e/ou

chuveiros automáticos

Requisito-6

a) Afastamento entre vergas e

peitoris de aberturas em pavimentos

consecutivos >1,20m ou

prolongamento de laje com 0,90m.

Ou soma da aba + altura da verga-

peitoril > 1,20m

b) Entrepiso incombustível- lajes

Compatibilizar dimensionamento da caixa d’água - volume útil  e  reserva de incêndio

O bjetivo Exigências Normativas

Recomendação

F

IT  09 CBMESP 

O bjetivo Exigências Normativas

F

F

Recomendação
A

Compartimentação  vertical

a) Reserva Técnica de incêndio para 

Hidrantes-RTI

b) Reserva de incêndio para chuveiros 

automáticos (50% da RTI)

Complementar

Complementar

Controle dos riscos de propagação horizontal de

incêndio por isolamento de áreas

F

O bjetivo

II.  Dimensionamento, distribuição espacial, funcionalidade - Plantas baixas e  cortes

Controle dos riscos de propagação vertical entre

pavimentos consecutivos

Requisito - 5

Requisito - 4 Compartimentação horizontal

Exigências Normativas

a) Salas com paredes divisórias com 

TRRF mínima de 2h

b) Isolamento de salas - aberturas 

afastadas 2m ou separadas por 

prolongamento de parede de 0,90m
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Figura 57 - Detalhes do guarda corpo e corrimão - Prédio dos laboratórios do Centro de Tecnologia da 

UFRN 

 

Fonte: arquivos Superintendência de Infraestrutura-UFRN (2010)- adaptado pelo autor 

 

Análise do Grupo III.  

 

Quadro 33 - Grupo III – Requisito 7 da avaliação do Projeto 7- Especificações e detalhamentos 

 

O nível de atendimento para os requisitos de SCI do projeto 7, obteve um 

percentual  total de 66%, sendo 70% das exigências obrigatórias essenciais, 67% das 

obrigatórias complementares e 57% para as recomendadas. 

 

4.5.QUALIFICAÇÃO DOS PROJETOS  

 

Na qualificação dos projetos avaliados no atendimento dos requisitos mínimos de SCI 

para aprovação destes pelo Corpo de Bombeiros do Estado definiu-se uma graduação de 

Referência Utilização Status

IT 11 CBMESP Complementar F

IT 11 CBMESP Complementar A

IT 11 CBMESP Complementar NAc) Rampa (piso antiderrapante)

Definir materiais com especificações de acordo

com as exigências de proteção e prevenção contra

incêndio

b) Detalhamento do corrimão

a) Escada (piso antiderrapante)

III. Especificações e detalhamento - Plantas, quadros resumos, memoriais

Requisito - 7 Especificação de sistemas construtivos, detalhamento construtivo e materiais de acabamento

Objetivo Exigências Normativas
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acordo com o atendimento parcial ou total dos requisitos de exigência obrigatória e as 

recomendações.  

A qualificação foi determinada de acordo com uma sequência de prioridade dos 

requisitos quanto aos impactos destes na aprovação dos projetos. Assim, a sequência 

empregada foi em primeiro o atendimento dos requisitos classificados como obrigatórios 

essenciais (E), indispensáveis à aprovação, em segundo os obrigatórios complementares (C), 

que implicam em ajustes para aprovação, e em terceiro as recomendações (R), que são só 

observadas após o atendimento total dos requisitos obrigatórios como forma de extrapolação 

na qualidade do projeto (melhorias). 

O Quadro 34 demonstra o enquadramento dos requisitos sob essa visão de qualificação 

do projeto. 

Quadro 34 - Nível de qualificação dos projetos - atendimento dos requisitos  

 

 

O atendimento dos requisitos obrigatórios, pelo Código e normativos aplicáveis, é 

imprescindível para a aprovação, assim, os níveis de graus 0, 1 e 2 levam a projetos que 

provavelmente serão reprovados, pois não contemplam o atendimento dos requisitos 

obrigatórios essenciais. Estes requisitos representam adequações de maiores interferências no 

projeto arquitetônico como, por exemplo, o alargamento do vão de uma escada ou de uma 

porta de emergência para atender a população do edifício. 

E C

0 0% 0%

1 <100% <100%

2 <100% 100%

3 100% 0%

4 100% <100%

5 100% 100%

6 100% 100%

<100%

100% Excelente

Muito bom

Muito baixa

Baixa

Razoável

Aceitável

Bom

QUALIFICAÇÃO DOS PROJETOS QUANTO AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SCI

Nivel de qualificação

Reprovado - possibilidade de adequação 

com poucas interferências no projeto 

Reprovado - possibilidade de adequação 

com maiores interferências  no projeto 

arquitetônico

Aprovado 

SituaçãoGrau Obrigatórios Recomendações

Requisitos

R

x

x

x

x

x
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O nível de grau 3 e 4 levam a projetos que também serão reprovados, mas com 

possibilidade de ajustes simples no projeto. Alguns requisitos complementares que não são 

atendidos geralmente só são identificados na vistoria do corpo de bombeiros, como é o caso 

da superfície antiderrapante dos degraus das escadas. Os níveis de grau 5 e 6 mostram 

projetos que atendem desde os requisitos mínimos obrigatórios indo gradualmente ao 

atendimento das recomendações benéficas a SCI, sendo assim aprovados. 

 

O Quadro 35 resume a análise da qualificação frente os critérios definidos: 

Quadro 35 - Avaliação do nível de qualificação 

 

 

O percentual do nível de atendimento de cada projeto, para cada tipo de itens dos 

requisitos, foi calculado pela razão do número de itens atendidos pela número de itens 

verificados no projeto. Como exemplo temos que, o Projeto 6 obteve 58% dos seus itens 

obrigatórios essenciais atendidos, 73% dos complementares e ainda, 86% dos itens 

recomendatórios. Com esses percentuais, no Quadro 36, tem-se o nível de qualidade no 

atendimento dos requisitos de SCI para o projeto e a definição da condição de ser aprovado ou 

não junto ao Corpo de Bombeiros. 

 

1 71% 33% 86% 1 Baixa

2 33% 50% 80% 1 Baixa

3 71% 67% 100% 1 Baixa

4 50% 57% 80% 1 Baixa

5 100% 0% 50% 3 Aceitável

6 58% 73% 86% 1 Baixa

7 70% 67% 57% 1 Baixa

Quadro de avaliação do nível de qualificação no atendimento de requisitos 

Obrigatórias 

complementares

RecomendadasObrigatórias 

essenciais
Grau

Percentual do atendimento dos requisitos dos projetos- 

nível de qualidade
PROJETO Nível
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4.6.HIERARQUIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS 

 

A frequência do atendimento dos diversos requisitos analisados nos projetos é 

apresentada no Quadro 38. Este resume os quadros de avaliações de cada projeto, 

apresentando o percentual de atendimento de cada item nos 7 projetos analisados.  

Quadro 36 - Hierarquização dos requisitos atendidos 

 

Frequência

1 2 3 4 5 6 7 (nº A/Total)x100

a) A A A A A A A 100% RECOMENDAÇÃO

b) A A A A A A A 100% RECOMENDAÇÃO

2 A A A A A A F 86% RECOMENDAÇÃO

a) F F A F A F F 29% ESSENCIAL

b) F A A F A A A 71% ESSENCIAL

A F A A A F A 71% ESSENCIAL

A NA A NA A A A 100% ESSENCIAL

A NA A NA NA F A 75% ESSENCIAL

f) A NA F NA NA A F 50% ESSENCIAL

A NA F NA NA A A 75% ESSENCIAL

A NA A NA NA A A 100% COMPLEMENTAR

i) A NA A NA NA A A 100% COMPLEMENTAR

F A A F F F A 43% COMPLEMENTAR

k) NA NA NA NA NA NA NA X COMPLEMENTAR

l) NA NA NA NA NA NA NA X COMPLEMENTAR

NA NA NA A NA A F 67% ESSENCIAL

NA NA NA F NA A A 67% COMPLEMENTAR

c) NA NA NA A NA A A 100% COMPLEMENTAR

d) NA NA NA NA NA F NA 0% ESSENCIAL

e) NA NA NA NA NA NA NA X ESSENCIAL

f) NA NA NA A NA A A 100% COMPLEMENTAR

g) NA NA NA A NA F A 67% COMPLEMENTAR

h) NA NA NA A NA A A 100% COMPLEMENTAR

i) NA NA NA A NA A A 100% COMPLEMENTAR

j) NA NA NA F NA A F 33% COMPLEMENTAR

NA NA NA F NA A A 67% ESSENCIAL

NA NA NA NA NA NA NA X ESSENCIAL

m) NA NA NA NA NA A F 50% COMPLEMENTAR

NA NA NA A NA A A 100% ESSENCIAL

a) A A A A F A F 71% RECOMENDAÇÃO

F F A F F F F 14% RECOMENDAÇÃO

a) A NA A NA NA A A 100% RECOMENDAÇÃO

A NA A NA NA A A 100% RECOMENDAÇÃO

a) F F F F F F F 0% COMPLEMENTAR

NA NA NA NA NA F F 0% COMPLEMENTAR

F NA A NA NA A F 50% COMPLEMENTAR

F NA F NA NA F A 25% COMPLEMENTAR

NA NA NA NA NA NA NA X COMPLEMENTAR

b) 

b) 

LEGENDA

Item atendido  em nível aceitável- 7 a 10 (70 - 100%)

Item parcialmente atendido - maioria dos projetos - 5-7 (50-70%)

Item não atendido pela maioria dos projetos <5 (<50%)

III

c) 

b) 

a) 

7

a)

II

h)

e)

g)

c) 

d)

j) 

II

b) 

k)

l)

n)

Quadro de atendimento dos requisitos de SCI 

II

TipoLetra

4

5
b) 

6

1

PROJETO
RequisitoGrupo

I

a) 

3

3.1
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4.7.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS – PROJETOS 

 

O resultado da verificação do nível de qualidade dos projetos para o atendimento 

mínimo dos requisitos de SCI para aprovação pelo Corpo de Bombeiros obteve em 06 dos 

07 projetos analisados a qualificação ―Baixa‖. Apenas o Projeto 5 obteve a qualificação de 

―Aceitável‖. 

Entende-se com este resultado que todos os projetos terão que sofrer adequações para 

atender os requisitos mínimos (essenciais e complementares) e possibilitar a aprovação junto 

ao setor de análise de projetos do Corpo de Bombeiros.  O projeto 5, prédio de uma 

Biblioteca, apesar de ter atendido totalmente os requisitos essenciais para o seu caso, 

também receberá restrições na aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros já que,  

os requisitos complementares devem, igualmente aos essenciais, ser atendidos. 

Outra observação quanto ao Projeto 5 é que este é o único onde a severidade do 

incêndio é maior, devido as características de sua carga de incêndio. O fato de ser uma 

biblioteca, local que contem grande carga de materiais inflamáveis como livros, pode ter 

influenciado o projetista para ter maior atenção na questão de incêndio e suas medidas de 

segurança. 

Para o total dos projetos analisados, os itens dos requisitos que apresentaram menor 

frequência de atendimento foram os referentes à indicação da reserva técnica de incêndio 

dos sistemas de hidrantes e chuveiros automáticos (letras ―a)‖ e ―b)‖ do requisitos 6 do 

Grupo II). Estes requisitos não foram atendidos em nenhum dos projetos. O item ―d)‖ do 

Requisito 3.1, específico para auditórios (saída de emergência exclusiva para ambientes com 

mais de 100 pessoas), obteve também 0% de atendimento, porém, este só teve a exigência 

para um dos projetos que não o atendeu. Esse resultado não foi considerado expressivo na 

avaliação. 
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Na sequência dos itens menos atendidos temos: o item sobre afastamento horizontal 

das aberturas das fachadas (recomendação) com apenas 14% (requisito 4, letra ―b)‖ ); a 

recomendação de detalhamento de guarda corpo e do corrimão, que teve só 25% de 

atendimento (requisito 7, letra ―b)‖ ); a largura de saída/escada com 29% (item obrigatório 

essencial, requisito 3, letra ―a)‖ ); o afastamento de 1,20m entre paredes e assentos de 

auditórios com 33% (obrigatório complementar) e as aberturas das saídas de emergência 

com sentido para o fora (obrigatória complementar) com 43% (requisito 3, letra ―j)‖ ).  

Ainda vê-se que, dos 12 itens obrigatórios essenciais, apenas 02 são atendidos em 

todos os projetos, e um deles é específico para auditórios e está presente em apenas 03 dos 

07 projetos analisadas. Para os 14 itens obrigatórios complementares, apenas 06 têm 100% 

de atendimento nos projetos, sendo 04 destes específicos de auditório. A aprovação dos 

projetos requer atendimento dos requisitos obrigatórios e assim conclui-se que nenhum dos 

projetos terá essa aprovação sem sofrer alterações. 

Outro item relevante a ser comentado é o de dimensionamento correto de degraus das 

escadas, item obrigatório essencial, que obteve apenas 50% de atendimento (requisito 3, 

letra ―f)‖ ). 

Já para as recomendações tem-se que, dos 07 itens, 04 foram atendidos plenamente. 

Observação deve ser feita quanto ao item relativo à compartimentação vertical externa que 

foi atendido em todos os 04 projetos com mais de um pavimento. Os itens dos requisitos 1 e 

2, que revelam a implantação no lote com recuos e afastamento que favorecem o socorro e o 

isolamento da edificação também mostrou quase que total atendimento para os 07 projetos 

analisados. O único item que não foi totalmente atendido foi o de afastamento entre as 

edificações no Projeto 6 que teve uma diferença mínima entre a distância calculada e a 

representada na planta de locação. Considerações foram feitas devido à previsão de brises 
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nas aberturas que podem influenciar na contenção das chamas numa situação de incêndio o 

que viabilizaria o afastamento encontrado. 

Alguns dos problemas identificados nos projetos seriam resolvidos com uma atenção 

maior nas propostas de solução para SCI como a definição das rotas de fugas, favorecendo 

assim, a distribuição equacionada das populações às dimensões de portas, escadas, circulações 

e acessos.  Uma redistribuição dos ambientes, levando em conta as populações e a rota de 

fuga lógica, definida pelas portas de saída desses ambientes, pode corrigir problemas de 

distâncias percorridas acima do permitido ou dimensões de saídas insuficientes. 

A inversão de abertura de porta representa solução possível, pouco impactante no 

projeto e fácil para alguns dos projetos analisados (por exemplo, o Projeto 4), como também, 

as disposições e detalhamentos do corrimão, guarda corpo e piso de escadas e rampas.  

A replicação de prédios leva a uma padronização sem critérios de ajustes às diversas 

condições de locação e situação, sendo estes resolvidos somente na fase de execução da obra. 

Em diversos prédios construídos com uso de replicação dos projetos analisados, encontram-se 

desníveis que inviabilizaram as saídas de emergência ou que no mínimo dificultarão muito 

uma situação de escape.  

Pela não disposição em planta das características específicas de locação e nível dos 

prédios, o projeto pode receber aprovação na fase de apresentação das plantas ao corpo de 

bombeiros, mas com certeza, não terá a aprovação na vistoria que precede e é determinante na 

emissão do AVCB – Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O fato levará a alteração 

no projeto e provocará reforma na obra para atendimento do requisito de garantia de escape 

seguro da edificação (patamar e rampa). Este caso causará retorno ao processo de 

apresentação para aprovação do projeto e novo pedido de vistoria da edificação. 

No caso do Projeto 2, Central de aulas V no Campus de Mossoró,  verifica-se na 

edificação construída,  a presença de rampa e escada nas entradas, e patamar e degraus nas 
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saídas laterais, tomadas como de emergência. Diante da situação de desnível encontrada, a 

obra requer guarda corpo e corrimão (Figura 58 e 59). Além da presença de desnível, 

observou-se a abertura da porta para dentro, contrariando o projeto. Na Figura 60 tem-se 

desnível na porta de saída de emergência do Projeto 4. 

 

Figura 58 - Foto da saída de emergência do Projeto 2, Bloco da Central de aulas V – UFERSA- 

Mossoró. 

 
Fonte: arquivo próprio (2014) 

 

Figura 59 - Foto da entrada do Projeto 2, Bloco da Central de aulas V – UFERSA- Mossoró. 

 

Fonte: arquivo próprio (2014) 
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Figura 60 - Porta da saída de emergência do auditório do Bloco de sala de professores do DCEN com 

desnível externo – UFERSA – Mossoró. 

 

Fonte: arquivo próprio (2014) 

 

Os reservatórios sem a previsão da reserva técnica de incêndio pode implicar solução 

alternativa para atender os sistemas de combate (hidrante e chuveiros automáticos). As 

soluções passam por projeto de reservatórios subterrâneos, uso de bomba de pressurização, 

até reforma geral da edificação com construção de novo reservatório ou acréscimo de volume 

no existente.   

Os requisitos relacionados com a implantação no lote revelaram um atendimento 

quase que total, e pode advir da característica urbanística que os projetos de IFES têm. 

As aberturas das edificações escolares seguem especificações de áreas mínimas 

através dos códigos municipais e, geralmente são dispostas de forma a absorver o máximo de 

luminosidade e ventilação natural, dentro dos padrões de conforto. Assim, as aberturas 

aparecem em grandes dimensões ou quantidade. Essa característica foi evidenciada nos 

projetos analisados tanto da UFERSA quanto da UFRN e levou ao descumprimento, quase 

que em todos os projetos, dos requisitos que propiciariam uma compartimentação horizontal 

externa através do afastamento mínimo entre salas de aulas, por exemplo. 
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4.8.RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

4.8.1. Resultados da aplicação do questionário aplicado aos analistas do 

CBMRN – Apêndice A 

 

Paralelamente com a análise dos projetos da pesquisa, foram levantados dados sobre 

as condições de atendimentos dos requisitos de SCI nos projetos arquitetônicos apresentados 

para análise e aprovação com liberação do AVCB -Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

A aplicação do questionário foi realizada junto ao Setor de análise de projetos do Corpo de 

Bombeiros do Rio Grande do Norte que abrange duas equipes, uma em Natal e outra em 

Mossoró, que juntas atendem todo o estado do Rio Grande do Norte.  

O questionário tem o propósito de levantar as informações de toda a experiência da 

profissional dos entrevistados como analistas junto ao Corpo de Bombeiros. 

As equipes juntas somam 12 profissionais que tem no perfil a média de 4,0 anos no 

serviço de análise de projetos, com variação do tempo de atuação de 1 anos até 10 anos. A 

formação destes se divide em: 08 engenheiros civis (01 ainda cursando), 01 engenheiro de 

computação, 01 engenheiro de materiais e 02 arquitetos (01 em andamento). Dentre estes 

profissionais 03 tem especialização em engenharia de segurança do trabalho e 03 citaram 

como curso relevante na formação o curso de Habilitação em vistorias técnicas pelo CBM. 

Um dos profissionais citou também o curso de Engenharia de diagnóstico. Nota-se o caráter 

técnico da função de analista que se mostra coerente com as atividades desenvolvidas. 

Para esse levantamento foi elaborado um questionário (Apêndice A) com perguntas 

objetivas, aplicado aos analistas de projetos, com base em Negrisolo (2007, p.164).  

Ajustes quanto à adaptação e acréscimos foram feitos para que a aplicação atendesse 

ao grupo de participantes escolhido, já que, no caso da presente pesquisa o foco foram os 
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analistas e as inadequações dos projetos arquitetônicos com relação aos requisitos de SCI do 

código do Rio Grande do Norte. 

O resultado dos questionários se apresenta em uma planilha resumo, onde se tem a 

média geral das respostas dos analistas, por item e apresentada em porcentagem.  

Quadro 37 - Planilha resumo do Questionário aplicado aos Analistas do CBMRN 

 

A planilha do Quadro 37 apresenta uma legenda de cores definida de acordo com a 

faixa do percentual de atendimento do requisito nos projetos avaliados pelos analistas do 

Corpo de bombeiros.  

 

Atendimento

Média

1 Enquadramento  confere com memorial 58%

2 Reserva de incêndio na planta-Quando aplicável 61%

3 Indicação da capacidade quando local de reunião pública 43%

4 Dimensões de vias de acesso 43%

5 Área para manobra 40%

6 Informações sobre afastamentos de prédios vizinhos 60%

7 Indicação de resistência ao fogo - lajes, paredes, piso 42%

8 Indicação de saídas de emergência 64%

9 Quantidade de saídas de emergências adequada 57%

10 Aberturas das portas de saídas de emergência para fora 63%

11 Saídas com distância máxima percorrida atendida 62%

12 Saídas com largura necessária atendida 45%

13 Quando necessária, existia barra antipânico indicada 28%

14 Indicação de piso antederrapante nas escadas e rampas 36%

15 Detalhamento do corrimão 55%

16 Corrimão detalhado obecede os padrões normativos 68%

17 Pontas dos corrimãos para a parede 49%

18 Corrimãos contínuos 55%

19 Escada e rampa - dimensionamento correto de degraus e inclinação 58%

20 Quando com guarda corpo, este está de acordo com a norma 53%

21 Em locais de reunião pública - afastamentos dos assentos 37%

22 Ambientes de utilização especial identificados 58%

23 Aberturas nas fachadas com afastamentos mínimos - horizontal 58%

24 Aberturas nas fachadas com afastamentos mínimos - vertical 58%

25 Projeto com exigências cumpridas 45%

26 Projetos sem pedidos de solicitação de ajuda especializada 53%

Questionário de Avaliação dos problemas encontrados nas análises de projetos do CBMRN

Item atendido  em nível aceitável- 7 a 10 (70 - 100%)

Item parcialmente atendido - maioria dos projetos - 5-7 (50 - 70%)

Item não atendido pela maioria dos projetos - <5 (50%)

LEGENDA

ESTRUTURA DA

EDIFICAÇÃO E

SAÍDAS

AVALIAÇÃO GERAL

QUESITOSPROBLEMA

LOCAÇÃO E ÁREAS

DE ACESSO

ENQUADRAMENTO 

DA OCUPAÇÃO



195 
 

195 
 

4.8.2. Discussão dos resultados – questionários analistas do CBMRN  

 

O questionário aplicado aos analistas de projetos do Corpo de Bombeiros foi 

analisado levando-se em conta que este teve abrangência de todos os tipos e tamanhos de 

projetos analisados pelos profissionais do CB e não exclusivamente os de prédios escolares 

como o de IFES.   

Os resultados mostram que nenhum item é totalmente atendido, condição que leva a 

reprovação dos projetos nesses itens.  

O resultado é coerente com a Questão 25, onde se pergunta quantos projetos 

arquitetônicos cumpriram as exigências mínimas nas análises recentes. A resposta a essa 

questão obteve como resultado (média aritmética das respostas) que apenas 45% dos 

projetos apresentados atendem as exigências mínimas. 

As questões que tiveram os menores percentuais representando o nível de 

desatendimentos dos itens foram: 

 A indicação de barra antipânico com 28%; 

 A indicação de piso antiderrapante nas escadas e rampas com 36%; 

 O afastamento entre os assentos em locais de reunião pública, 37%; 

 A indicação de área de manobra tem 40%; 

 Indicação de resistência ao fogo dos materiais aparece em 42%; 

 As dimensões das vias de acesso e a indicação da capacidade nos locais de 

reunião pública são atendidas em 43%; 

 As larguras necessárias das saídas de emergência aparecem em 47%; 

 As pontas dos corrimãos voltadas para a parede, em apenas 49%; 

Os demais itens apresentam percentuais entre 55% e 68%, sendo a maioria deles 

menor que 60%. Entre esses itens com situação intermediária, encontram-se os itens de 
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requisitos essenciais e complementares como indicação, quantidade, distância percorrida das 

saídas de emergência; as dimensões de degraus das escadas; a presença e o detalhamento 

dos corrimãos; e as questões de compartimentação horizontal e vertical externa. 

A indicação de que 53% dos proprietários/projetistas dos projetos não pedirem 

solicitação de ajuda de profissionais especializados é a representação invertida do resultado 

do questionário para que fosse possível seguir a representação de cores da legenda proposta. 

Na verdade esse número expressa que, para 47% dos projetos apresentados, os proprietários 

ou projetistas ainda solicitam a indicação de profissional especializado para ajuda na 

resolução das adequações necessárias. Esse número pode ser reflexo de procedimento 

expresso, inclusive com placa de aviso disposta na sala de atendimento ao público, da 

equipe do setor de análises de projetos do Corpo de Bombeiros de Natal. A placa de aviso 

informa que não é permitida a indicação de profissionais especializados naquele local. Este 

fato fica evidente quando se analisa separadamente a resposta da equipe de Mossoró e a de 

Natal. Para a equipe de Mossoró a indicação é solicitada em 70% dos projetos, o que pode 

indicar uma situação semelhante ao que acontecia em Natal antes da proibição expressa. 

Um fato relevante neste processo de aplicação do questionário foi a informação da 

participação dos profissionais entrevistados em curso específico sobre análise de projetos 

oferecido pelo comando do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte. O 

intuito da ação é de capacitar seu quadro de analistas frente à nova legislação que está em 

processo de aprovação na Câmara dos Deputados do Estado. A nova legislação consiste em 

decreto lei que aprova o novo Código de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico 

do Estado, normativo legal baseado nas Instruções Técnicas do CBPMESP utilizadas hoje 

por força da Portaria GAB CMDO/CBMRN 191/2013.  
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4.8.3. Resultados da aplicação do questionário aos arquitetos da UFERSA e 

UFRN – Apêndice B 

 

O questionário do Apêndice B foi aplicado aos arquitetos da UFRN e UFERSA que 

estão envolvidos nos processos de projetação, revisão, e alteração dos projetos das edificações 

das suas respectivas instituições. Esses profissionais pertencem ao grupo específico de 

arquitetos de órgãos públicos, mais especificamente de IFES e que estão assumindo 

progressivamente a autoria dos projetos destas instituições dentro do processo atual de 

desenvolvimento e crescimento da infraestrutura.   

O questionário segue o mesmo modelo do Apêndice A, tendo também como base 

questões aproveitadas e adaptadas do trabalho de Negrisolo (2007, p.179), no seu questionário 

―Avaliação da Qualidade da Regulamentação de Segurança Contra Incêndio do Corpo de 

Bombeiros de São Paulo‖.  

A metodologia de apresentação segue a mesma do Apêndice A, com planilha resumo 

acrescentada de comentários sobre o perfil do grupo de arquitetos entrevistados. As análises 

dos resultados seguem no item Discursão dos resultados – Questionários arquitetos de IFES - 

RN. 

As equipes de arquitetos das duas Superintendências, da UFERSA e UFRN, somam 13 

profissionais que tem no perfil a média de 11,0 anos de atuação na profissão. A variação do 

tempo de profissão é de 4 anos até 28 anos. Na formação, tem-se 06 com mestrado na área de 

Arquitetura (01, em curso), 01 com doutorado em curso (na área de arquitetura e SCI), 02 

com especialização em Gestão pública e um com especialização em Engenharia de segurança 

do trabalho. 

Nos resultados do questionário sobre o conhecimento adquirido sobre SCI na 

formação de cada um obteve-se: 
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 Sobre a graduação, foram citados 02 vezes que nenhuma informação foi 

passada, 06 vezes que poucas informações foram passadas, 04 vezes que 

apenas noções foram passadas e 01 vez que as informações passadas foram 

suficientes. As disciplinas citadas foram: Instalações (04 vezes), Projeto de 

arquitetura (04 vezes), PEI – PEV (disciplina de Projeto, 01 vez). 

 02 vezes se falou em disciplinas da pós-graduação. 

 Foram citados 02 vezes o recebimento de conhecimentos através de 

Treinamentos/Palestra; 

 e 10 dos 13 entrevistados citaram buscar conhecimento através de pesquisa e 

leitura, de acordo com a demanda dos projetos. 

As legislações, normativos, regulamentos mencionados como de conhecimento dos 

arquitetos entrevistados foram: 

 09 vezes - NBR 9077 – Saída de emergência; 

 06 vezes - Código de Prevenção de Segurança Contra Incêndio e Pânico do 

Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte; 

 02 vezes - NBR 14100 –Proteção contra incêndio - símbolos gráficos, NBR 

13434 – Sinalização de segurança contra incêndio e a NR 23 – Proteção contra 

incêndio; 

 E com uma citação cada: NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência, 

NBR 12693 – Sistema de proteção por extintores de incêndio, NBR 9050- 

Acessibilidade, IT 09/11 CBPMESP, IT 11/11 CBPMESP, ―Normas do 

CBPMESP‖ –(IT’s), Plano Diretor municipal e Código de obras municipal. 

Sobre o uso efetivo desses normativos, a NBR 9077 apareceu como a mais utilizada 

com 09 indicações, seguida do Código do Corpo de bombeiros com 04. As demais normas, 

códigos e legislações aparecerem isoladamente citadas. 
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A maioria dos arquitetos caracterizou esses normativos como de clareza e coerência 

média, pouca simplicidade, média objetividade e facilidade de manuseio. 

Como sugestão de novas formas de disposição das normalizações e regulamentações 

apareceu empatada com 09 citações a Cartilha e o Chek list, seguido de Manuais, com 04 

citações. Ainda houve a sugestão de revisão dos normativos para melhoria no detalhamento 

buscando evitar entendimentos dúbios, citado como existentes hoje.  

A fase de projetação mais indicada para utilização dos conhecimentos e aplicação 

dos normativos de SCI foi o Estudo preliminar, citado 05 vezes, depois o Anteprojeto e 

Projeto, citados 04 vezes cada. Ainda, 03 citaram que é na fase de legalização e 01 citou 

ainda utilizar na fase de detalhamento. 

Para 12 dos 13 arquitetos, a consulta a profissionais especializados, especialmente 

engenheiros da instituição, foi apontada como praticada, além de 03 citações de consulta 

prévia ao Corpo de Bombeiros. Apenas um profissional relatou não ter ainda recorrido a 

nenhum outro. 

As informações dos profissionais pesquisados sobre a aplicação das exigências 

normativas dos requisitos de SCI no projeto arquitetônico foram compiladas em um quadro 

resumo (Quadro 38). 

O quadro resumo apresenta o resultado da média das respostas dos quesitos objetivos, 

em porcentagem, representando o percentual de aplicação de cada item de SCI pelos 

arquitetos nos seus projetos. 
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Quadro 38 - Planilha resumo do Questionário aplicado aos Arquitetos de IFES-RN 

 

 

4.8.4. Discussão dos resultados – questionários arquitetos de IFES - RN  

 

Os resultados decorrentes do questionário aplicado aos arquitetos das 

superintendências de infraestrutura da UFERSA e UFRN trouxeram informações que 

sugerem uma interpretação mais cuidadosa devido a ser este um questionário de auto 

avalição para os arquitetos. Os questionamentos objetivos permeiam as questões projetuais 

que estes profissionais utilizam em seus projetos, contudo, as respostas podem ser levadas 

em consideração como sendo a intenção de atender ao requisito.   

Nas questões subjetivas obteve-se como resultados que o conhecimento adquirido 

sobre SCI na formação dos arquitetos participantes da pesquisa na graduação do curso de 

%

Média
a Identificação da reserva de incêndio 46%

b Capacidade da lotação - local de reunião pública 72%

c Indicação das dimensões de vias de acesso 63%

d Prevê área para manobra para viaturas 36%

e Informações sobre afastamentos de prédios vizinhos 83%
f Indicação de resistência ao fogo - lajes, paredes, piso 66%

g Indicação de saídas de emergência 91%

h Quantidade de saídas de emergências adequada 88%

i Saídas com distância máxima percorrida atendida 88%

j Quando necessária, existia barra antipânico indicada 64%

k Indicação de piso antederrapante nas escadas e rampas 88%

l Existência e detalhamento do corrimão 86%

m Corrimão detalhado obecede os padrões normativos 93%

n Pontas dos corrimãos para a parede 54%

o Corrimãos contínuos 93%

p Escada e rampa - dimensionamento correto de degraus e inclina 97%

q Quando com guarda corpo, este está de acordo com a norma 89%

r Em locais de reunião pública - layout dos assentos - afastamentos 83%

s Ambientes de utilização especial identificados 76%

t Aberturas das fachadas- afastamento mínimo - Comp. Horizontal 42%

u Aberturas das fachadas- afastamento mínimo - Comp. Vertical 32%

Questionário de Avaliação do nível de conhecimento técnico de arquitetos projetistas sobre a área de 

Segurança contra incêndio

Item atendido  em nível aceitável- 7 a 10 (70 - 100%)

Item parcialmente atendido - maioria dos projetistas - 5-7 (50-70%)

Item não atendido pela maioria dos projetistas <5 (<50%)
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arquitetura advém das disciplinas dos primeiros semestres como ―Projetos‖ e ―Instalações 

prediais‖. Ainda sobre as informações recebidas nessas disciplinas tem-se como resultados 

que as informações adquiridas foram poucas ou apenas noções.  

As questões objetivas dos requisitos de SCI de aplicação nas IFES revelaram uma 

condição aceitável para a maioria dos itens. Observa-se que nenhum dos itens obrigatórios 

essenciais foi citado com um baixo percentual de aplicação. Este fato constata a intenção do 

atendimento aos requisitos de SCI, contudo a consulta a profissionais especializados induz a 

uma autoria compartilhada nas soluções das medidas de proteção contra incêndio aplicado 

aos projetos arquitetônicos.  

Por sua vez, alguns itens ainda foram indicados como pouco observados nos projetos 

como: 

 Abertura das fachadas, afastamento mínimo para compartimentação vertical 

externa – 32% (recomendação); 

 Previsão da área de manobra para viaturas – 36% (recomendação); 

 Abertura das fachadas, afastamento mínimo para compartimentação 

horizontal externa – 42% (recomendação); 

 Identificação da reserva de incêndio no projeto – 46% (obrigatório 

complementar); 

A baixa observação das dimensões das aberturas para propiciar uma 

compartimentação vertical e horizontal coincide com os resultados já comentados dos 

projetos analisados e do questionário dos analistas. O baixo índice de identificação de 

reserva de incêndio também está coerente com os demais resultados da pesquisa.  

Contudo, outros pontos como a indicação de área de manobra e das dimensões de 

vias de acesso sugere que, o alto percentual encontrado na análise dos projetos, frente ao 
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baixo valor levantado no questionário dos arquitetos, seja consequência de proposta não 

intencional.  

Outra inconsistência encontrada nos resultados para o questionário é que o item de 

dimensionamento correto de degraus e inclinação em escadas e rampas foi de 97% em 

contraponto aos 50% nos projetos e 58% citados pelos analistas.   

Todos os requisitos relacionados às saídas de emergência foram entendidos como 

aplicados para a maioria dos arquitetos questionados, o que resultou em respostas com uma 

média de percentuais entre 88 e 97% de atendimento. Mas uma vez há uma incoerência 

quanto aos dados coletados entre os projetos analisados e nas respostas dos analistas do 

corpo de bombeiros que revelaram atendimento parcial destes pontos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A arquitetura de edificações escolares deve obedecer às especificações determinadas 

nos código de obras municipais, legislação estadual e federal, além de, especialmente nas 

edificações de escolas públicas, buscar adequar-se as comuns limitações de ordem econômica 

que levam a soluções com certo grau de padronização.  

As limitações orçamentárias e os preços predefinidos de materiais e serviços amarram 

e conduzem, quase sempre, à replicação de projetos ou repetição de soluções com intuito de 

reduzir custos e tempo de elaboração. Essas limitações e a dificuldade de especificação de 

materiais e tecnologias novas, mais adequadas, se refletem na qualidade dos projetos e 

consequentemente das obras. 

O problema é comum nas edificações de Instituições Federais de Ensino Superior, as 

IFES. 

A presente pesquisa, ao abordar o tema da qualidade de projetos arquitetônicos de 

IFES junto com a questão de Segurança Contra Incêndio, encontrou lacunas que necessitam 

ser estudadas e trabalhadas para viabilizar as melhorias necessárias no processo projetual dos 

profissionais envolvidos neste seguimento.  

As questões de SCI necessitam compor, de forma consistente e definitiva, os 

currículos dos cursos de graduação da área técnica, sobretudo nos cursos de Arquitetura e 

Engenharia Civil, para dar o suporte técnico necessário aos profissionais que irão atuar no 

mercado de trabalho, seja no setor público ou no setor privado. 

Nos projetos analisados, problemas de não atendimento dos requisitos normativos de 

SCI surgem em consequência de deficiência de conhecimento dos profissionais, e até, da falta 
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de entendimento destes, em ter que incorporar o pensar em SCI dentro de seu processo 

projetual como fator indispensável e propulsor de qualidade.   

A indicação da necessidade de melhorias na legislação e nos normativos prescritivos 

da área, tendo como sugestões práticas a confecção de cartilhas, check list e manuais, aparece 

como alternativa emergencial para solução do problema. Esta proposta segue em desencontro 

à tendência mundial de, cada vez mais, usar normativos baseados em desempenho para 

justificativas das soluções técnicas propostas, considerando novas pesquisas e avanços 

tecnológicos da área de SCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

205 
 

6. CONCLUSÕES 

 

Através da pesquisa foi possível avaliar que os projetos analisados se mostram 

inadequados para aprovação devido ao não atendimento as prescrições normativas mínimas de 

SCI-Segurança Contra Incêndio, aplicáveis a estes. A pesquisa em foco atingiu seu objetivo 

com a avaliação do nível de atendimento dos requisitos legais de SCI aplicáveis ao projeto 

arquitetônico de edifícios escolares classificados como de ―reunião pública‖, especificamente 

das IFES do estado do Rio Grande do Norte, especificamente em projetos da UFERSA e 

UFRN projetados entre 2007 e 2013 (Quadro 35).  Para tanto, realizou-se a identificação dos 

requisitos de SCI aplicáveis a esta classificação de projeto. Aplicada a verificação concluiu-se 

que a maioria dos projetos tem o nível de qualificação do atendimento dos requisitos mínimos 

de SCI qualificados como ―baixa‖. Os itens obrigatórios essenciais menos atendidos estão 

relacionados com o dimensionamento das saídas de emergência, aparecendo como o menos 

atendido a largura adequada da saída de emergência com apenas 29% e em seguida o 

dimensionamento dos degraus de acordo com a fórmula de Blondel com 50%. Entre os itens 

obrigatórios complementares apareceu com 0% de atendimento a previsão de reserva técnica 

de incêndio, em seguida a compartimentação horizontal com 14%, o detalhamento dos 

corrimãos com 25% e mais um item diretamente relacionado com as saídas de emergência, o 

sentido de abertura das portas de saída com 43%.  

Na conclusão da pesquisa tem-se sinalizadas lacunas e equívocos na elaboração dos 

projetos arquitetônicos quanto ao cumprimento dos requisitos mínimos relativos à SCI que 

levam a baixa qualidade desses projetos neste aspecto. As causas destas lacunas e do nível de 

qualidade alcançado por estes projetos de arquitetura têm hipóteses fundamentadas no nível 

de conhecimento dos arquitetos, proveniente da pouca formação sobre SCI recebida no curso 
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de Arquitetura e Urbanismo. Esta hipótese foi subsidiada, neste caso, pelas respostas ao 

questionário aplicado às equipes de arquitetos das instituições dos projetos analisados.  

A observação das medidas de SCI na fase de concepção (estudos preliminares) não 

aparece de forma a se sobressair sobre as outras fases como seria o indicado. Isto se reflete em 

reprovações dos projetos pela equipe de analistas dos Corpos de Bombeiros e implica em 

alterações nos projetos e, possivelmente, nos custos das obras.  

A pesquisa revela que a antecipação da verificação de atendimento dos requisitos da 

área de SCI no projeto arquitetônico não está sendo efetivada, e a interferência do Projeto de 

Segurança Contra Incêndio sobre o projeto arquitetônico se mostra inevitável comprometendo 

a proposta inicial do arquiteto. 

 

Sugestões de novos trabalhos 

A abordagem dada no presente trabalho sugere novas frentes de pesquisas na área de 

SCI, sobretudo na sua aplicação efetiva no processo projetual de arquitetura. A pesquisa sobre 

formas alternativas e mais adequadas de apresentação e verificação dos requisitos de SCI para 

profissionais como arquitetos merecem ser desenvolvidas. 

As obras públicas aparecem como um grande campo aberto para pesquisas pelas suas 

formas particulares de contratação de projetos e obras. A SCI aparece como uma opção de 

pesquisa com potencial de propiciar avaliação da qualidade e do processo de desenvolvimento 

dos projetos, sobretudo, de forma a criticar o uso do ―Projeto básico‖ como base dos 

orçamentos e planejamentos. 

Estudos dos currículos dos cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo, nas 

universidades públicas e privadas, possibilitaria a leitura da condição atual de apresentação e 

transmissão dos conhecimentos mínimos necessários em SCI no meio acadêmico e ainda 



207 
 

207 
 

traria perspectivas da dimensão de como e em quais disciplinas a SCI teria sua inserção mais 

adequada. 

Pesquisas de APO – Avaliação pós-ocupacional nos projetos de arquitetura das 

edificações analisadas, podem trazer uma nova visão sobre as interferências que as 

adequações aos requisitos de SCI impõem, inclusive nos custos relativos às reformas e obras 

necessárias. As replicações de projetos de prédios educacionais públicos se enquadrariam 

perfeitamente numa opção de APO. 

Outras informações conseguidas na pesquisa fornecem subsídios para novos estudos 

sobre a importância da definição das rotas de fuga para distribuição equacionada da população 

do edifício, bem como a determinação do sentido de abertura e localização das portas destes.  

A definição da população dos ambientes, de acordo com seu índice de ocupação 

máxima, se apresentou com diferenças consideráveis frente à população definida em layout 

para alguns ambientes como laboratórios didáticos e salas de aulas. Este fato sugere novos 

estudos para possibilitar críticas com suporte técnico científico frente aos índices prescritos 

nos normativos atuais. 

Em resumo, o trabalho ofereceu subsídios para o desenvolvimento de novas pesquisas 

na área de SCI envolvendo o projeto de arquitetura, sobretudo aplicando a metodologia a 

outros tipos de projetos contribuindo para o crescimento dos estudos científicos na área. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA 

     PPGAU - PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

Questionário de Avaliação dos problemas encontrados nas análises de projetos do Corpo 

de Bombeiros Militares do Estado do Rio grande do Norte 

 

O presente questionário tem por objetivo coletar informações e identificar falhas sobre os 

problemas encontrados nos projetos das edificações, sob o ponto de vista de cumprimento da 

legislação de Segurança contra Incêndio, quando das análises realizadas pelo corpo 

especializado do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Os questionamentos farão 

ênfase aos pontos relacionados com as decisões espaciais e especificações do PROJETO 

ARQUITETÔNICO.  

Os resultados serão tabulados e servirão como dados comparativos com pesquisa similar 

realizada no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, no ano de 2007, em trabalho de 

pesquisa de Dissertação de mestrado de componente daquela corporação. E principalmente 

servirá para dar subsídios ao andamento da Dissertação de mestrado do Programa de Pós-

Graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, do aluno, Eriberto Carlos Mendes da 

Silva sob o título : O PROJETO DE ARQUITETURA E A ANTECIPAÇÃO DO PROJETO 

DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO; INTERFERÊNCIA MÚTUA, INTERAÇÃO 

NECESSÁRIA. 

 

O questionário trará questões de respostas objetivas e ainda local para observações pertinentes 

quando necessário. 

As perguntam devem ser respondidas colocando a pontuação de 0(zero) a 10(dez) para 

determinar o nível de frequência em que acontece o fato questionado. 
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QUALIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

Nome (opcional): _______________________________________________________ 

Posto ou Graduação (opcional): ____________________________________________ 

Tempo de Serviço no Corpo de Bombeiros: ______anos; ____ meses 

Tempo de Serviço na Função de Analista de projetos: _____anos; ____ meses 

Unidade a que pertence: __________________________________________________ 

Municípios em que atua: __________________________________________________ 

A quais treinamentos o Sr. foi submetido para efetuar esse serviço?   

(curso/duração/ano)___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ENQUADRAMENTO DA OCUPAÇÃO 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS NO ENQUADRAMENTO DA EDIFICAÇÃO: 

 

1. Os dados do projeto arquitetônico da edificação e o enquadramento dos requisitos 

obtidos na análise conferem com o descrito no memorial? (área construída, altura e 

ocupação de acordo com o uso, requisitos exigidos)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Existe reserva de incêndio indicada na planta , para os casos onde há necessidade de 

acordo com o enquadramento da edificação?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

3. Quando há local de reunião de público há indicação na planta da capacidade de 

lotação? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

LOCAÇÃO E ÁREAS DE ACESSO 

 

4. Há no projeto de locação e situação indicação das dimensões das vias para verificação 

de adequação ao acesso para os veículos de socorro e combate a incêndio? 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

5. Há no projeto área compatível para a manobra das viaturas de socorro e combate a 

incêndios? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

6. Há no projeto a informação dos afastamentos entre os prédios vizinhos que permitam 

verificação da condição de isolamento das edificações em relação ao risco de 

propagação de incêndio ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO E SAÍDAS 

 

7. Algumas ocupações estão submetidas a exigências de proteção estrutural. Há 

indicação do tipo de material das paredes, lajes e pisos com informação que dê 

subsídio para o entendimento de resistência ao fogo para compartimentação e 

isolamento de ambientes? 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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8. Há indicação das saídas de emergência no projeto arquitetônico, como por exemplo, 

porta com abertura no sentido do fluxo de saída da edificação? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

9. A quantidade de saídas de emergência está de acordo com o determinado na 

legislação? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

10. As portas de saída de emergência tem sua abertura para fora como manda a 

legislação? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

11. As saídas de emergência possuem distâncias máximas a serem percorridas de acordo 

com seu enquadramento? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

12. Nos projetos foram identificadas saídas em que a largura menor que a permitida? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

13. Quando era detectada a obrigatoriedade,  existia a barra antipânico indicada no 

projeto? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

14. Há indicação de que o piso das rampas ou escadas apresentava características de 

antiderrapante?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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15. Há no projeto a indicação e detalhamento do corrimão da escada? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

16. No detalhamento o corrimão obedece ao prescrito em normas devido a altura 

adequada?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

17. O detalhe do corrimão mostra que os mesmos têm as pontas voltadas para a parede?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

18. Os corrimãos não eram contínuos?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

19. No projeto, os degraus das escadas ou a inclinação das rampas estavam corretamente 

dimensionados? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

20. Nos projetos onde há necessidade de guarda-corpos estes apresentavam as 

características de normas? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

21. Quando há local de reunião pública no projeto, o layout dos assentos  seguem o 

determinado na legislação quanto aos afastamentos entre si e corredores? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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22. No caso da edificação possuir ambientes com utilização especial como depósito de 

inflamáveis ou explosivos, subestação ou outros, estes estão identificados na planta? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

23. As aberturas nas fachadas estão afastadas de forma a atender o distanciamento mínimo 

para compartimentação horizontal com isolamento de ambientes? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

24. No caso de edificações de mais de um pavimento, as aberturas nas fachadas, beirais de 

lajes, atendem o distanciamento mínimo para compartimentação vertical? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

O campo de observação abaixo servirá para acréscimo ou detalhamento de alguma resposta 

que se faça necessário. 

 

Observações_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO GERAL DAS ANÁLISES DE PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

25. Nas análises realizadas na última semana, em quantas o projeto arquitetônico cumpriu 

as exigências legais aplicáveis a ele?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

26. Em quantos casos de revisão e readequação do projeto de arquitetura foi solicitada a 

indicação de ajuda externa especializada (técnicos, empresa de extintores ou de 

materiais, amigos bombeiros, especialistas, etc.)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

Comentários e observações finais:  
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Acrescente quaisquer comentários ou observação que julgue conveniente para melhor 

compreensão das respostas dadas, inclusive justificativas para as respostas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA 

     PPGAU - PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Questionário de Avaliação do nível de conhecimento técnico de arquitetos sobre a área 

de Segurança Contra Incêndio - SCI. 

 

O presente questionário tem por objetivo coletar informações e identificar o nível de 

conhecimento técnico dos arquitetos de IFES – Instituições de Ensino Superior como 

também dos arquitetos projetistas de prédios selecionados na UFERSA e UFRN sobre o tema 

de Segurança Contra Incêndio, sobretudo quanto à legislação e os parâmetros aplicados no 

projeto arquitetônico. 

Os questionamentos permearão os pontos relacionados com a legislação de conhecimento, a 

sua aplicabilidade, onde e como recebeu as informações de uso, a avaliação da forma e do 

conteúdo recebido, e a forma de inserção do tema no processo projetual.  Ainda, acomodará 

questões em forma de check list de verificação com pontuação dada de 0 a10 aos pontos 

observados por estes profissionais no seu processo projetual efetivamente. 

Os resultados serão tabulados e servirão como dados comparativos com outras pesquisas 

similares quanto ao nível de conhecimento na área de SCI junto aos arquitetos e a forma de 

disponibilização desse conteúdo nos currículos acadêmicos.  Servirá também para dar 

subsídios ao andamento da Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação de 

Arquitetura e Urbanismo da UFRN, do discente, Eriberto Carlos Mendes da Silva sob o 

título: O PROJETO DE ARQUITETURA E A ANTECIPAÇÃO DO PROJETO DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO; INTERFERÊNCIA MÚTUA, INTERAÇÃO 

NECESSÁRIA. 
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QUALIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

Nome (opcional): ________________________________________________ 

Formação: __________________________Instituição/UF:________________  

Especialização: __________________________________________________ 

Tempo de atuação profissional: _____________________________________ 

Atividade atual: _________________________________________________ 

 

1. Seu conhecimento sobre Segurança Contra Incêndio foi recebido de que forma? 

 

 ( ) Conteúdo de disciplina na graduação (nome/duração/ano)  

 

 

Neste caso indique que nível de informação lhe foi disponibilizada no bacharelado a 

respeito dos aspectos de Segurança Contra Incêndio de uma edificação: 

 

(  ) Suficiente  

(  ) Noções  

(  ) Poucas informações  

(  ) Nenhuma informação  

 

( ) Conteúdo de disciplina em pós-graduação  (curso/duração/ano) 

______________________________________________________________ 

 

(  ) Treinamento/Palestra por iniciativa própria (curso/duração/ministrante/ano)  

______________________________________________________________ 

 

(  ) Buscado de acordo com demanda (pesquisa/leitura individual)   

______________________________________________________________ 

 

2. Quais as regularizações/legislações de SCI, ou que remetem a Proteção contra incêndio, 

que você conhece? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2.1 Quais dessas utiliza no seu processo projetual? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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2.2 Indique os atributos que você entende que essa(s) regulamentação(es) possui(em), 

marcando no quadro abaixo, conforme sua opinião: ―muito‖, ―média‖ ou ―pouca‖: 

 

Atributos Opinião 

muito média pouca 

Clareza    

Coerência    

Simplicidade    

Objetividade    

Facilidade de 

manuseio 
   

 

3. Em que fase do projeto, normalmente, os problemas de SCI são identificados? 

 

Estudo preliminar (  )  

Anteprojeto (  )  

Projeto (  )  

Especificações (  )  

Legalização (  ) 

 

 

4. Dê sugestão quanto à forma de disposição da regularização que seria interessante para 

melhorar a aplicabilidade e o entendimento para os arquitetos? (cartilhas, manuais, check list, 

norma específica) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6.  É buscada informação junto ao Corpo de Bombeiros ou outros profissionais especializados 

em SCI para auxílio na resolução dos problemas no projeto arquitetônico? Especifique. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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QUESTIONAMENTOS QUE VISAM IDENTIFICAR OS PONTOS EXIGÍVEIS PELA 

LEGISLAÇÃO QUE SÃO CONTEMPLADOS PELOS ARQUITETOS NOS SEUS 

PROJETOS. 

 

7.  Chek list de verificação de pontos observados no processo do projeto arquitetônico que 

interagem com a SCI: 

 

7.1 Detalhamentos que implicam no enquadramento da edificação: 

 

1. Coloca identificação em planta da reserva de incêndio, para os casos onde há 

necessidade de acordo com o enquadramento da edificação?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Quando há local de reunião de público dispõe na planta da capacidade de lotação? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7.2 LOCAÇÃO E ÁREAS DE ACESSO: 

 

3. No projeto de locação e situação, coloca a indicação das dimensões das vias para 

verificação de adequação ao acesso para os veículos de socorro e combate a incêndio? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

4. Prevê no projeto área compatível para a manobra das viaturas de socorro e combate a 

incêndios? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

5.  Fornece no projeto, a informação dos afastamentos entre os prédios vizinhos que 

permitam verificação da condição de isolamento das edificações em relação ao risco 

de propagação de incêndio ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Observações: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

7.3 ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO E SAÍDAS: 

 

6. Algumas ocupações estão submetidas a exigências de proteção estrutural frente a 

legislação de SCI. Nestes casos, indica no projeto o tipo de material das paredes, lajes 

e pisos com informação que dê subsídio para o entendimento de resistência ao fogo 

para compartimentação e isolamento de ambientes? 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

7. Indica as saídas de emergência no projeto arquitetônico, como por exemplo, dispondo 

porta com abertura no sentido do fluxo de saída da edificação? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

8. Dispõe a quantidade de saídas de emergência de acordo com o determinado na 

legislação? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

9. Dispõe as saídas de emergência atendendo as distâncias máximas a serem percorridas 

de acordo com enquadramento do projeto para a SCI? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

10. Verifica a obrigatoriedade e indica no projeto barra antipânico nos locais exigidos pela 

legislação? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

11. Indica no projeto que o piso das rampas ou escadas devem apresentar características 

de antiderrapante?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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12. Indica a existência e detalha o corrimão da escada? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

13. No detalhamento do corrimão, obedeço ao prescrito em normas com relação à altura 

adequada?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

14. Prevê no detalhe do corrimão que os mesmos devem ter as pontas voltadas para a 

parede?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

15. Propõe os corrimãos contínuos?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

16. No projeto, os degraus das escadas ou a inclinação das rampas são dimensionados de 

acordo com as normas?(Ex.: fórmula de Blondel para escadas) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

17. Nos projetos onde há necessidade de guarda-corpos estes são dimensionados seguindo 

as características das normas? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

18. Quando há local de reunião pública no projeto, o layout dos assentos é determinado 

para seguir a legislação quanto aos afastamentos entre si e corredores? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

19. No caso da edificação possuir ambientes com utilização especial como depósito de 

inflamáveis ou explosivos, subestação ou outros, estes estão identificados na planta? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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20. Quando ao dimensionamento e disposição das aberturas nas fachadas, estas são 

distribuídas e afastadas de forma a atender o distanciamento mínimo para 

compartimentação horizontal com isolamento de ambientes? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

21. No caso de edificações de mais de um pavimento, as aberturas nas fachadas, beirais de 

lajes, são dispostas para atender o distanciamento mínimo para compartimentação 

vertical? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

O campo de observação abaixo servirá para acréscimo ou detalhamento de alguma resposta 

que se faça necessário. 

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


