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RESUMO 

 

O projeto de sinalização de emergência tem um papel fundamental no processo de abandono de 

uma edificação. Neste trabalho essa temática é abordada com vistas ao projeto baseado no 

desempenho, dentro do contexto normativo e projetual. Projetos complexos estão se tornando 

cada vez mais frequentes e tais edificações podem se configurar em um verdadeiro problema 

quando analisadas do ponto de vista da necessidade de orientação e deslocamento em situações 

de emergência. A avaliação e a identificação de possíveis aperfeiçoamentos no processo de 

projeto de sinalização de emergência, vislumbrando a possibilidade de inserção de critérios de 

desempenho e análise de parâmetros de visibilidade, configuram-se como o objetivo desta tese. 

Para tanto, foi realizada uma revisão e análise de normas e regulamentações nacionais e 

internacionais, comparando as diversas abordagens dos instrumentos reguladores. Foram 

empregados também recursos de simulação computacional, considerada como a avaliação 

empírica do impacto do uso da sinalização de emergência na edificação por meio de simulações 

de abandono realizadas com auxílio do software buildingEXODUS (versão 6.3) e da Análise 

Sintática do Espaço como ferramenta de projeto para avaliar e auxiliar no desenvolvimento de 

projetos de sinalização de emergência. Foram realizados e discutidos sete estudos de caso em 

quatro edificações distintas. Os resultados da análise de normas e regulamentações propiciou o 

levantamento de questões relevantes ainda não contempladas nas normas brasileiras, como por 

exemplo a área de visualização do sinal no projeto de sinalização e critérios de análise do 

cenário de projeto. Já os resultados dos estudos de caso mostram a viabilidade e validade do 

uso da Análise Sintática do Espaço como ferramenta de projeto, podendo servir também como 

parâmetro de avaliação da eficiência do sistema de sinalização de emergência. É considerado, 

como conclusões, que a norma brasileira pode ser acrescida de informações e métodos que 

auxiliem positivamente o processo de projeto e que permitam aos projetistas avaliarem a 

eficiência das suas proposições. Ao final do trabalho são elencados pontos que podem ser 

incorporados ao contexto brasileiro sobre sinalização de emergência, podendo servir de 

contribuição para uma possível revisão da atual norma de sinalização. 

 

 

 

Palavras-chave: Segurança contra incêndio; Sinalização de Emergência; Análise Sintática do 

Espaço; Visibilidade; Métodos de projeto. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The design of an emergency signage system plays a fundamental role in the process of a 

building evacuation. In this work, this theme is approached within a normative and design 

context, with performance-based design in view. Complex designs are becoming increasingly 

frequent and such buildings can become a real problem when analysed from the point of view 

of the need for orientation and escape in emergency situations. The evaluation and identification 

of possible improvements in the emergency signage design process, looking for the possibility 

of insertion of performance criteria and analysis of visibility parameters, constitute the objective 

of this thesis. With this objective, a review and analysis of national and international codes and 

standards was conducted and their different approaches were compared; also, through 

evacuation simulations carried out with the aid of the software buildingEXODUS (version 6.3), 

computer simulations were considered for the empirical evaluation of the impact of the use of 

emergency signage in a building and Space Syntax was used as a design tool for evaluating and 

assisting the development of emergency signage design. Seven case studies, in four different 

buildings, were carried out and then discussed. The results of the analysis of codes and 

standards raised relevant issues not yet addressed by the Brazilian codes or standards, such as 

the visual catchment area (VCA), in the signage system design, or criteria for analysis of a 

design scenario. As for the results of the case studies, they show the feasibility and validity of 

the use of Space Syntax as a design tool and can also serve as a parameter for the evaluation of 

the efficiency of the emergency signage system. It is considered, as a conclusion, that the 

Brazilian codes and standards can be improved by the addition of information and methods that 

positively aid the design process and allow designers to evaluate the efficiency of their design. 

At the end of the work there is a list of suggestions on emergency signage system design that 

can be incorporated into the Brazilian context and contribute to a possible revision of the current 

signage standard. 

  

Keywords: Fire safety; Emergency Signage; Space Syntax; Visibility; Design Methods.  
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1. INTRODUÇÃO  

A normatização da segurança contra incêndio tem sido uma preocupação recorrente para 

a sociedade, especialmente em áreas urbanas, onde a ameaça de incêndio e perda de vidas é 

maior, haja visto o exemplo da cidade de Londres que após o grande incêndio de 1666 

estabeleceu regras com o intuito de minimizar a possibilidade de acontecimentos semelhantes. 

No entanto, os métodos e normas utilizados para se atingir a segurança neste aspecto mudaram 

consideravelmente desta época até os dias atuais. 

No Brasil, e em parte do mundo, o atual arquétipo das regulamentações de segurança 

contra incêndio é orientado por soluções pré-definidas, com parâmetros a serem seguidos de 

acordo com o projeto desenvolvido. É necessário enquadrar o objeto de projeto nestes 

parâmetros, verificar as exigências mínimas e aplicar os requisitos de segurança contra incêndio 

solicitados para o edifício, sem necessariamente um conhecimento claro de como esta aplicação 

irá fornecer segurança e proteção à edificação. Este processo resumido é chamado de método 

prescritivo, o qual se encontra enraizado na história e evolução dos documentos regulatórios 

nacionais relativos à segurança contra incêndio. 

Como resultado desta postura prescritiva e de pouco incentivo à inovação, as questões 

de segurança contra incêndio no Brasil se apresentam quase sempre atreladas à necessidade de 

uma grande tragédia para existir um salto em sua evolução. A dinâmica tragédia versus 

evolução da normatização é perceptível em diversos momentos da história das regulamentações 

nacionais. Ono e Moreira (2011) destacam o tratamento dispensado à segurança contra incêndio 

no país: 

A segurança contra incêndio é um requisito de desempenho básico que deveria 

ser atendido em qualquer tipo de edificação. No entanto, é pouquíssimo 

discutido no meio profissional dos projetistas (engenheiros e arquitetos) e dos 

administradores das instituições em geral, que acabam tratando essa questão 

apenas como um requisito legal a ser cumprido “cartorialmente”, delegando a 

resolução do problema a outros profissionais que se restringem a tratá-lo do 

ponto estritamente legal. Tal postura muitas vezes resulta em projetos 

onerosos, que nem sempre apresentam níveis de segurança contra incêndio 

adequados. Porém, o usuário ou proprietário da edificação frequentemente só 

percebe essa deficiência tardiamente: ao enfrentar um sinistro. (ONO; 

MOREIRA, 2011, p. 76) 

Em contrapartida a este cenário, aproximadamente na década de 1970, surge um 

movimento no sentido de minimizar as restrições prescritivas, com a intenção de maximizar a 

flexibilidade do projeto de segurança contra incêndio (MEACHAM, 1998, 2018), e que 
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gradativamente está substituindo o método de projeto prescritivo, sendo adotado de maneira 

paulatina em diversos países do mundo: o método de projeto baseado no desempenho ou, como 

chamado na literatura inglesa, performance-based design (PBD). 

Beck (1997) define o PBD como uma abordagem que não pretende prescrever soluções, 

e sim traduzir, por meio de dados quantitativos, que o projeto proposto atende aos objetivos de 

segurança contra incêndio definidos como limites do projeto. Este tipo de projeto tem como 

principal vantagem a possibilidade de maior liberdade de decisões dos envolvidos no processo, 

além de, em muitos casos, refletir em economia de custos de execução (LATAILLE, 2008). O 

PBD se mostra como uma valiosa contribuição para o avanço tecnológico uma vez que integra 

o conhecimento científico ao processo de projeto e permite que seja possível ir além do que 

limita a regulamentação prescritiva sem prejuízos à segurança do projeto (MEACHAM; 

THOMAS, 2013). 

Retomando a questão do incêndio propriamente dita, cabe ainda observar o fato de que 

ele é um evento pouco previsível, tanto na possibilidade do acontecimento como também no 

seu desenrolar, dada a sua aleatoriedade de comportamento. Desta forma, é necessário pensar 

em maneiras de preservar as vidas em risco quando expostas a esta situação. Tais formas de se 

prover a segurança contra incêndio são definidas, via de regra, por meio das normatizações. 

Gouveia e Etrusco (2002) argumentam que, dentre as questões relacionadas com a segurança 

contra incêndio, o abandono rápido e seguro da edificação é a estratégia mais eficiente e segura 

para salvar vidas: 

O fato de os incêndios serem fenômenos extremamente violentos e 

essencialmente aleatórios faz da evacuação dos locais de maior risco a 

estratégia mais confiável de salvamento de vidas humanas. De fato, não sendo 

possível controlar, no nível desejável, a severidade dos incêndios, os projetos 

de edificações devem incluir medidas ativas e passivas que facilitem o escape 

das pessoas. (GOUVEIA; ETRUSCO, 2002, p. 258)  

No rol de questões fundamentais a serem observadas no processo de abandono de uma 

edificação, a sinalização de emergência talvez possa ser considerada uma das mais importantes 

medidas para o correto e eficiente funcionamento do sistema de saídas de emergência, uma vez 

que propicia ao usuário condições para encontrar e seguir o melhor percurso até a saída mais 

próxima. A sinalização de emergência pode atuar de diversas maneiras, porém considera-se que 

trazer a sensação de segurança ao usuário por meio de informações prestadas de como agir 

corretamente em determinada situação é a principal, dentre elas. Como D’Agostini (2017) 

explica: “Reconhecer um determinado lugar, saber por qual caminho seguir, ter a segurança 
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que um local não oferece risco nenhum são exemplos de como o projeto de sinalização pode 

atuar de maneira decisiva na vida das pessoas” (D’AGOSTINI, 2017, p. 34). 

Estabelecido este panorama inicial sobre métodos de projeto e a importância da 

sinalização de emergência no processo de abandono de uma edificação, surgiram 

questionamentos chaves que guiaram o desenvolvimento da pesquisa: qual o impacto das 

normas brasileiras de sinalização de emergência no desempenho do projeto de sinalização? É 

possível estabelecer parâmetros de desempenho aplicáveis, em conjunto com as normas 

brasileiras existentes, de forma a se ter melhor entendimento dos critérios e objetivos do projeto 

de sinalização de emergência? Tais parâmetros de desempenho contribuem positivamente para 

o projeto de sinalização em comparação com uma metodologia prescritiva? 

Havendo ciência do atual cenário vigente no Brasil e considerando a rigidez e falta de 

entendimento por parte do projetista inerente ao processo de projeto prescritivo, incluso neste 

contexto o projeto de sinalização de emergência, foi avaliada a hipótese de que é possível 

aprimorar as atuais formas de entender e projetar o sistema de sinalização de emergência, 

partindo da realidade das normas brasileiras, por meio da consideração de critérios de 

desempenho no processo de projeto e análise de parâmetros de visibilidade. 

Edificações com estruturas espaciais complexas já fazem parte do cotidiano e, do ponto 

de vista da navegação interna, muitas delas podem se tornar autênticos labirintos, 

principalmente em situações de emergência. Neste contexto, a sinalização exerce papel 

fundamental no processo de abandono, e ter a oportunidade de avaliar e melhorar o projeto da 

sinalização de emergência é apontada como uma das justificativas para este trabalho. Em adição, 

entende-se também como justificativa o atual estado de avanço tecnológico, com a criação e 

aprimoramento de ferramentas de avaliação e simulação do ambiente construído, aliadas à 

possibilidade do estudo e aplicação do conceito de desempenho, o qual permite a flexibilização 

das soluções, fomentando o avanço da pesquisa e do campo do saber envolvido no tema, 

configurando-se assim como uma importante área a ser objeto de pesquisa. 

Uma vez que preservar vidas e o patrimônio edificado deveria ser assunto de interesse 

e domínio de todos os profissionais da área, acredita-se que impulsionar esta discussão no meio 

acadêmico e profissional é de fundamental importância para uma possível aplicação, no 

contexto brasileiro, de métodos de projeto baseados no desempenho, ampliando a discussão 

desta questão junto e entre arquitetos e engenheiros. 

O objetivo geral da tese foi o de avaliar e apresentar a possibilidade de aperfeiçoamento 

no processo de projeto da sinalização de emergência da edificação, considerando a 
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possibilidade de inserção de parâmetros de desempenho. Este objetivo pode ser subdividido nos 

seguintes objetivos específicos: 

▪ Analisar códigos e métodos de projeto baseados no sistema prescritivo ou de 

desempenho com atenção à questão da sinalização de emergência; 

▪ Verificar, dentro do universo de estudo escolhido e por meio de simulações 

computacionais, os desdobramentos da utilização das normas brasileiras e de possíveis 

parâmetros de desempenho discutidos no trabalho, com foco específico nas questões 

sobre sinalização de emergência; 

▪ Discutir e propor, orientado pelos resultados obtidos, contribuições sobre o processo de 

projeto e normatização de sinalização de emergência que possam ser inseridos no 

contexto nacional. 

Em conformidade com o objetivo principal do trabalho, fez-se necessário realizar uma 

pesquisa analítica sobre os processos de projeto que envolvem a segurança contra incêndio, 

sejam prescritivos ou de desempenho, com enfoque específico na questão da sinalização de 

emergência. Ao partir de uma abordagem qualitativa, o trabalho apresentou como procedimento 

a revisão de códigos e métodos de desempenho nos países que os adotam, como também a 

avaliação do processo de projeto prescritivo que já ocorre no Brasil pelo viés das 

regulamentações existentes. Posteriormente, foi possível traçar um quadro resumo das 

regulamentações estudadas, no qual foram compiladas e comentadas as principais 

características encontradas. 

A seguir foram verificados os desdobramentos da aplicação das regulamentações 

brasileiras, etapa esta que demandou duas frentes exploratórias: simulações computacionais 

com software de abandono e utilização do aporte teórico da análise sintática do espaço.  Em 

relação às simulações computacionais de abandono, foi utilizada como ferramenta de avaliação 

o software buildingEXODUS (GALEA et al., 2017a), da Universidade de Greenwich – Londres, 

Inglaterra. Já o estudo das questões ligadas à análise sintática do espaço foi feito por meio do 

software Depthmap (TURNER, 2004), desenvolvido inicialmente por pesquisadores da 

University College London. 

O trabalho está estruturado com início pelo capítulo 01, o qual conta com a introdução 

e estrutura básica da pesquisa, onde são apresentados os objetivos, justificativas, hipótese, 

questões de pesquisa e uma breve discussão da metodologia utilizada. No capítulo 02 foi feita 

a explanação do referencial teórico sobre os principais temas em debate. Abordou-se o atual 

estado da arte de questões como sinalização de emergência, análise sintática do espaço, 

simulações de desempenho, códigos e métodos de projeto prescritivos e baseado no 
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desempenho. O capítulo 03 contemplou a proposta de análise das formas de aplicação de 

diferentes códigos e métodos de projeto, sejam prescritivos ou de desempenho, com interesse 

específico na questão da sinalização de emergência. Esta parte do trabalho direcionou para uma 

verificação teórica do impacto das diferentes normas no processo de projeto de sinalização. 

A etapa de simulação e análise de estudos de caso avançou pelos capítulos 04 e 05 do 

trabalho, onde ocorreu a verificação simulada da questão central abordada nos objetivos da tese. 

No capítulo 04 foi explanada a fundamentação teórica das simulações, com apresentação dos 

critérios de escolha dos projetos, dados de entrada dos softwares, limitações, cenários para 

simulação e apresentação dos estudos de casos. O capítulo 05 apresentou as simulações, seu 

desenvolvimento e resultados. O capítulo 06 apresentou as discussões dos resultados obtidos e 

as conjecturas realizadas decorrentes dos dados alcançados com as simulações. Por fim, o 

capítulo 07 expõe a discussão final das questões levantadas no trabalho, as contribuições e os 

direcionamentos apontados para o seguimento das pesquisas relacionadas com o tema da tese.  

Figura 1 – Proposta de estrutura e fluxograma da tese 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Para Munari (2001) a comunicação visual é considerada como praticamente tudo que os 

nossos olhos veem, normalmente formada por imagens que, como todas as outras, possuem um 

valor ou significado dentro de um determinado contexto. O termo pode ser entendido como as 

informações e mensagens que são enviadas por meio de símbolos e elementos físicos para um 

determinado observador (MUNARI, 2001). A comunicação visual pode ser casual – ocorrendo 

praticamente em qualquer circunstância – ou intencional. Cabe aos profissionais que trabalham 

com projetos (gráficos, edificado, entre outros) a função de trabalhar a comunicação visual 

como intencional (ONOFRE, 2008), com objetivos específicos. Costa (1989, apud RAMOS, 

2007), define que a comunicação se realiza por meio de quatro variações: 

▪ Mensagens → Mensagens: quando as mensagens emitidas desencadeiam como resposta 

outros tipos de mensagens (o diálogo, a correspondência escrita); 

▪ Mensagens → Atos: quando as mensagens determinam atos do receptor (a ordem para 

quem obedece a uma hierarquia, a instrução de segurança orientando as ações dos 

indivíduos); 

▪ Atos → Atos: quando os atos desencadeiam outros atos como reação (a guerra, a 

linguagem gestual, o jogo de xadrez); 

▪ Atos → Mensagens: quando os atos determinam respostas em forma de mensagens (a 

notícia periódica de uma invasão bélica, o discurso do político em frente à manifestação 

de estudantes). 

Para o estudo da sinalização de emergência considera-se a comunicação como uma 

relação mensagem → atos, uma vez que símbolos e outros sinais indicarão aos ocupantes da 

edificação o caminho correto a ser seguido até um local seguro. Para que se configure esta 

relação é necessário contato entre o emissor e o receptor que acontece por meio de uma 

mensagem (ou linguagem) transmitida de maneira visual ou oral (RAMOS, 2007).  

Figura 2 – Fluxo do sistema de comunicação 

 

Fonte: Ramos, 2007. 

Dentro do contexto de um sistema de comunicação, cabe ressaltar ainda que a interface 

que acontece por meio de símbolos é uma maneira universal de comunicação e predomina, em 
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termos de facilidade de apreensão, sobre a linguagem escrita (LODDING, 1983; WICKENS, 

1992, apud KUO et al., 2014). As pessoas são mais propensas a aceitar a interface intermediada 

por símbolos. A interação entre os ocupantes e sinais pode ser dividida em três fases: a 

percepção da sinalização, a interpretação da informação transmitida pela sinalização e a tomada 

de decisão sobre a informação dada pela sinalização (FILIPPIDIS et al., 2003, 2006). 

A complexidade da estrutura espacial de uma edificação gera constantes problemas de 

navegação e orientação. Mesmo considerando um público familiarizado com o edifício, uma 

parcela considerável ainda sofrerá com estas questões ao longo do tempo (O’NEILL, 1992). É 

comum que as pessoas procurem saídas familiares, como por exemplo a entrada do edifício, e 

desconheçam saídas alternativas usadas em caso de emergência. Desta maneira, em edificações 

de geometria interna complexa, a incorporação de sinais que auxiliem na navegação dos 

usuários é algo naturalmente exigido nos dias atuais, porém, em situações de emergências, esta 

capacidade de se orientar na edificação assume uma importância ainda maior. Filippidis et al 

(2006) afirma que um sistema de sinalização bem pensado pode reduzir a complexidade 

aparente de uma edificação e fornecer aos ocupantes sugestões e oportunidades de decidir qual 

a melhor rota possível para abandono da mesma.  

A sinalização de emergência, desta maneira, funciona como meio de comunicação e tem 

como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes, 

e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, orientando as ações de 

combate e localização dos equipamentos e rotas de saída para abandono seguro da edificação 

em caso de incêndio1. A norma britânica BS 5499-4:2013 Safety signs - Part 4: Code of practice 

for escape route signing, define sinalização de rotas de saída como:  

Um sistema que deve assegurar um sinal direcional a partir de qualquer lugar 

dentro de um edifício onde não é possível visualizar diretamente uma saída ou 

onde pode existir dúvidas quanto à sua posição. (BRITISH STANDARD 

INSTITUTION, 2015, p. 3, tradução nossa) 

De acordo com a NBR 13434:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico 

(ABTN, 2004a), as sinalizações de emergência são divididas em quatro tipos: proibição, alerta, 

orientação/salvamento e equipamentos.  Para este estudo interessa analisar a sinalização de 

orientação e salvamento, que são aquelas que têm por objetivo indicar as rotas de saídas e as 

ações necessárias para o seu acesso e uso. Assim, neste estudo, sempre que ocorrer o termo 

                                                 
1 Definição adaptada da Instrução Técnica nº 20/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 
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sinalização de emergência, estará fazendo referência à sinalização de orientação e 

salvamento. 

Estudos recentes (GALEA et al., 2015; GALEA; XIE; LAWRENCE, 2014; KUO et al., 

2014; NILSSON; FRANTZICH; SAUNDERS, 2008) abordam ainda os sinais ativos como uma 

nova estratégia para o uso da sinalização de emergência em edificações. Entende-se por sinais 

ativos aqueles que, de maneira autônoma ou com intervenção humana, são capazes de mudar a 

sua informação inicial, como por exemplo proibindo uma direção inicialmente indicada, ou 

ainda, os que em situações de emergência utilizam recursos (luminosos ou sonoros) para chamar 

a atenção do ocupante para a presença da sinalização, facilitando desta maneira a percepção e 

o reconhecimento do mesmo. Este recurso é especialmente válido em edificações comerciais 

(lojas, shopping centers, entre outras), locais em que a presença de publicidade e outros sinais 

em excesso pode dificultar a visualização da sinalização de emergência. 

No caso de uma edificação de maior porte, a população que procede com o abandono 

pode perder minutos valiosos ao se deparar com uma rota obstruída por algum elemento 

inerente ao incêndio. A sinalização ativa pode ser uma maneira de evitar que a população se 

direcione para uma saída obstruída. Ainda, a depender da situação, a sinalização ativa também 

pode ser usada como meio de controlar e organizar o fluxo dos ocupantes da edificação, 

evitando possíveis “gargalos” durante a operação de abandono. A sinalização pode agir 

(controlada remotamente) como agente orientador da população, indicando momentos no qual 

a população deve esperar ou seguir determinada rota. 

Uma das questões chaves sobre a sinalização ativa é a de como a população interpretará 

e reagirá a esta mudança do padrão do sinal como, por exemplo, a proibição de um determinado 

fluxo. Kuo et al (2014) procurou, por meio de um simulado em um ambiente físico próximo de 

uma situação real2, demonstrar o entendimento de supostos ocupantes de uma edificação a estes 

sinais ativos. Partindo de dois cenários, sendo o primeiro considerando a população com 

desconhecimento sobre a sinalização ativa a ser utilizada e, o segundo, outro grupo que recebeu 

uma prévia explicação sobre o funcionamento das sinalizações ativas. 

Os resultados demonstraram que no grupo 01 aproximadamente 77% da população que 

percebeu a sinalização escolheu corretamente a rota indicada pela sinalização ativa, enquanto 

no grupo 02, que recebeu uma explicação prévia, 100% dos indivíduos testados que perceberam 

o sinal tomaram a decisão indicada pela sinalização, evitando seguir por uma rota possivelmente 

                                                 
2 Guardadas as restrições consideradas pelo autor, como a impossibilidade de utilizar fogo e fumaça reais ou o real 

desconforto psicológico de se estar em uma situação de emergência. 
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obstruída. É possível notar, dentro do experimento, que o uso da sinalização ativa como meio 

de direcionar o fluxo pode funcionar de maneira satisfatória em uma situação real.  

Os sistemas atuais de sinalização de emergência partem do pressuposto que se o mesmo 

foi projetado de acordo com a norma regulatória vigente, ele será eficaz em transmitir as 

informações necessárias para que os ocupantes saiam corretamente da edificação, porém sabe-

se que na prática a interação ocupante → sinalização é complexa e influenciada por inúmeros 

fatores físicos, cognitivos e psicológicos (GALEA et al., 2011). 

Buscando entender esta questão, Galea et al (2011; 2014) realizaram simulações reais 

de abandono, considerando o uso de um sistema de sinalização convencional e um sistema de 

sinalização ativo. O sistema ativo, neste caso, foi usado como meio de chamar mais atenção 

para a presença do sinal em uma situação de abandono simulada. Em ambos os casos, o cenário 

e a metodologia foi a mesma, embora na época de realização, a amostra populacional variou de 

acordo com o estudo. O estudo para sinalização ativa apresentou um número ligeiramente maior 

de participantes, porém o autor afirma que esta variação não impactou nos resultados finais. 

Foi possível verificar que apenas 38% das pessoas enxergaram a sinalização 

convencional, embora, 100% destes interpretaram corretamente a sinalização. Quando proposto 

um modelo de sinalização ativa3, o percentual de detecção da sinalização aumentou para 77% 

e a taxa de interpretação da sinalização se manteve próxima dos 100%. Os demais participantes 

(62% no caso da sinalização convencional e 23% para a sinalização ativa) não detectaram 

nenhuma sinalização e procuraram intuitivamente a saída de emergência a partir de uma 

tentativa de leitura do espaço. 

Figura 3 – Modelo de sinalização ativa utilizado no experimento e seus quatro estágios de 

iluminação 

  

Fonte: Galea, 2014 

Nilsson, Frantzich e Saunders (2008) procuraram em seus experimentos verificar como 

o uso da sinalização ativa poderia influenciar na escolha de uma ou outra saída com 

                                                 
3 Neste caso, o modelo de sinalização de saída de emergência proposto consistia do padrão comumente adotado 

pelas normas internacionais e brasileira (cores verde e branca, com figura humana em direção a uma porta e seta 

indicativa). A seta indicativa apresentava uma iluminação que variava em quatro estágios, como maneira de tentar 

chamar a atenção do ocupante. 
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características físicas semelhantes. Em uma sala de cinema com duas saídas de emergências 

devidamente sinalizadas, uma entrada/saída usual e uma saída alternativa, foi proposta a 

disposição de uma luz na cor verde que piscaria quando o processo de abandono fosse iniciado. 

Nos quatro experimentos, dois não possuíam nenhuma luz indicativa e dois possuíam a luz 

indicativa na saída alternativa como meio de tentar induzir os ocupantes a usar uma saída não 

familiar. 

Foi verificado que nos experimentos sem a luz indicativa todos os ocupantes utilizaram 

a entrada/saída principal, enquanto nos experimentos com a luz indicativa todos os ocupantes 

seguiram pela saída alternativa. Questionários aplicados após o experimento corroboraram a 

influência da sinalização ativa na escolha da saída a ser usada. Muitos dos usuários se sentiram 

encorajados a utilizar uma saída até então desconhecida pelo fato da mesma apresentar uma 

indicação luminosa. 

Os estudos sobre sinalização ativa continuam acontecendo e, apesar dos aparentes 

ganhos em desempenho, não se tem registro de normas que indiquem seu uso. Alguns softwares 

de simulação de abandono permitem calibrar o nível de percepção do usuário em relação à 

sinalização de emergência; desta maneira é necessário, como em qualquer simulação 

computacional, definir e trazer clareza em relação a estes dados para que a simulação e posterior 

apresentação aconteçam de maneira transparente. 

A abordagem deste trabalho terá foco específico na relação visual da mensagem a ser 

transmitida (observando as possibilidades de contato direto com o receptor), considerações 

sobre métodos de dimensionamento e projeto, além de tratar da avaliação do desempenho do 

projeto. 

2.2 MÉTODO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PRESCRITIVO 

No Brasil, quando se trata de segurança contra incêndio, o modelo prescritivo é o mais 

utilizado e remete à questão de que o assunto é comumente abordado por diversos autores 

nacionais tais como Seito et al (2008), Brentano (2015), Ono (2010), Gouveia, (2006), Tavares, 

Silva e Duarte (2002), Mattedi (2005), entre outros. De maneira geral, no âmbito nacional, as 

exigências prescritivas podem ser definidas como um 

Conjunto de exigências estabelecidas para um produto específico, com 

dimensões, formato e materiais constituintes perfeitamente definidos, com 

base na consagração do uso ao longo do tempo. Produtos regidos por normas 

prescritivas possuem características próprias que devem ser respeitadas no 

projeto e na construção, devendo-se adaptar os projetos às características do 

produto (e não o contrário) (ABNT, 2004 apud MATTEDI, 2005, p. 104). 
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Internacionalmente, a publicação NFPA's Future in Performance-Based Codes and 

Standards da National Fire Protection Association (NFPA), define que uma norma de 

segurança contra incêndio baseada no método de projeto prescritivo é aquela que 

Prescreve a segurança contra incêndio para uma aplicação ou uso genérico. A 

segurança contra incêndio é alcançada por meio de especificações de 

características construtivas, de limite de dimensões ou de sistemas de proteção 

sem referências sobre como tais exigências atendem às metas de segurança 

desejadas. Normalmente, estes documentos não deixam claros seus objetivos 

de segurança contra incêndio (PUCHOVSKY, 1995, p. 4, tradução nossa.) 

Hurley e Rosenbaum (2015) apresentam a abordagem prescritiva de maneira semelhante, 

uma vez que envolve  

[...] uma definição rigorosa de dimensões, métodos de construção e outros 

recursos. Um exemplo de especificação seria alguns dos requisitos do Life 

Safety Code (NFPA, 2012a) aplicável à construção de escadas. A norma 

identifica requisitos dimensionais específicos para escadas e corrimãos 

(HURLEY; ROSENBAUM, 2015, p 3, tradução nossa.). 

Compreender os riscos inerentes ao processo de projetação é um dos primeiros passos 

para a aceitação de um processo de projeto baseado no desempenho, Segundo Lataille (2003), 

este é um objetivo difícil em projetos prescritivos, uma vez que aplicar as mesmas soluções em 

edificações diferentes, resulta em riscos diferentes, fato este ignorado pelas normas prescritivas. 

A metodologia prescritiva descreve de maneira clara e objetiva quais os requisitos mínimos de 

segurança devem ser projetados e construídos para uma determinada edificação, limitando e 

direcionando o profissional para escolhas específicas, não permitindo ao mesmo uma percepção 

mais ampla dos riscos da edificação que está sendo desenvolvida.   

Os códigos de segurança contra incêndio publicados mundialmente foram orientados 

originalmente por metodologias prescritivas, porém nos últimos 40 anos ocorreram mudanças 

neste tipo de pensamento, fato este que será melhor abordado no item 2.3. No que concerne ao 

caso brasileiro, a origem prescritiva se repete e perdura até os dias de hoje. O país foi cenário 

de grandes incêndios, sendo recorrente a associação dos mesmos com o desenvolvimento da 

atual legislação, uma vez que um dos reflexos imediatos a estes acontecimentos foi a elaboração 

ou revisão de normas ligadas à segurança contra incêndio. Considerando que estas ações foram 

e são, em sua maioria, emergenciais, nem sempre as normas apresentavam a abrangência e 

aprofundamentos necessários. 

Para se ter como exemplo, até a década de 1970, São Paulo, um dos poucos estados com 

legislação específica de segurança contra incêndio, até então, limitava-se a analisar a posição e 

quantidade de extintores e hidrantes em uma edificação, não avançando em outros aspectos 
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considerados corriqueiros nos dias atuais. Cabe lembrar que nesta década, em países como 

Estados Unidos, Japão e Austrália, foram iniciados movimentos de adoção do projeto de 

segurança contra incêndio baseado no desempenho (MEACHAM; THOMAS, 2013) , enquanto 

no Brasil, muitos locais ainda não tinham regulamentação própria. Apenas com a ocorrência de 

dois incêndios4 de grande proporção na cidade de São Paulo, entre 1972 e 1974, pôde-se 

observar mudanças drásticas na legislação em diversos estados do país5. 

A importância destes eventos foi tanta que apenas uma semana depois do incêndio do 

edifício Joelma, em 1974, é publicado pela Prefeitura Municipal de São Paulo o Decreto 

Municipal nº 10.878 que “institui normas especiais para a segurança dos edifícios a serem 

observadas na elaboração do projeto, na execução, bem como no equipamento e dispõe ainda 

sobre sua aplicação em caráter prioritário” (SEITO et al., 2008, p. 25). Nesta mesma época 

surgem regulamentações sobre a segurança contra incêndio em vários estados do Brasil, como 

o caso do estado do Rio Grande do Norte; em 1974 (ano do incêndio do edifício Joelma) a lei 

nº 4.436, que dispõe sobre o Código de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico do 

Estado do Rio Grande do Norte, foi publicada e permaneceu em vigor até o ano de 2017, 

passados mais de 40 anos. 

Sabe-se que os códigos vigentes nos estados brasileiros são de caráter essencialmente 

prescritivos, porém questiona-se até que ponto esta postura prescritiva pode influenciar no 

desenvolvimento do projeto. Mattedi (2005) propôs realizar uma análise com o objetivo de 

estabelecer o grau de prescritividade de algumas normas brasileiras e o quanto elas interferem 

na tomada de decisão com relação à segurança contra incêndio. A avaliação foi feita em uma 

série de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instruções Técnicas 

(I.T.) do Corpo de Bombeiros de São Paulo, todas relacionadas com as questões de segurança 

contra incêndio. De acordo com a metodologia, foram estabelecidos três graus de prescrição: 

baixo, médio e alto. 

O significado de cada um desses graus de prescritividade vem da noção de 

restrição à liberdade de projetar que a norma técnica impõe ao profissional de 

projeto. Em síntese, se o projetista está vinculado a materiais e métodos de 

cálculo específicos em todo o texto normativo, entende-se que o seu grau de 

prescritividade é alto. Se, por outro lado, a norma exige que se utilizem 

determinadas faixas de dimensões, determinados grupos de materiais e 

determinadas classes de métodos de cálculo, a prescritividade pode ser vista 

                                                 
4 Edifício Andraus, 1972: 352 vítimas, sendo 16 fatais. Edifício Joelma, 1974: 499 vítimas, sendo 179 fatais. 
5 A legislação no Brasil, ainda hoje, é de responsabilidade dos estados. A mesma é aplicada pelo corpo de 

bombeiros militar de cada estado da federação. 
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como mediana ou baixa, dependendo da extensão das restrições no texto 

normativo (MATTEDI, 2005, p. 104-105). 

Mattedi (2005) concluiu, por meio de sua pesquisa, que o ambiente de projeto de 

segurança contra incêndio no Brasil apresenta elevados índices de prescritividade, ficando todas 

as normas e instruções técnicas avaliadas em um grau médio ou alto de prescritividade6 7, o que 

indica que os profissionais possuem pouca flexibilidade nas decisões, cabendo a estes, 

principalmente, o atendimento do que solicita a norma. 

Tabela 1 – Grau de prescritividade das normas analisadas 

 

Fonte: Mattedi, 2005, p. 115. 

As duas principais regulamentações brasileiras que tratam do tema de sinalização de 

emergência (ABNT NBR 13434:20048 e a I.T. nº 20/20119) apresentam em seu texto diversas 

restrições projetuais – como faixas de distâncias, altura de instalação, tamanhos mínimos – 

evidenciando o seu caráter prescritivo. Como exemplo, destaca-se a não consideração das 

características da população da edificação e sua influência sobre como a sinalização deve ser 

pensada, uma vez que as alturas de instalação são padronizadas10.  

Diante deste panorama, nota-se que apesar de alguns esforços pontuais de modificação 

da cultura da legislação brasileira de segurança contra incêndio, a mesma ainda é 

essencialmente orientada por métodos prescritivos, os quais apresentam soluções pré-

determinadas e pouca flexibilidade para o projetista. Outra questão que chama a atenção é a 

                                                 
6 De acordo com Mattedi (2005) “aplicou-se uma metodologia específica, tendo como base a atribuição de pesos 

de prescritividade a categorias de comandos ou ações de projeto determinadas pelo texto normativo. (...)Como 

meio para quantificar o grau de prescritividade, o método proposto consistiu no estabelecimento de classes de 

ações determinadas em normas que caracterizam conceitualmente a sua prescritividade. Uma ação ou um 

comando é conceituado como uma determinação normativa que vincula a atividade de projeto em certa extensão. 

Portanto, uma ação ou um comando representa a imposição de limites a uma solução projetual. O exame do texto 

normativo permite identificar essas ações ou comandos que, inclusive, constituem o núcleo da rotina de projeto.” 
7 É destacado que a ABNT NBR 9077 e a I.T. nº 11, que tratam sobre saídas de emergência em edificações, 

apresentam, dentre as normas avaliadas, o maior grau de prescritividade, ou seja, as questões sobre saídas de 

emergência em edificações são as que mais limitam o projetista (MATTEDI, 2005). 
8 Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. 
9 Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros de São Paulo: Sinalização de emergência 
10 A altura de instalação da sinalização é padronizada em 1,80m ou acima da verga da porta. Propõe-se refletir o 

caso de edificações educacionais ou hospitalares, os quais o campo de visão da maioria dos usuários nem sempre 

coincide com a média da população que definiu a altura padronizada de 1,80m.  
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dificuldade dos órgãos reguladores, no caso os Corpos de Bombeiros Militar de cada estado, 

em permanecer com as normas e legislações atualizadas.   

2.3 MÉTODO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO BASEADO NO 

DESEMPENHO 

O projeto baseado no desempenho é utilizado em outras áreas do saber que não a de 

segurança contra incêndio já com certa frequência e de maneira difundida. Um profissional, ao 

projetar uma ponte, por exemplo, estima a carga que a mesma irá suportar de acordo com a 

necessidade de projeto que a situação exige, ou ainda, um engenheiro mecânico determina uma 

série de objetivos ao dimensionar um sistema de ar-condicionado, como a quantidade de 

pessoas, carga solar que o ambiente receberá, área do compartimento, entre outros fatores.  

Para o desenvolvimento de um projeto baseado no desempenho, Lataille (2003) afirma 

que dois fatores são fundamentais: a ciência envolvida no projeto deve ser bem compreendida 

e os objetivos a serem alcançados devem ser claros. A Sociedade de Engenheiros de Proteção 

Contra Incêndio (SFPE11) define o projeto baseado no desempenho como  

[...] uma abordagem para o projeto (...) com base em (1) metas e objetivos de 

segurança contra incêndio acordados, (2) análise de cenários de incêndio de 

forma determinísticas e/ou probabilísticas e (3) avaliação quantitativa de 

alternativas de projeto em relação às metas e objetivos de segurança contra 

incêndios usando ferramentas, metodologias e critérios de desempenho 

aceitos (HURLEY; ROSENBAUM, 2015, p. 1, tradução nossa). 

Esta definição, de acordo com os autores, resume três questões chaves do projeto 

baseado no desempenho: metas/objetivos, análise de cenários e avaliação de soluções. As metas 

e objetivos podem ser resumidas como uma descrição do nível desejado de segurança contra 

incêndio. A análise de cenários versa sobre a consideração dos tipos de possíveis incêndios, 

características dos ocupantes, da construção, entre outros fatores existentes ou projetados para 

a edificação. A avaliação de soluções é feita após a consideração dos resultados da análise dos 

cenários, na qual podem ser feitas proposições de alternativas, caso necessárias. 

Aproximadamente quarenta anos atrás, o estudo da ciência de proteção contra incêndio 

não era suficientemente amadurecido para servir como base para o desenvolvimento de projetos 

baseados no desempenho (LATAILLE, 2003; MATTEDI, 2005; MEACHAM, 1998, 2018), 

porém foi nesta época que a discussão e maiores avanços foram iniciados. Neste curto período 

de tempo, a ciência que estuda o comportamento e efeitos do fogo avançou bastante, tornando 

                                                 
11 Society of Fire Protection Engineers. 
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possível hoje, em teoria, calcular os resultados de quase qualquer cenário de incêndio. Na 

prática, estas previsões são feitas para situações de menor complexidade, por causa da grande 

quantidade de cálculos necessários e a capacidade de processamento dos computadores 

existentes, sendo um desafio atual utilizar estes cenários menos complexos da forma mais 

realista possível, transpondo para a realidade mais complexa (LATAILLE, 2003). 

Meacham (1999) considera o projeto baseado no desempenho como um processo de 

evolução natural do estudo da segurança contra incêndio pois, uma vez que a base de 

conhecimento cresce, o horizonte de aplicação da área de conhecimento acompanha este 

desenvolvimento. Quando esta evolução acompanha a compreensão do comportamento dos 

materiais, sistemas e edificações, é aberta a porta para o projeto baseado no desempenho. Kalay 

(1999, apud MATTEDI, 2005, p. 71) afirma que “a força que orienta qualquer atividade 

projetual reside na busca para alcançar uma solução qualitativa em uma combinação particular 

entre forma e função em um contexto específico”, sendo na relação entre estas questões que 

reside uma das principais noções de desempenho. 

Deste modo, Mattedi (2005) explica que o projeto baseado em desempenho vem se 

firmando como algo além de uma alternativa para o método prescritivo: como uma abordagem 

racional para otimização das medidas de segurança contra incêndio, na qual as exigências e 

soluções do projeto são baseadas em parâmetros técnicos e científicos. Rollman (2005) ilustra 

uma situação prática de um projeto de segurança contra incêndio analisada a partir de uma ótica 

prescritiva e outra de desempenho: 

Um exemplo de uma exigência prescritiva é “a instalação de exaustores de 

forma que eles realizem seis renovações de ar por hora”. Esta exigência visa 

garantir que um incêndio em um ambiente não represente perigo para as 

pessoas que estão dentro do mesmo. Para aplicar esta prescrição é necessário 

saber a vazão volumétrica do exaustor e o volume de ar no espaço fechado. 

No entanto, dito apenas desta forma não é possível considerar a quantidade de 

fumaça que poderá ser produzida pelo fogo, ou ainda a toxicidade da mesma. 

Abordando a mesma preocupação, uma exigência com base no desempenho 

seria a de “garantir que o colchão de fumaça fique no máximo a 1,80m do 

local onde houver ocupação”, assegurando assim que esta fumaça fique acima 

da cabeça da maioria dos adultos. Esta análise requer também considerações 

sobre a velocidade de produção de fumaça e a geometria do ambiente 

(ROLLMAN, 2005, p. 13, tradução nossa). 

Hadjisophocleous e Bénichou (2000) elaboraram um fluxograma (Figura 4) que 

apresenta como acontece o processo de projeto quando é possível utilizar um método baseado 

no desempenho. É importante notar que os autores consideram para qualquer caso a 

possibilidade de utilizar métodos prescritivos. A opção por utilizar um método baseado no 

desempenho pode ser orientada por três fatores: redução de custos, melhoria justificada de 
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desempenho (em face à aplicação de uma solução prescritiva) e/ou possibilidade de viabilizar 

a obra (HADJISOPHOCLEOUS; BÉNICHOU, 2000). Cabe ao projetista verificar a viabilidade 

de aplicar o método em caso de existência de algum destes fatores. Caso nenhum destes fatores 

exista, é entendido pelos autores que é mais simples utilizar o método prescritivo. 

Figura 4 – Fluxograma para adoção e utilização de um método baseado no desempenho 

 

Fonte: Hadjisophocleous e Bénichou, 2000. Adaptado pelo autor. 

Com a possibilidade e desenvolvimento dos projetos de combate a incêndio baseados 

no desempenho, seria necessária e natural a elaboração de regulamentações e normas que 

permitissem a aplicação dos mesmos. A National Fire Protection Association (NFPA) descreve 

uma norma ou código que utiliza critérios de projeto baseado no desempenho como 

Um código que especifica objetivo de segurança ao incêndio e referencia 

métodos que podem ser usados para demonstrar a conformidade e atendimento 

aos requisitos de segurança desejados e necessários para aprovação. Este 

documento pode referenciar e fazer equivalência com outros métodos, códigos 

prescritivos ou ainda a soluções já existentes. De toda forma, este documento 

deve permitir a utilização de qualquer solução que atenda aos objetivos 

propostos. (PUCHOVSKY, 1995, p. 4). 
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Fica claro que uma norma baseada no desempenho da edificação deve estabelecer 

critérios a serem atingidos e não conceber a proteção contra incêndio que será usada, deixando 

assim o projetista livre para decidir o meio como atingirá estes critérios. 

Meacham (2018) em pesquisa feita em 2016 realizou um extenso levantamento a 

respeito do histórico e atual situação sobre a aplicação de códigos baseados no desempenho na 

Austrália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Escócia, Espanha e Suécia. Foi elaborado um quadro 

resumo destas informações (Quadro 1) como forma de traçar um atual panorama internacional 

parcial, baseado na pesquisa de Meacham, sobre esta questão. O panorama é traçado sobre os 

códigos baseado no desempenho que abordam questões sobre segurança contra incêndio. 

Quadro 1 – Panorama internacional parcial sobre a situação dos códigos de desempenho 

País Breve histórico Críticas e Observações 

Austrália 

A Austrália possui um código baseado no 

desempenho desde 1996, chamado de Building 

Code of Australia (BCA) e tem validade em todo 

o país. O sistema de certificação atualmente é 

privado e os certificadores não podem fazer 

parte do projeto avaliado. 

O sistema de PBD é amplamente aceito no país, 

porém algumas preocupações são elencadas. 

Uma delas faz referência aos certificadores que, 

privados e independentes, podem estar sujeitos 

aos clientes que perguntam ao certificador “o 

que eles aceitarão”, como maneira de reduzir o 

gasto de tempo e dinheiro. Esta questão, na 

prática, reduz o conceito de independência do 

sistema. Destaca-se ainda a falta de inspeção 

adequada durante a construção, falta de 

fiscalização sobre a manutenção e os planos de 

operação das edificações e, por fim, a falta de 

estatísticas anuais de incêndio confiáveis. 

Japão 

Existem duas leis que abordam a questão da 

segurança contra incêndio: The Building 

Standards Law (BSL) e The Fire Service Law 

(FSL). Desde o início dos anos 2000 estas leis 

adotam parâmetros de PBD. 

Uma das preocupações apontadas é que a BSL 

e a FSL, apesar de muitas vezes tratarem do 

mesmo tema, não estão completamente 

alinhadas, o que pode gerar incertezas durante o 

processo. 

Holanda 
A Holanda possui um decreto de construção que 

apresenta parâmetros de PBD desde 1992. 

Em teoria, qualquer projeto pode aplicar 

parâmetros de PBD. Não há programas 

universitários na área de engenharia de 

segurança contra incêndio, porém os projetos 

em PBD continuam sendo realizados. Os 

exemplos geralmente são de pequenas partes de 

edifícios e alguns poucos casos maiores e mais 

complexos. 

Nova 

Zelândia 

A Nova Zelândia possui um código baseado no 

desempenho desde 1992. Em 2004 ocorreu 

mudanças substanciais neste código incluindo 

melhor quantificação do desempenho, 

auditorias de autoridades locais e inclusão de 

novos critérios quantitativos. 

Houve diversas críticas para a última 

atualização do código, nas quais foi explicitado 

a alta restrição, número excessivo de lacunas, 

apontamentos insuficientes e que sua aplicação 

resultaria em projetos caros. Em outro extremo, 

critica-se também que os métodos simplificados 

poderiam resultar em situações permissivas 

demais em relação a segurança contra incêndio. 
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(continuação Quadro 1) 

País Breve histórico Críticas e Observações 

Escócia 

A Escócia possui regulamentos orientados no 

PBD desde 2005. Eles envolvem requisitos 

funcionais descritos em manuais técnicos que 

incluem soluções “consideradas como 

satisfatórias” como parte das orientações. 

As críticas e observações apontam que: o 

ambiente não é realmente baseado no 

desempenho, mas prescritivo com alternativas 

baseadas no desempenho; por não possuir 

pessoal especializado em engenharia de 

segurança contra incêndio, o processo de 

aprovação é repleto de incertezas, resultando 

em impactos negativos no mercado e; 

considera-se que muitos projetos são 

desenvolvidos, apoiados e documentados de 

forma inadequada e questões complexas muitas 

vezes apresentam justificativas e discussões 

insuficientes. 

Espanha 

A Lei de Construção, de 1999, estabeleceu um 

sistema baseado no desempenho e o Código 

Técnico de Construções, de 2006, também trata 

deste tema. 

As maiores preocupações estão ligadas as 

diferenças locais no processo de aprovação dos 

projetos e na falta de qualificação dos 

profissionais envolvidos nos processos de PBD, 

sejam os projetistas ou os certificadores. 

Suécia 

Desde o início dos anos 1990 os regulamentos 

já abordavam, porém não de maneira completa, 

a possibilidade do PBD para alguns aspectos da 

segurança contra incêndio. Posteriormente, em 

2011, os regulamentos trouxeram o PBD de 

maneira mais encorpada para a realidade local. 

Foram feitos comentários sobre o foco 

exagerado na modelagem sem o entendimento 

mais apurado dos dados de saída da modelagem, 

além da utilização de tecnologias complexas 

sem o bom entendimento da sua confiabilidade 

e disponibilidade em caso de fogo. 

Fonte: Meacham, 2018. Adaptado pelo autor. 

No Brasil, alguns esforços específicos que abordam a área de segurança contra incêndio 

tentam introduzir métodos de avaliação diferenciados, que levam em conta certas 

particularidades das edificações: a) a Instrução Técnica nº 43 do Corpo de Bombeiros de São 

Paulo; b) a metodologia de avaliação de risco para edifícios históricos que o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) adota através dos seus Cadernos Técnicos12 

e; c) a recente implantação da ABNT NBR 15.575:2013 13 , que estabelece critérios de 

desempenho para edificações habitacionais. 

A I.T. nº 43/201114, apesar de não se tratar de um código de desempenho, permite ao 

projetista uma maior flexibilidade em relação a tomada de decisões, já que se parte do 

pressuposto que as edificações existentes são de difícil adaptação aos parâmetros prescritivos e 

às normas atuais, o que é uma consideração correta. Esta I.T. apresenta uma série de opções 

(ainda de forma prescritiva) que permite ao projetista escolher qual melhor se adequa à 

edificação em estudo. Ainda no âmbito do estado de São Paulo, o decreto estadual 

                                                 
12 Caderno Técnico nº. 5 - Análise de risco de incêndio em sítios históricos. 
13 Edificações habitacionais — Desempenho. 
14 Adaptação às normas de segurança contra incêndio para edificações existentes. 
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56.819/201115, permite soluções técnicas alternativas e não previstas na legislação estadual, 

desde que avaliadas por uma comissão técnica específica para o caso, sendo possível, inclusive, 

a utilização de normas internacionais que versem sobre o assunto. Esta possibilidade se aplica 

também a tipos de edificações especiais, que não foram previstas no presente regulamento. 

Já a metodologia de avaliação de risco para edifícios históricos que o IPHAN adota, 

trata-se de uma orientação e não uma norma ou legislação. É guiada pela construção de um 

cenário, no qual são conjecturados a geometria da edificação/compartimento, o tipo de 

ocupação e a carga de incêndio16 presentes no prédio. Além disto, são avaliadas as hipóteses 

envolvidas no início do incêndio, um conjunto de medidas inibidoras do desenvolvimento do 

mesmo e medidas favoráveis à propagação do fogo. É valido notar que o método, consideradas 

estas questões, baseia-se no balanceamento de medidas de proteção versus risco global de 

incêndio, chegando desta maneira a um risco aceitável ou controlado, de acordo com a proposta 

da metodologia. Estas proposições permitem uma maior flexibilidade ao projetista, que pode 

optar por uma ou outra medida de proteção, de maneira que se atinja um grau de segurança 

admissível. O autor explica que o método proposto, apesar de diferenciado de uma simples 

avaliação prescritiva, ainda não se trata de um método de projeto baseado em desempenho: 

O tratamento dispensado às medidas de segurança, como de resto a toda 

exposição do método, foi o adotado nas normas prescritivas de uso difundido 

em todo o mundo. Em um contexto de projeto baseado em desempenho, 

alguns aspectos da exposição seriam diferentes, notadamente a imposição que 

se faz de uso de normas técnicas específicas para o projeto das medidas de 

segurança (GOUVEIA, 2006, p. 46, grifo nosso). 

A NBR 15.575:2007, de acordo com Borges (2008), estabelece para cada sistema 

(sistemas estruturais, sistemas de pisos, sistemas de vedações externas e internas, sistemas de 

coberturas e sistemas hidrossanitários), requisitos (qualitativos), critérios (quantitativos) e 

métodos de avaliação, seguindo rigorosamente este roteiro, de maneira que a norma possa ser 

aplicável. 

As questões relativas à segurança contra incêndio são abordadas em diferentes frentes, 

tais como a questão estrutural, saídas de emergências, entre outras. Todavia, o objetivo se 

mantém comum a estas diferentes abordagens: 

Com relação à segurança contra incêndio, a norma visa, em primeiro lugar, a 

integridade física das pessoas e, depois, a própria segurança patrimonial. Os 

                                                 
15 Decreto que institui o regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do estado de 

São Paulo. 
16 Carga de incêndio é a soma das energias caloríficas que poderiam ser liberadas pela combustão completa de 

todos os materiais combustíveis em um espaço, inclusive os revestimentos das vedações (SILVA, 1999). 
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critérios de desempenho contemplam recursos para dificultar o princípio de 

incêndio e a sua propagação, o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo – 

TRRF de elementos e componentes da construção, as rotas de fuga, a 

propagação de fumaça, os equipamentos de extinção e também a facilidade de 

acesso dos bombeiros para combate a incêndios (CÂMARA BRASILEIRA 

DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2013, p. 85). 

Analisando esta definição, é possível notar que o estabelecimento de objetivos iniciais, 

embora bastantes abrangentes, são considerados válidos, uma vez que é tratado como objetivo 

inicial a integridade física das pessoas e a integridade patrimonial. É válido observar também 

que, ao longo de toda a norma, são estabelecidos critérios de avaliação dos materiais e estruturas 

que visam dificultar o início e propagação de um incêndio17, o que é um caminho para se atingir 

o objetivo central citado. Porém, quando é considerada uma das questões centrais para se 

preservar vidas em uma situação de incêndio, as saídas de emergência, a ABNT NBR 

15.575:2013 se restringe ao seguinte comentário: “as rotas de saídas dos edifícios devem 

atender ao disposto na ABNT NBR 9077:2001”. Sendo assim, a norma de desempenho para 

edificações habitacionais, ao direcionar o cumprimento dos requisitos da ABNT NBR 

9077:2001, induz o projetista a seguir um instrumento essencialmente prescritivo18, o que pode 

limitar parte dos recursos que o projetista poderia aplicar para atingir o objetivo de preservar a 

integridade física dos ocupantes. As soluções sobre saídas de emergência estariam restritas a 

utilização da ABNT NBR 9077:2001. 

Retomando a dialética dos métodos de projeto prescritivos e baseados no desempenho, 

é apresentado, a partir do proposto por Tavares, Silva e Duarte (2002), um quadro resumo de 

vantagens e desvantagens para códigos que seguem metodologias de desempenho ou 

prescritivas: 

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens dos códigos prescritivos e de desempenho 

Tipo de código Vantagens Desvantagens 

Prescritivo 

Permite a análise e interpretação direta e 

interpretação quase literal das ações. 

Recomendações específicas sem que 

o objetivo das mesmas fique claro 

para o projetista. 

Não são necessários profissionais 

especializados em diversas áreas; na maioria 

dos casos, uma formação generalista permite a 

aplicação do código. 

A estrutura dos códigos mais 

exigentes é complexa. 

Não é possível reduzir custos com 

soluções alternativas. 

É assumida apenas uma única 

maneira, ou postura, de assegurar a 

segurança contra incêndio. 

                                                 
17 Embora os critérios de desempenho direcionem apenas para a aplicação de outras normas, que em sua maioria 

são prescritivas. 
18 Ver pesquisa de Mattedi (2005). 
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(continuação Quadro 2) 

Tipo de código Vantagens Desvantagens 

Desempenho 

Estabelecimento dos critérios de segurança de 

maneira clara, permitindo buscar meios para 

atingir os mesmos. 

Dificuldade na definição e inserção 

de métodos quantitativos e critérios 

de desempenho. 

Possibilidade e flexibilidade para a introdução 

de soluções inovadoras. 
Necessidade de treinamento de 

profissionais, avaliadores e gestores, 

principalmente nos primeiros estágios 

do processo. 
Incentivo a pesquisa e introdução de novas 

tecnologias 

Fonte: Tavares, Silva e Duarte, 2002. Adaptado pelo autor. 

Analisando o contexto do Brasil, Tavares, Silva e Duarte (2002) ainda listaram algumas 

questões que podem dificultar a implantação dos códigos de segurança contra incêndio 

baseados no desempenho no Brasil: 

▪ Pouca percepção ao risco de incêndio por parte da sociedade, uma vez que os esforços 

de conscientização são pequenos e descentralizados; 

▪ Formação precária na área de segurança contra incêndio, uma vez que não existem 

graduações específicas e ainda pouco existem pós-graduações com esse foco; 

▪ Legislação descentralizada e pouco cumprida; 

▪ A vasta extensão territorial do país dificulta ainda mais a centralização da legislação. 

O panorama internacional traçado por Meacham (2018) apresentado no Quadro 1 mostra 

que, mesmo em países com maior tempo e tradição nas pesquisas e utilização de códigos 

baseados no desempenho, alguns problemas são semelhantes aos elencados para o Brasil caso 

o PBD se tornasse mais difundido. Entre estes problemas, pode-se citar como principais a falta 

de formação específica nas universidades na área de segurança contra incêndio e a legislação e 

critérios de aprovação de projetos descentralizados e dessincronizados. Meacham (2018) 

detalha que nos países estudados, apenas 5 a 10% dos projetos são considerados como 

inteiramente baseados no desempenho, uma faixa intermediária que utiliza as duas soluções e 

aproximadamente 80% são rigorosamente compatíveis com soluções prescritivas. Reitera-se 

que os cenários nacional e internacional traçados são referentes ao tema segurança contra 

incêndio, uma vez que a normatização e o projeto baseado no desempenho acontecem em 

diferentes áreas do conhecimento e com contextos diferentes. 

No que concerne à questão da sinalização de emergência, os métodos de desempenho já 

são abordados, porém não ainda de modo completo, com todas as etapas que fazem parte deste 

método. Este assunto será melhor discutido no capítulo 3. Mesmo diante destas questões, 

acredita-se que os métodos de projeto baseado no desempenho são um caminho natural e 

inevitável da evolução da área e, correlacionando com os projetos de arquitetura mais 
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complexos, muitas vezes podem fazer a diferença entre a viabilidade ou não do 

empreendimento. Estudar processos de desempenho pode auxiliar inclusive no aprimoramento 

das normas prescritivas existentes, independente da utilização direta de métodos de 

desempenho. 

2.4 ANÁLISE SINTÁTICA DO ESPAÇO E POSSIBILIDADES EXPLORATÓRIAS DA 

FERRAMENTA 

Dentro do escopo desta pesquisa é proposta a avaliação das possibilidades exploratórias 

que a análise sintática do espaço permite como ferramenta de projeto direcionada para a questão 

da sinalização de emergência. A análise sintática do espaço (ASE ou sintaxe espacial) pode ser 

definida como 

Uma abordagem científica que investiga as relações entre a estrutura espacial 

e uma gama de fenômenos sociais, econômicos e ambientais. Estes fenômenos 

incluem padrões de movimento, consciência e interação; densidade, uso do 

solo e valor da terra; crescimento urbano e diferenciação social; investigações 

sobre segurança e crime [...]. Construída sobre a análise quantitativa e 

geoespacial, a análise sintática do espaço fornece um conjunto de teorias e 

métodos para a análise de configurações espaciais de todos os tipos e em todas 

as escalas (SPACE SYNTAX NETWORK, 2015, s.p., tradução nossa). 

Em resumo, a análise sintática do espaço é a área de estudo que busca construir uma 

teoria de configuração do espaço na arquitetura de maneira a gerar a compreensão de como as 

pessoas fazem uso do espaço em diversas escalas (desde a edilícia até a urbana, embora esta 

última não seja o foco do trabalho), ou de como a configuração do espaço se expressa em 

relações sociais ou significados culturais e como o arranjo do ambiente construído interfere 

nestas relações sociais (DURSUN, 2007). De maneira sistêmica, a sintaxe espacial procura 

avaliar como as partes se relacionam com o todo, trazendo à luz medidas quantitativas que 

permitem a compreensão de aspectos como acessibilidade espacial, uso do solo, visibilidade e 

movimento (CASTRO, 2016; SABOYA, 2007). Dentro de um sistema que contrapõe barreiras 

versus permeabilidades, espaço fechados versus espaços abertos e/ou obstáculos versus acessos 

a sintaxe espacial se desenvolve interpretando que de um lado pode-se impedir, dificultar ou 

desautorizar o movimento e/ou visão, como do outro pode-se promover, facilitar e incentivar 

os mesmos. 

Dursun (2007) argumenta que no processo de projeto o arquiteto aprende sobre o 

problema a ser resolvido testando e comparando soluções. O processo é conduzido em um misto 

de intuição e racionalidade, teoria e prática, ciência e instinto, objetivando sempre a produção 

que responda ao problema de projeto posto inicialmente. De maneira geral, o processo de 
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projeto é composto por etapas como definição do problema, análise, síntese, tomada de decisão 

e avaliação, porém estas etapas não ocorrem de forma linear ou engessadas. Dursun (2007) 

explica que, dentro deste contexto, a teoria da ASE se apresenta como uma possível ferramenta 

para os arquitetos: 

[...] a análise sintática do espaço é baseada na teoria da configuração do espaço 

e tenta decodificar configurações espaciais e seus impactos sobre a atividade 

humana. Até o desenvolvimento de novas técnicas de representação e análise 

do espaço, a análise sintática do espaço aparece como uma ferramenta para 

arquitetos explorarem suas ideias de projeto e compreenderem possíveis 

efeitos de suas propostas19 (DURSUN, 2007, p. 056–01, tradução nossa). 

Um dos conceitos chaves da teoria da ASE é a ideia de movimento natural, que é 

entendido como a parcela de movimento em um dado espaço (urbano ou edilício), influenciada 

unicamente pela estrutura espacial do local. Hillier (1993) define o conceito de movimento 

natural em uma malha como  

[...] a proporção do movimento de pedestres que é determinada pela própria 

malha. O movimento natural, apesar de não ser quantitativamente o maior 

componente do movimento em espaços urbanos, é o mais presente tipo de 

movimento, de tal maneira que sem ele muitos espaços ficarão vazios pela 

maior parte do tempo20 (HILLIER et al., 1993, p. 32, tradução nossa). 

Desta maneira, a teoria ASE trata o espaço como variável independente, ou seja, ele por 

si só influência no movimento das pessoas (HILLIER, 1996). O conceito de movimento natural 

pode ser associado e explorado por meio de uma gama de variáveis e problemas de projeto, 

sendo visto como oportuno neste trabalho associar ao projeto de sinalização de emergência e 

verificar questões como, por exemplo, como a maior ou menor tendência de movimento em 

determinadas áreas do espaço edificado pode afetar no desempenho da sinalização de 

emergência. 

Atualmente, as análises desenvolvidas dentro do campo da ASE são feitas 

principalmente com o uso do software conhecido como Depthmap, desenvolvido inicialmente 

por um grupo de pesquisadores da University College London (UCL) e que apresenta código 

aberto e licença de uso livre. O Depthmap é um programa de computador capaz de realizar 

                                                 
19 Do original: Space syntax is based on configurational theory of space and attempts to decode spatial formations 

and their impacts on human activity. By the development of new techniques for representing and analysing space, 

space syntax appears as a tool for architects to explore their design ideas and understand possible effects of their 

proposals. 
20 Do original: Natural movement in a grid is the proportion of urban pedestrian movement determined by the grid 

configuration itself. Natural movement, although not always quantitatively the largest component of movement in 

urban spaces, is so much the most pervasive type of movement in urban areas that without it most spaces will be 

empty for most of the time. 
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análises de visibilidade em sistemas arquitetônicos e urbanos tomando como ponto de partida 

uma base importada de programas de CAD ou SIG e construindo o que se conhece como mapas 

axiais, mapas de segmentos, mapas de espaços convexos e grafos de visibilidade. 

O conceito original por trás do Depthmap foi desenvolvido apoiado em duas vertentes 

de pensamento: a análise de isovistas, desenvolvida por Benedikt em meados de década de 1970, 

e a teoria da análise sintática do espaço, desenvolvida por Hillier e Hanson também na década 

de 1970. Desde que Benedikt teorizou que as isovistas poderiam corresponder de algum modo 

aos padrões de movimento das pessoas e Hillier e Hanson demonstraram que a relação entre 

linhas através do espaço correspondiam a padrões de movimento, buscava-se integrar estas duas 

linhas de pensamento, sendo o Depthmap a ferramenta criada para realizar tal tarefa (TURNER, 

2004). 

A exploração de isovistas e grafos de visibilidade se mostra potencialmente agregadora 

no estudo da sinalização de emergência, uma vez que são associadas questões relacionadas com 

visibilidade e padrões de movimento. A isovista, um dos conceitos que fundamenta a 

elaboração dos grafos de visibilidade, nada mais é do que “a representação em duas dimensões 

(portanto, um polígono) de tudo que pode ser visualizado a partir de um determinado ponto no 

espaço” (SABOYA, 2011, s.p.). 

Figura 5 – Ponto gerador de isovista e o polígono resultante (em cinza) em uma perspectiva de 

visualização em 360° 

 

Fonte: Turner, 1999. Tradução nossa. 

O conceito de isovista é especialmente atraente para o modo de pensar sobre o espaço, 

uma vez que fornece uma descrição, a partir do ponto de vista dos indivíduos, de como eles 

percebem, interagem e movem-se através do espaço (TURNER et al., 2001). O grafo de 

visibilidade originou-se do conceito de isovistas, porém acrescentou a este instrumento de 

representação outros recursos, como por exemplo, a análise de vários pontos simultaneamente, 

o que permite a observação das relações de caráter local e global, como se todas as isovistas de 

um dado espaço edilício ou urbano fossem estudadas simultaneamente. O grafo de visibilidade 
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de uma edificação resulta de uma grelha traçada sobre os espaços convexos21 da mesma, na 

qual cada retícula é representada por um ponto – seu centroide – e estes são ligados de acordo 

com duas regras: quando os nós (pontos ou centroides) são mutuamente visíveis ou quando o 

polígono de suas isovistas se interceptam (TURNER; PENN, 1999), como pode ser visto na 

Figura 6. 

Figura 6 – Isovista gerada a partir de dois nós (pontos ou centroides) mutuamente visíveis (A) e 

dois polígonos de isovistas que se interceptam (B) 

A  B 

Fonte: Turner; Penn, 1999. Adaptada pelo autor. 

A elaboração do grafo de visibilidade por meio de Depthmap é descrito nas etapas 

apresentadas no Quadro 3: 

Quadro 3 – Etapas de construção de um mapa de visibilidade 

 
Fonte da imagem B: Medeiros, 2013a. 

A - A partir de uma planta baixa disponível, contemplando a representação dos cheios e vazios, isto é, barreiras 

e permeabilidades, elabora-se por meio do Depthmap uma grelha de pontos, chamada Grid. 

B - Os elementos analisados não são os quadrados (que servem apenas facilitar a visualização), mas sim seus 

centros geométricos (ou centroide). Por isso afirma-se que é uma análise de point locations (localização de 

                                                 
21 Juntamente com as linhas axiais, os espaços convexos são as unidades de análise básicas da análise sintática do 

espaço e normalmente representam um compartimento no espaço edilício. O espaço convexo é caracterizado por 

um polígono cujo em seu interior todos os pontos são visíveis a partir de qualquer ponto, de modo que, quando 

transpassado por uma reta, o mesmo apresenta interseção com esta em apenas dois pontos. 
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pontos). Aqui, o interesse é visualizar o campo de visão a partir de um determinado ponto (ou conjunto de 

pontos) da grelha. 

C – O Depthmap calcula as propriedades de cada ponto de forma semelhante com a que realiza com as linhas 

nos mapas axiais22, fornecendo dados como conectividade, integração, profundidade, entre outras. O mapa é 

representado com as manchas cromáticas correspondentes aos valores da medida calculada. Cores frias 

representam valores mais baixos e cores quentes representam valores mais altos. 

 Fonte: Montenegro, 2016, p. 81. Adaptado pelo autor.  

Construído o grafo de visibilidade é possível explorar, por meio do Depthmap, medidas 

sintáticas já consagradas23. A conectividade e sua relação direta com a percepção visual do 

espaço, em um âmbito local, e a integração visual e sua relação com o movimento de pessoas, 

em um âmbito global do sistema, são duas medidas de interesse nesta análise. 

O valor de integração traduz o potencial de movimento de uma via em relação às demais 

que compõe o espaço analisado. É calculado levando em consideração todos os caminhos 

possíveis, potencializando-se sua ligação com os demais “como se fossem medidos e 

hierarquizados os trajetos desenvolvidos por alguém que percorresse todas as vias da cidade, a 

partir de cada uma delas, sem jamais voltar sobre os seus passos” (HILLIER; HANSON, 1984 

apud GURGEL, 2012, p. 40). Apesar de desenvolvida inicialmente em estudos de 

configurações espaciais urbanas e a partir de uma representação linear, a ideia de potencial de 

movimento evoluiu para o espaço edilício e a representação a partir de grafos de visibilidade, 

técnicas estas que serão exploradas ao longo deste trabalho. 

É possível fazer uma analogia, no grafo de visibilidade, entre os pontos que formam a 

grelha disposta no espaço e as linhas que formam um mapa axial. O valor de integração no 

grafo de visibilidade é obtido quando são medidos e hierarquizados os possíveis trajetos para 

todos os pontos, a partir de cada um deles. Turner (2003) argumenta que a medida sintática de 

integração, obtida a partir do grafo de visibilidade, apresenta boa correlação com o movimento 

natural de pedestres em um espaço edilício quando aferida junto ao mapeamento observável do 

movimento de pessoas. 

Já a análise da conectividade, dentro da abordagem de um grafo de visibilidade, nada 

mais é do que a disposição em uma escala de cores de quantas vezes cada ponto da malha do 

grafo é visto por todos os outros pontos em uma perspectiva de ligação direta por meio de uma 

linha reta. Medeiros (2013a) ilustra o sistema de conectividade visual considerando desde a 

                                                 
22  “Linhas axiais são as maiores linhas retas capazes de cobrir todo o sistema de espaços abertos de um 

determinado recorte urbano (HILLIER; HANSON, 1984).” O mapa axial é o conjunto das linhas axiais dispostas 

sobre um recorte urbano ou espaço edificado (SABOYA, 2007, p. on-line). 
23Para um entendimento mais completo da maior parte das possibilidades exploratórias permitidas pelo Depthmap, 

consultar o documento “Depthmap 4 - A Researcher’s Handbook” (TURNER, 2004), no qual é apresentada uma 

visão geral das funcionalidades e ferramentas disponíveis. 
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formação da malha reticulada, a presença de barreiras, a ligação entre os pontos e a noção de 

profundidade topológica, a qual os pontos não ligados diretamente ao ponto de origem são mais 

profundos de acordo com a quantidade ligações adicionais necessárias para chegar neste ponto 

de origem. 

Figura 7 – Formação da malha reticulada (A), consideração de barreias visuais (B), ligação 

direta com o ponto de origem (C) e consideração da profundidade topológica (D) 

 A  B 

 C  D 

Fonte: Medeiros (2013a) 

O estudo da conectividade e integração obtidas a partir do grafo de visibilidade precisa 

ainda levar em conta algumas considerações expostas por Turner (1999) sobre como deve ser 

feito o tratamento dos dados para importação no programa de análise: 

Note que, embora tenhamos discutido o grafo em termos de visibilidade e, 

portanto, implicitamente, ao nível dos olhos, o grafo de visibilidade pode ser 

construído ao se tomar isovistas em qualquer altura a partir do chão. Como 

Hanson (1999) escreve: “movendo-se ao longo de um edifício, as pessoas se 

orientam por referências que elas podem ver e onde elas podem ir. Além disso, 

olhando para as qualidades visuais e volumétricas da arquitetura, nós não 

devemos ficar limitados pelo uso pragmático do espaço. [...] A arquitetura, 

quase que invariavelmente coloca em jogo a relação entre visibilidade (o que 

você pode ver) e permeabilidade (onde você pode ir)”. Assim, parece sensato 

estender a análise de visibilidade para ambos os casos. Para ser claro, um 

“grafo de permeabilidade” é o caso espacial de um grafo de visibilidade 

construído ao nível do chão. Vamos ver como o grafo de permeabilidade varia 

consoante o mobiliário e outros obstáculos à acessibilidade incluídos na 

análise de um sistema24 (TURNER et al., 2001, p. 108, tradução nossa.). 

                                                 
24 Do original: Note that, although we have discussed a graph in terms of visibility, and therefore implicitly at eye 

level, the visibility graph can be formed by taking an isovist at any height above the floor. As Hanson (1999, page 
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O próprio Turner (2004) nomeia estas duas possiblidades como “eye-sovist” e “knee-

sovist”25, sendo a knee-sovist considerada para a análise das barreiras que influenciam no 

deslocamento, como paredes e mobiliários; enquanto para a eye-sovist são consideradas apenas 

as barreiras ao campo de visão propriamente dito. 

Outra definição comumente abordada nos estudos da ASE é o grau de facilidade que 

determinada estrutura espacial apresenta de ser apreendida pelo usuário, ou mais 

especificamente, o nível de inteligibilidade26 de determinado espaço. Hillier (1996 apud PENN; 

KIM, 2004) argumenta que a configuração espacial pode colocar restrições sobre a experiência 

espacial porque encoraja ou impede aspectos da atividade humana por meio da cognição 

espacial e comportamento subsequente27. Hillier et al (1987) apresenta a inteligibilidade como 

o grau de correlação entre valores locais (conectividade) e valores globais (integração) na 

estrutura espacial. Parte-se da hipótese que quanto maior o grau de correlação entre estas duas 

medidas, mais compreensível é a estrutura espacial e mais previsível pode ser o movimento de 

pedestres ou veículos em dada estrutura espacial. 

A propriedade ‘inteligibilidade’ em uma malha irregular significa que o grau 

do que podemos ver a partir dos espaços que compõem o sistema – ou seja, 

quantos outros espaços estão conectados – é um bom guia para o que não 

podemos ver, ou seja, a integração de cada espaço no sistema como um todo. 

Um sistema inteligível é aquele em que os espaços bem conectados tendem a 

ser espaços bem integrados. Um sistema ininteligível é aquele em que os 

espaços bem conectados não estão bem integrados, de modo que o modo que 

vemos suas conexões nos engana sobre a situação deste espaço no sistema 

como um todo28 (HILLIER, 1996, p. 94, tradução nossa). 

                                                 
54) writes "In moving around in buildings, people orientate themselves by reference to what they can see and 

where they can go. [In addition,] in looking at the visual and volumetric qualities of architecture, we need not be 

constrained by the pragmatics of everyday space use and movement. Indeed, we should not be, since architectural 

speculation almost invariably brings into play the relationship between visibility (what you can see) and 

permeability (where you can go)." Thus it seems sensible to extend our analysis to both visibility and permeability 

graphs of systems. To be clear, a 'permeability graph' is the special case of a visibility graph constructed at floor 

level. We will see how the permeability graph varies according to whether furniture and other obstacles to 

accessibility are included in the analysis of a system (TURNER et al., 2001, p. 108). 
25 Turner (2004) introduz o trocadilho entre as palavras “i”sovist e “eye”sovist, que apresentam a mesma pronuncia. 

A partir disto, são nomeadas as duas perspectivas de análise “eye”sovist (eye significando olho) e “knee”sovist 

(knee significando joelho). 
26 Medeiros (2013b) argumenta que um sistema mais ou menos inteligível é aquele que apresenta maior ou menor 

facilidade de apreensão de sua inteireza. Em sistemas menos inteligíveis a apreensão fica restrita a partes menores, 

uma de cada vez. 
27 Embora não seja um teórico da lógica social do espaço, Lynch (1960 apud PENN; KIM, 2004) corrobora com 

aspecto semelhante ao argumentar que para que se possa entender uma área é necessário que esta seja apreendida 

como um padrão de alta continuidade com um número de partes distintas, mas interligadas. Logo, a configuração 

espacial pode influenciar no entendimento e consequente navegabilidade sobre determinada estrutura. 
28 Do original: The property of ‘intelligibility’ in a deformed grid means the degree to which what we can see from 

the spaces that make up the system - that is, how many other spaces are connected to - is a good guide to what we 

cannot see, that is, the integration of each space into the system as a whole. An intelligible system is one in which 
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 Quando duas variáveis são associadas é dito que são correlacionadas, ou seja, que co-

variam: quando os valores de uma variável mudam, valores na outra variável também mudam 

de maneira previsível ou demonstrando uma certa tendência (DANCEY; REIDY, 2006). 

Quanto mais próximo de 1,00, mais forte é a correlação (R²) entre essas variáveis. Foi adotada 

para este trabalho a seguinte separação de valores de correlação, sugerida por Hinkle, Wiersma 

e Jurs29 (2003) e sua respectiva interpretação: 

Tabela 2 – Valores de correlação e sua interpretação  

Faixa de valor da correlação Interpretação 

0,90 – 1,00 Correlação muito forte 

0,70 – 0,90 Correlação forte 

0,50 – 0,70 Correlação moderada 

0,30 – 0,50 Correlação fraca 

0,00 – 0,30 Correlação muito fraca 

Fonte: Hinkle; Wiersman; Jurs (2003). Adaptado pelo autor. 

Logo, foi procurado associar o nível de inteligibilidade de uma dada estrutura espacial 

com o processo de abandono, avaliando o grau de influência desta variável – inteligibilidade – 

em conjunto com o uso ou não da sinalização de orientação e salvamento. Entende-se que estas 

questões podem ser associadas ao estudo da sinalização de emergência como fator de avaliação 

e desempenho das edificações. Desta forma, alguns propósitos de análise direcionaram esta 

parte da pesquisa que envolve a ASE, tais como:  

▪ A possibilidade de associar o grau de inteligibilidade de uma estrutura espacial com a 

complexidade do projeto de sinalização e dificuldade de abandono de uma edificação;  

▪ Entender qual o nível de influência da sinalização em estruturas mais ou menos 

inteligíveis; 

▪ Verificar se valores de conectividade e integração podem ser relacionados com o melhor 

posicionamento da sinalização de emergência e; 

▪ Conjecturar se as medidas sintáticas que consideram a questão da tendência de 

movimento no espaço edificado podem ser um requisito de desempenho para o projeto 

de sinalização. 

                                                 
well-connected spaces also tend to be well-integrated spaces. An unintelligible system is one where well-connected 

spaces are not well integrated, so that what we can see of their connections misleads us about the status of that 

space in the system as a whole (HILLIER, 1996, p. 94). 
29 Os autores abordam o tema Estatística voltado para Ciências Sociais. 
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2.5 MODELOS DE SIMULAÇÕES DE ABANDONO, BUILDINGEXODUS E 

INTERAÇÃO COM A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

As simulações de abandono via softwares computacionais são parte do desenvolvimento 

do trabalho como meio de avaliar a questão da sinalização de emergência e seu impacto sobre 

o processo de abandono. Tal ideia parte da consideração de um modelo pré-existente que 

simulará em um meio computacional a interação do usuário com a edificação e a sinalização. 

A seguir são apresentadas ferramentas que incluem ou podem ser consideradas como modelos 

de abandono, de acordo com Gwynne e Kuligowski (2017). 

As ferramentas de simulação computacional são os modelos mais óbvios e seguem 

uma lógica incorporada a determinado programa computacional. Considerando a variedade e 

alcance das ferramentas computacionais nos dias de hoje, existe uma série de diferentes 

propostas que abrangem desde modelos de fluídos até modelos que incorporam comportamento 

humano. Muitas vezes estes modelos não apresentam uma abordagem clara e transparente dos 

detalhes intrínsecos nas linhas de programação, fato este que pode deixar céticos alguns 

usuários. Esta questão, porém, não torna todos os modelos limitados, mas é necessário 

conhecimento do funcionamento e clareza ao se apresentar os dados. 

O cálculo de engenharia à mão é um modelo em que o movimento de abandono dos 

usuários é calculado por uma série de equações e frequentemente é representado por taxas de 

movimento e taxas de fluxos de acordo com determinada densidade populacional. Diferenças 

de desempenho individual e fatores psicológicos pouco ou não influenciam no resultado, sendo 

muitas vezes esta metodologia incorporada em algumas ferramentas computacionais. 

Os exercícios de abandono fornecem dados de maneira eficaz para quantificar o 

comportamento de evacuação, principalmente nos casos em que se deseja estudar 

especificamente uma estrutura, situação, evento ou população de interesse. Dada a 

complexidade da realização de um exercício de abandono, este modelo implica em algumas 

limitações como a exclusão de fatores ambientais nocivos, populações com prévio 

conhecimento do evento ou pré-dispostas a se comportar de uma maneira específica e 

dificuldades de analisar diversos cenários por meio de apenas um tipo de exercício.  

A regulamentação prescritiva é uma ferramenta que abriga, de forma intrínseca, um 

modelo de evacuação, ou seja, cada código ou norma possui de maneira embutida um modelo 

de abandono próprio. Os códigos podem considerar questões como largura das saídas, distância 

de caminhamento, quantidade de saídas disponíveis, entre outras questões. Estas considerações 

podem interagir de maneira complexa e ainda ficarem restritas à linguagem formal de uma lei, 
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o que pode implicar falta de entendimento do porquê da sua aplicação e pouca eficiência como 

modelo de estudo em si. 

Por fim, a compreensão da perspectiva do comportamento dos evacuados procura 

coletar dados de eventos de abandono, seja por entrevistas, experiências, reportagens ou 

gravações, de maneira a se construir um padrão de comportamento nesta situação. Muito 

utilizado pela mídia ao descrever situações de emergência, pode levar a uma generalização ou 

entendimento errôneo de como as pessoas se comportam nessa situação. 

É proposto utilizar como maneira de avaliação um modelo de ferramenta de simulação 

computacional baseado no software buildingEXODUS, da Universidade de Greenwich. O 

buildingEXODUS é o módulo do software EXODUS utilizado para avaliações em edifícios, 

uma vez que a versão inicial do programa foi desenvolvida para estudar um acidente aéreo no 

início dos anos de 1990. O software vem sendo desenvolvido nos últimos 25 anos pelo Grupo 

de Engenharia de Segurança Contra Incêndio (FSEG) da Universidade de Greenwich e 

encontra-se atualmente na versão 6.3, a qual foi utilizada neste trabalho. 

Dentro os modelos de abandono baseados em softwares computacionais, relata-se ainda 

uma subdivisão. De acordo com Kuligowski (2003 apud ONO, 2010) existem três grupos 

básicos que variam de acordo com as características introduzidas no modelo: 

▪ Modelos de movimento: partem da premissa da existência de uma população 

homogênea e consequentemente fluxo e velocidades também homogêneos, o que acaba 

por se assemelhar a um modelo de fluxo hidráulico; 

▪ Modelos de comportamento parcial: assemelham-se aos modelos de movimento, 

porém já introduzem alguns comportamentos menos complexos, tais como tempo de 

pré-movimento e comportamento de ultrapassagem; 

▪ Modelos de comportamento: são os mais completos e incorporam além das questões 

citadas no modelo parcial, características individualizadas e reações a determinadas 

situações apresentadas no cenário, como por exemplo a presença de fumaça e fogo no 

ambiente, podendo chegar a simular desmaios e até a morte do ocupante. 

O buildingEXODUS é considerado um modelo de comportamento, uma vez que 

introduz comportamentos mais complexos dos ocupantes, levando em consideração a interação 

pessoas-pessoas, pessoas-fogo e pessoas-estrutura, de maneira a rastrear a trajetória de cada 

indivíduo, cujo comportamento é determinado por um conjunto de heurísticas ou regras 

categorizadas em cinco grupos ou submodelos: ocupante, movimento, comportamento, 

toxidade e perigo. Estes grupos operam em uma região de espaço definida como geometria 
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ou compartimento (GALEA et al., 2017b). Um resumo de como interagem os submodelos é 

ilustrado na Figura 8. 

Figura 8 – Interação entre os submodelos do buildingEXODUS 

 

Fonte: Galea et al (2017b, p. 5). Tradução nossa. 

O espaço edificado no buildingEXODUS pode ser modelado diretamente no programa 

ou importado de outros softwares de desenho (geralmente ferramentas de CAD, BIM ou CFD). 

O espaço edificado é interpretado pelo programa, nesta fase, de modo semelhante à lógica 

utilizada pelo software Depthmap na análise sintática do espaço: a partir de uma malha 

retangular traçada sobre o espaço edificado é identificada uma série de nós que preenchem este 

espaço (Figura 9 - A). Cada nó pode ser vinculado ao seu vizinho em até oito direções por 

entidades que o programa chama de arco (Figura 9 - B). Os usuários ocupam os nós e percorrem 

a edificação através dos arcos. Cada nó e arco pode possuir um potencial diferente que 

representa a dificuldade em se locomover entre os nós por meio dos arcos, encorajando ou não 

o agente a se deslocar em determinado sentido. 

Um nó representa individualmente um espaço de 0,5m x 0,5m e só pode ser ocupado 

por uma pessoa por vez, logo, o programa é limitado a representar no máximo quatro pessoas 

por m², o que, de acordo com o autor, trata-se de uma estimativa realista de ocupação máxima 

de um espaço com estas dimensões30 (GALEA et al., 2017b, p. 14). 

  

                                                 
30 A título de comparação a ABNT NBR 9077:2001 – Saídas de emergência em edifícios e a I.T 11-2015 – Saídas 

de emergências do CBM/SP definem para o cenário mais populoso duas e três pessoas por metro quadrado, 

respectivamente. 
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Figura 9 – Planta baixa com malha retangular (A) e ilustração com os nós e os arcos (B) 

(A) 

 

(B) 

 
Nó central (branco) e as possibilidades de ligação, 

através dos arcos (linhas), com os demais nós 

circunvizinhos (pretos) 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Galea et al (2017b, p. 9) 

Figura 10 – Esquema de ocupação de um espaço de 1,0m no buildingEXODUS 

  

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Galea et al (2017b, p. 14). 

Entre outras características, o programa apresenta uma funcionalidade específica que 

reproduz a interação do ocupante com a edificação e o sistema de sinalização, a qual pode 

acontecer de três formas diferentes: a simplista, na qual os usuários conhecem e se dirigem até 

a saída mais próxima; a local, na qual os usuários procuram a saída com base na familiaridade 

com a edificação e; a dinâmica, na qual existe uma interação usuário, ambiente e meios de 

escape (RONCHI; NILSSON; GWYNNE, 2012). 

O modelo dinâmico pode simular o processo de detecção, reconhecimento e 

interpretação da sinalização, além de considerar procedimentos de decisão sobre a utilização ou 

não da informação passada pela sinalização. A interação no modelo dinâmico é feita em três 

estágios: como o ocupante percebe a sinalização, como o ocupante interpreta a sinalização e 

quais ações ele toma posteriormente a possível interpretação da sinalização (GALEA et al., 

2008, 2011). 

O modelo dinâmico ainda é dividido em dois submodelos: seleção de saída adaptável 

e o modelo de sinalização31. O primeiro deles funciona apenas relacionando a sinalização com 

uma saída específica, ou seja, ele atua apenas informando diretamente ao usuário a saída na 

                                                 
31 “Adaptive Exit Selection” e “Signage Model” respectivamente. 
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qual a sinalização está associada. O segundo, alvo de interesse, permite que os usuários 

interajam com os sinais de modo mais complexo, navegando dentro da estrutura e adquirindo 

conhecimentos previamente desconhecidos sobre a edificação (GALEA et al., 2017b). 

Dentro do modelo de sinalização ainda é possível optar por duas variáveis de 

comportamento: dirigido pela sinalização e dirigido pelo agente 32. No primeiro caso, os 

usuários estão se dirigindo para uma das saídas conhecidas (se existir) ou não estão procurando 

um alvo específico, mas ao se deparar com a sinalização, os mesmos adicionam essa informação 

ao seu conhecimento e decidem por utilizar ou não esta informação33. O segundo caso refere-

se a uma situação na qual o usuário tem um objetivo específico, porém não sabe como chegar 

no local desejado e precisa da sinalização para se orientar. 

O caminho usual é pensar a percepção visual de cada ocupante, porém este método 

exigiria uma capacidade de processamento computacional muito grande durante a simulação, o 

que poderia inviabilizar o processo. Para resolver esta questão, considerando que o número de 

sinais é consideravelmente inferior ao número de ocupantes de uma edificação, o software 

trabalha com o conceito de Visual Catchment Area34 (VCA), que nada mais é do que a área na 

qual é possível discernir a informação da sinalização (a mesma pode ser percebida pelo usuário). 

Parte-se da ideia da sinalização “enxergar” os usuários. 

Na versão atual do programa 35  são considerados cinco fatores para determinar a 

extensão física da VCA: altura dos elementos da sinalização (letras e/ou pictogramas); altura 

em que a sinalização é colocada; altura do observador médio; altura e localização das obstruções 

e; ângulo de observação do agente. A extensão da VCA pode ser alterada pelo usuário do 

programa de modo a se adequar ao que preconiza as normas locais ou padrões internacionais 

(o programa apresenta pré-configurados os parâmetros para as normas estadunidense e 

britânica).  

Após esta etapa, é considerada a possibilidade de percepção e interpretação da 

sinalização pelo usuário que se encontra dentro da VCA. O fato de se encontrar dentro da VCA 

não garante que o usuário irá perceber a mesma em um primeiro momento, uma vez que o 

software pode considerar fatores como a distância e o ângulo do usuário relativos ao sinal, e 

define a probabilidade do mesmo perceber e, em um segundo momento, interpretar a 

sinalização corretamente. 

                                                 
32 “Signage Driven Behaviour” e “Agent Driven behaviour” respectivamente. 
33  O manual do usuário do buildingEXODUS informa que são considerados simulados para definir as 

probabilidades de tomadas de decisões. 
34 Em uma tradução livre: área de influência visual (do sinal). 
35 buildingEXODUS v6.3 de 2017 
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São apresentados pelo programa três métodos para saber se o usuário percebe e usa a 

informação da sinalização: preditivo, empírico e definido pelo usuário. Para todos os casos 

assume-se inicialmente uma probabilidade (de 0% a 100%) do usuário poder ver (fisicamente) 

ou não a sinalização, mesmo estando dentro da VCA. Por exemplo, se o usuário se encontra de 

costas para a sinalização, a probabilidade de ver a mesma é zero. A medida que o ângulo se 

aproxima de 0°, esta probabilidade vai aumentando. 

Seguindo no método preditivo, considerando que o usuário tem condições de ver a 

sinalização, o programa define a probabilidade que o usuário esteja atento o suficiente para 

detectar a sinalização. No caso, é assumido arbitrariamente a chance de 50% disto acontecer. 

Considerando que o agente detectou a sinalização, é assumido que em 100% dos casos ele vai 

entender as informações recebidas e usá-las, caso seja vantajoso. 

Questionando estas estatísticas, foram propostos estudos (GALEA et al., 2011, 2017b; 

GALEA; XIE; LAWRENCE, 2013; XIE et al., 2009) que avaliassem a taxa de detecção e 

interpretação da sinalização em situações de abandono. Os resultados destes estudos 36 

resultaram na implementação do modelo empírico que reduz a probabilidade de detecção da 

sinalização para 30% a 38% (50% no modelo preditivo) e que em 94% a 97% dos casos o agente 

vai entender as informações que a sinalização está passando. 

No método definido pelo usuário as taxas apresentadas nos modelos anteriores podem 

ser ajustadas de acordo com a realidade do usuário. Considerando a falta de estudos sobre o 

tema, o fabricante do software recomenda o uso do modelo empírico, uma vez que os mesmos 

foram validados por meio de dados de campo. 

Os sinais dentro do ambiente do software podem ser separados por níveis que vão desde 

os que estão imediatamente acima da saída de emergência; os que indicam diretamente a saída 

de emergência, mas não estão localizados sobre elas e; os que indicam o caminho a ser seguido 

até a próxima sinalização. Esta separação dos sinais em níveis diferentes possibilita chegar ao 

terceiro estágio de interação com os sinais, o qual é abordado a ação que o usuário irá tomar ao 

identificar e interpretar a sinalização. A ação imediata é procurar a próxima sinalização, o que 

faz com que o usuário retorne ao primeiro estágio de interação, que é navegar na estrutura até 

a próxima VCA37. Caso essa ação seja bem-sucedida, o processo é repetido até a saída de 

emergência, conforme ilustrado na Figura 11. 

                                                 
36 Apresentados posteriormente neste capítulo. 
37 Caso encontre uma sinalização de nível 0 (diretamente sobre a saída) ou 1 (que indica a posição exata da saída 

mais próxima), o usuário seguirá diretamente para a saída indicada. 
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Figura 11 – Caminho hipotético de um agente que segue o sistema de sinalização dentro da 

simulação do buildingEXODUS 

 

Fonte: Galea et al (2017a, p. 72) 

É possível estabelecer ações caso o usuário não encontre ou identifique a próxima 

sinalização, que vai desde voltar até a sinalização anterior, conversar com outros usuários para 

obter informações, ou até procurar uma saída conhecida (por exemplo a entrada principal do 

prédio, mesmo que mais longe que as demais saídas ainda não conhecidas). Estas variáveis são 

definidas nos parâmetros do software e podem variar de acordo com o cenário de simulação 

proposto. Um resumo deste processo é apresentado na Figura 12. 

Figura 12 – Fluxograma com o resumo do processo de interação sinalização x ocupante dentro 

do ambiente do buildingEXODUS 

 

Fonte: Galea et al (2017a). Adaptado pelo autor. 
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Considerando a necessidade de que o software defina taxas de detecção, interpretação e 

escolha da sinalização, uma vez que estas, provavelmente, não ocorrem em 100% das vezes, 

Xie et al (2009) realizaram um experimento com o objetivo de determinar a probabilidade de 

que os ocupantes de um determinado edifício envolvidos em uma situação de abandono possam 

perceber a sinalização, interpretar corretamente a sua informação e decidir como vão agir com 

base nesta informação. 

O teste consistia em uma série de corredores que configurariam uma rota de fuga (Figura 

13), partindo de um curto corredor que termina em uma interseção “T” com um corredor com 

duas opções de caminhos opostas. Ambas as opções são saídas viáveis, embora a rota da 

esquerda seja a mais comumente usada, uma vez que leva até a entrada principal da edificação. 

Após a interseção “T”, ambos os corredores levam a situações semelhantes com três portas 

distintas: uma saída de emergência devidamente sinalizada; uma saída não sinalizada que leva 

até outro compartimento que dará seguimento a processo de abandono e; uma porta que leva 

até um setor de escritórios. Desta maneira o sistema apresenta três pontos de decisão: a 

interseção “T”, os corredores após a interseção “T” e; as portas ao final do corredor. Em cada 

um destes pontos de decisão, a sinalização estava disponível para identificar o caminho 

apropriado. 

Figura 13 – Planta baixa do experimento 

 

Fonte: Xie et al (2009, p. 3). Tradução nossa. 

O teste foi realizado com 68 pessoas, homens e mulheres com idade entre 20 e 70 anos. 

41 destes não conheciam a edificação e 27 já conheciam ou eram parcialmente familiarizados 

com o prédio. Os participantes foram levados ao ponto de saída, antes da interseção “T” e 

instruídos a deixar o prédio o mais rápido possível, sem correr e por qualquer meio que 

julgassem apropriado. Não foi feita nenhuma menção ao sistema de sinalização existente e após 

o final do exercício o participante era convidado para responder um questionário. 
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Analisando o ponto de decisão 01 (ponto A7), obteve-se os seguintes resultados: 

▪ 39% (16/41) dos participantes não familiarizados com o layout do prédio detectaram o 

sinal. Destes, 100% (16/16) interpretaram corretamente o mesmo; 

▪ 33% (9/27) dos participantes familiarizados com o layout do prédio detectaram o sinal. 

Destes, 100% (9/9) interpretaram corretamente o mesmo; 

▪ 37% (25/68) da amostra total de participantes detectaram o sinal. Destes, 100% (25/25) 

interpretaram corretamente o mesmo; 

▪ O tempo médio de decisão, considerando ambos os grupos, foi de 2,6s para o grupo que 

detectou o sinal e de 5,6s para o grupo que não detectou o sinal. 

Os participantes que não conheciam o prédio apresentaram uma probabilidade 

ligeiramente maior de detectar o sinal, provavelmente por estarem mais envolvidos na busca de 

informações de como deixar a edificação (XIE et al., 2009). 

Para o ponto de decisão 02 (sinalização B1 e/ou B2) foram apresentados os seguintes 

resultados: 

▪ 37% (15/41) dos participantes não familiarizados com o prédio detectaram o sinal. 

Destes, 93% (14/15) interpretaram corretamente o mesmo; 

▪ 26% (7/27) dos participantes familiarizados com o prédio detectaram o sinal. Destes, 

86% (6/7) interpretaram corretamente o mesmo; 

▪ 32% (22/68) da amostra total de participantes detectaram o sinal. Destes, 91% (20/22) 

interpretaram corretamente o mesmo. 

Comparando o comportamento nos pontos de decisão 1 e 2 38 , foram encontradas 

tendências semelhantes de detecção, interpretação e decisão sobre a informação que o sinal 

apresentava, tanto para participantes familiarizados, como para participantes não familiarizados. 

Estes resultados sugerem que os sinais de orientação podem ser menos efetivos do que se 

imagina quando considerada a possibilidade de detecção dos mesmos. Não é sempre que os 

ocupantes de uma edificação, mesmo em uma situação de abandono, percebem ou procuram 

pela sinalização de orientação e salvamento. 

Estes dados foram levados para o buildingEXODUS como maneira de avaliar o impacto 

deste comportamento em uma simulação computacional. A simulação considerou uma 

geometria específica, semelhante a um supermercado, e propôs a simulação de quatro cenários: 

1) a população teria conhecimento e utilizaria apenas as portas principais; 2) a população 

utilizaria, com prévio conhecimento, todas as portas de saída da edificação; 3) a população teria 

                                                 
38 O artigo de Xie et al (2009), não apresenta os resultados para o ponto de decisão 03. 
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conhecimento apenas das portas principais, mas faria uso da sinalização de emergência com 

taxa de detecção do sinal de 100% e; 4) a população teria conhecimento apenas das portas 

principais, mas faria uso da sinalização de emergência com taxa de detecção do sinal de 39%. 

Avaliando apenas o tempo total de abandono39, os resultados demonstram a necessidade da 

consideração destas variáveis na simulação: cenário 01 – 183,7s; cenário 02 – 81,6s; cenário 03 

– 97,9s e; cenário 04 – 147,3 segundos. 

Chama a atenção que o cenário 02 (todos conheciam todas as saídas) e o cenário 03 

(100% de chance de detectar a sinalização) apresentaram resultados semelhantes, porém ambos 

os casos são pouco prováveis de ocorrer em uma situação real de abandono, logo é preciso levar 

em conta a taxa de detecção do sinal, bem como a área de influência, no qual o mesmo pode 

ser detectado40. Além deste exemplo, outros estudos (BOYCE; SHIELDS; SILCOCK, 1999; 

GALEA et al., 2007, 2015; RONCHI; NILSSON; GWYNNE, 2012; XIE, 2011) também 

avaliaram ou consideraram a redução da possibilidade de detecção, interpretação e decisão 

sobre os sinais com base em resultados experimentais e chegaram a resultados semelhantes. 

O modelo de interação ambiente, agente e sinalização proposto pelo buildingEXODUS 

foi comparado, como meio de validação, com outro modelo de simulação com características 

semelhantes, conhecido como FDS+Evac41, além da comparação com um modelo hipotético 

esperado desenvolvido a partir de dados obtidos em simulados reais42 (RONCHI; NILSSON; 

GWYNNE, 2012). A simulação, na qual os resultados são apresentados na Figura 14, buscou 

comparar as três situações em um estudo de caso de abandono de um túnel com a presença de 

fumaça, sendo propostos cenários que variam o nível de complexidade de interação do usuário 

com a sinalização. 

                                                 
39 Foram apresentados no artigo também o tempo médio de abandono, tempo de congestionamento e distância 

média percorrida. 
40 Serão comentadas no capítulo 3 as diferenças de metodologias para a definição da área de visualização adotada 

pela norma britânica em relação aos demais códigos estudados. 
41 Trata-se de uma combinação entre o software Fire Dynamics Simulation (FDS) desenvolvido pelo National 

Institute of Standard and Technology (NIST) e o modelo de abandono Evac desenvolvido pelo VTT Technical 

Research Centre of Finland. 
42 O modelo hipotético esperado foi obtido a partir de simulados realizados na Universidade de Lund, Suécia, nos 

quais foram coletados dados como os de visibilidade e velocidade de caminhamento de maneira que os mesmos 

pudessem ser usados na simulação e na previsão de um possível resultado em outro ambiente a ser testado 

(RONCHI; NILSSON; GWYNNE, 2012).  
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Figura 14 – Comparação entre os modelos testados 

 

Fonte: Ronchi; Nilsson; Gwynne, 2012, p. 984. Tradução nossa. 

Os resultados obtidos mostram que os dois modelos apresentam resultados semelhantes 

um com o outro e com a situação hipotética esperada, apesar de algumas distorções já previstas 

e comentadas no estudo devido à diferença de entrada de dados que cada software apresenta. 

O buildingEXODUS vem passando ao longo do tempo por diversos testes, discussões e 

validações, sendo citado aqui apenas uma breve amostra das questões relacionadas com o 

módulo de interação pessoa-edificação-sinalização. O seu desenvolvimento contínuo realizado 

pelo grupo de pesquisa FSEG da Universidade de Greenwich conta com uma extensa lista de 

publicações discutindo e validando as diversas capacidades do software e podem ser 

consultadas no site do grupo43.  

                                                 
43 Disponível em: https://fseg.gre.ac.uk/fire/pub.asp 
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3. INSTRUMENTOS NORMATIVOS E SUA RELAÇÃO COM A 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Este capítulo procurou avaliar como a sinalização de emergência é tratada por 

instrumentos normativos, sejam nacionais ou estrangeiros, com o intuito de verificar e entender 

quais os principais meios de se projetar a sinalização de emergência. Estas avaliações 

consideraram o texto da norma de sinalização de emergência principal e possíveis normas 

associadas a esta. O principal critério foi verificar questões sobre dimensionamento da 

sinalização, distribuição, distâncias máximas, área de visualização, utilização de cores e 

restrições que a norma impõe ao projetista. 

As normas brasileiras avaliadas foram a ABNT NBR 13434:2004 – Sinalização De 

Segurança Contra Incêndio e Pânico e a Instrução Técnica (IT) n.º 20/2011 do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de São Paulo (CBM/SP). Ambas estão presentes na realidade de 

grande parte dos estados do Brasil44, seja por adoção direta ou por publicação de uma norma 

ou legislação local baseada nas mesmas. Em caso de ausência ou omissão da legislação (dos 

estados), em algum ponto necessário para a elaboração do projeto de sinalização, cabe ao 

profissional responsável orientar-se pela norma técnica nacional vigente, neste caso a ABNT 

NBR 13434:2004. 

As normas internacionais objetos de análise neste trabalho foram aquelas propostas 

pelos seguintes países: Inglaterra – BS 5499-4:2013 – Code of Practice for Escape Route 

Signing, Austrália/Nova Zelândia – Building Code of Australia/AS/NZS 2293-2005 – 

Emergency Escape Lighting and Exit Signs for Buildings e Estados Unidos – NFPA 101 Life 

Safety Code. Estas normas foram selecionadas considerando a sua disponibilidade de consulta, 

tradição na adoção de modelos de desempenho, como também o tempo de debate já existente 

                                                 
44 Foram verificadas a legislação de 10 estados Brasileiros e o Distrito Federal. Alguns exemplos encontrados: 

a) Rio Grande do Norte: a portaria 184/2017 do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte 

recomenda a adoção em caráter obrigatório da IT 20/2011 CBM/SP; 

b) Minas Gerais:  instrução Técnica 15 – Sinalização de Emergência, apresenta-se com os mesmos 

parâmetros e quase a mesma redação da IT 20/2011 CBM/SP; 

c) Santa Catarina: a Instrução Normativa 013/DAT/CBMSC apresenta diferenças quanto às cores da 

sinalização de orientação e salvamento a serem utilizadas, porém os requisitos de projeto seguem o 

mesmo padrão estabelecido pela ABNT NBR 13434:2004 e pela IT n.º 20/2011 CBM/SP. Os tamanhos 

das placas e letras são definidos por uma tabela que, embora não apresente justificativa (como uma 

equação que a explique), segue o mesmo padrão de tamanhos das duas normas principais aqui estudadas; 

d) Pernambuco: não são definidos os tamanhos da placa e sua relação com distância, embora exista a 

definição do espaçamento mínimo. Na ausência desta questão, deve-se adotar o padrão estabelecido pela 

ABNT NBR 13434:2004; 

e) Distrito Federal: adota a ABNT NBR 13434:2004. 
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nestes países, sobre métodos de desempenho. Outros países foram elencados quanto a algumas 

destas três características, porém a disponibilidade de acesso influenciou decisivamente na 

escolha. Durante a avaliação das normas de estrangeiras, foram destacadas e comentadas 

algumas diferenças em relação à norma brasileira com foco na análise destas diferenças. 

As normas de sinalização de emergência englobam todo o sistema de sinalização e 

alertam sobre questões de emergência e segurança de uma edificação ou instalação, logo, 

podem tratar sobre a sinalização de equipamentos de combate contra incêndios, alerta contra 

risco de acidentes, proibições e instruções em prol da segurança e, o cerne deste trabalho, 

sinalização de orientação e salvamento com vista ao abandono da edificação. As análises a 

seguir abordarão apenas a questão da sinalização de orientação e salvamento45. 

3.1 ABNT NBR 13434:2004 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO 

A norma brasileira ABNT NBR 13434:2004 tem por objetivo estabelecer os critérios 

para instalação do sistema de sinalização de segurança contra incêndio e pânico nas edificações. 

Encontra-se dividida em três partes e aborda questões sobre princípios do projeto de sinalização 

(parte 01); símbolos, formas, dimensões e cores (parte 02) e; requisitos e métodos de ensaio 

(parte 03). A norma de sinalização de emergência da ABNT possui uma versão mais antiga, de 

1995, substituída pela vigente. Atualmente46 encontra-se em processo de revisão pelo Comitê 

Brasileiro de Segurança contra Incêndio (ABNT/CB-24). A ABNT NBR 13434:2004 define a 

sinalização em quatro tipos e respectivas funções: 

▪ Sinalização de proibição, cuja função é proibir ou coibir ações capazes de conduzir ao 

início do incêndio ou ao seu agravamento; 

▪ Sinalização de alerta, cuja função é alertar para áreas e materiais com potencial risco; 

▪ Sinalização de orientação e salvamento, cuja função é indicar as rotas de saída e ações 

necessárias para o seu acesso; 

▪ Sinalização de equipamentos de combate e alarme, cuja função é indicar a 

localização e os tipos de equipamentos de combate a incêndio disponíveis. 

A norma ainda apresenta o conceito de sinalização complementar, que pode ser 

empregada como meio de auxiliar qualquer uma das categorias de sinalização citadas acima e 

apresenta-se útil principalmente para o reforço da sinalização de orientação e salvamento. Os 

                                                 
45 A nomenclatura desta categoria de sinalização pode variar de norma para norma, porém o objetivo é o mesmo: 

abandono rápido e seguro da edificação. 
46 As reuniões sobre a revisão vêm acontecendo desde 2010. 
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critérios estabelecidos pela ABNT NBR 13434:2004 para a implementação da sinalização de 

orientação e salvamento estão estabelecidos no item 5.1.3 da parte 01: 

A sinalização de saída de emergência apropriada deve assinalar todas as 

mudanças de direção ou sentido, saídas, escadas etc., e deve ser instalada 

segundo sua função, a saber: 

a) a sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada 

imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10 m da verga; ou na 

impossibilidade desta, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura 

de 1,80 m, medida do piso acabado à base da sinalização; 

b) a sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo 

que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização 

seja de no máximo 7,5 m. Adicionalmente, esta sinalização também deve ser 

instalada de forma que no sentido de saída de qualquer ponto seja possível 

visualizar o ponto seguinte, distanciados entre si em no máximo 15,0 m. A 

sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja no mínimo a 1,80 

m do piso acabado; 

c) a sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada 

de emergência deve estar a uma altura de 1,80 m, medida do piso acabado à 

base da sinalização, instalada junto à parede, sobre o patamar de acesso de 

cada pavimento; 

d) se existirem rotas de saída específicas para uso de deficientes físicos, estas 

devem ser sinalizadas para tal uso. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2004a, p. 3. Grifo nosso)  

Nota-se que as recomendações são de características impositivas, estabelecendo meios 

diretos de aplicação das questões relativas à sinalização de emergência. A norma não estabelece 

condições que obriguem o uso da sinalização complementar47, embora apresente requisitos 

obrigatórios quando a mesma for usada. Especificamente para a sinalização complementar, o 

item 5.2.2 da norma estabelece que: 

A sinalização de indicação continuada das rotas de saída deve ser implantada 

sobre o piso acabado ou sobre as paredes das rotas de saída. O espaçamento 

de instalação deve ser de no máximo 3,0 m entre cada sinalização e a cada 

mudança de sentido, atendendo uma das seguintes condições: 

a) quando aplicada sobre o piso, a sinalização deve estar centralizada em 

relação à largura da rota de saída, dando o sentido do fluxo. 

b) quando aplicada nas paredes, a sinalização deve estar a uma altura constante 

entre 0,25 m e 0,50 m do piso acabado à base da sinalização, podendo ser 

aplicada, alternadamente, à parede direita e esquerda da rota de saída. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a, p. 4)  

A parte 02 da ABNT NBR 13434:2004 estabelece padrões para formas, dimensões e 

cores da sinalização a ser utilizada. Cada tipo de sinalização apresenta formas (circular, 

triangular, quadrada e/ou retangular) e cores específicas, de acordo com o seu fim. As 

considerações apresentadas que tratam sobre a distância máxima de visualização do sinal são 

                                                 
47 A norma define sinalização complementar como o conjunto de sinalização composto por faixas de cor ou 

mensagens complementares à sinalização básica, porém, das quais esta última não é dependente. 
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relacionadas com a área da placa e uma constante, conforme apresentada na Equação 1 e com 

o tamanho da letra e uma constante, conforme Equação 2. 

2000/²LA   Equação 1 

Onde: 

A é a área da placa, em metros quadrados; 

L é a distância do observador à placa, em metros. 

125/Lh   Equação 2 

Onde: 

h é a altura da letra, em metros; 

L é a distância do observador à placa, em metros. 

Observando que estas são as únicas considerações sobre a distância de visualização, é 

pressuposto que a distância L equivale a um raio com centro na sinalização de emergência, 

conforme apresentado na Figura 15. Entende-se que em toda a área coberta pelo raio L é 

possível que o usuário da edificação, desde que não existam obstáculos físicos, consiga perceber 

a presença da sinalização e realizar a sua leitura. Apesar da norma não tecer considerações sobre 

essa questão, é sabido que a correta interpretação da sinalização depende de diversos fatores 

físicos e psicológicos (GALEA et al., 2007).  

Figura 15 - Área de percepção do sinal de acordo com a ABNT NBR 13434:2004 

 

Apesar de ser estabelecido a relação entre o tamanho da sinalização e a distância de 

visualização do mesmo, a ABNT NBR 13434:2004 ainda fixa distâncias máximas entre sinais 

no projeto de sinalização de emergência. A distância entre qualquer ponto da rota de fuga e a 

sinalização de orientação e salvamento deve ser de no máximo 7,50m e a distância entre dois 

sinais não devem ultrapassar 15,00m. Portanto, as placas também obedecem, para a maior 

distância fixada em norma, um tamanho mínimo aproximado de 0,50m x 0,25m. 
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3.2 INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2011 CBM/SP – SINALIZAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA 

A Instrução Técnica (IT) n.º 20/2011 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São 

Paulo (CBM/SP) tem por objetivo fixar as condições para o atendimento do sistema de 

sinalização em edificações e áreas de risco. O escopo da IT n.º 20/2011 é semelhante ao 

apresentado na ABNT NBR 13434:2004, na qual são abordados os princípios de projeto, formas, 

símbolos, dimensões entre outros assuntos inerentes ao tema, além de fazer referência direta à 

ABNT NBR 13434:2004 em questões como manutenção e materiais. Os tipos de sinalização 

são os mesmos encontrados na ABNT NBR 13434:200448 , além de também apresentar a 

indicação do uso da sinalização complementar. 

A sinalização complementar apresenta a mesma definição e finalidade da ABNT NBR 

13434:2004 e não existe também a obrigatoriedade da utilização desta. Os critérios 

estabelecidos pela IT n.º 20/2011 para a implementação da sinalização de orientação e 

salvamento estão estabelecidos no item 6.1.3 da instrução e são os mesmos apresentados pela 

ABNT NBR 13434:2004, com exceção da distância máxima entre sinais (passa de 15m para 

30m) e entre sinais e qualquer ponto da rota de saída (passa de 7,5m para 15m). O tamanho da 

sinalização e, consequentemente, as distâncias máximas para cada tamanho de placa são 

estabelecidas por equações idênticas às apresentadas pela norma da ABNT. Logo, a área física 

de percepção da sinalização também é a mesma, conforme a Figura 15. 

3.3 BS 5499-4:2013 – CODE OF PRACTICE FOR ESCAPE ROUTE SIGNING 

A norma britânica British Standards (BS) 5499-4:2013 – Code of Practice for Escape 

Route Signing apresenta estrutura semelhante à norma brasileira ABNT NBR 13434:2004 e é 

composta por indicações para projeto, tipos de sinais, tamanho da sinalização e distâncias de 

visualização, construção, durabilidade e manutenção. A parte 04 aborda apenas a sinalização 

de orientação e salvamento, mesma categoria considerada na análise da norma brasileira. Esta 

norma foi publicada em substituição a versão anterior – BS 5499-4:2000 – e entrou em vigor 

em dezembro de 2013. 

Como princípio de projeto, a norma britânica não fixa distâncias máximas entre sinais, 

o que, em teoria, permite ao projetista locar a sinalização a qualquer distância, desde que dentro 

dos padrões de visibilidade estabelecidos pela própria BS 5499-4:2013. A condição fixada pela 

                                                 
48  Sinalização de proibição, sinalização de orientação e salvamento, sinalização de alerta e sinalização de 

equipamentos de combate e alarme. 
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norma é a de que “em qualquer lugar dentro de um edifício no qual não for possível visualizar 

diretamente uma saída ou que possa existir dúvida quanto à sua posição, um sinal direcional 

deve ser fornecido para o ocupante” (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2015, p. 3). Esta 

condição permite mais liberdade em conceber a distribuição da sinalização da edificação. 

Partindo de uma abordagem mais próxima a uma metodologia baseada no desempenho, 

a norma propõe inicialmente a análise do problema de projeto a partir de pontos específicos49, 

permitindo uma compreensão da edificação como um todo e de como intervir na mesma. Após 

esta análise, segue-se para a etapa de projeto na qual serão analisadas as rotas de fuga. Para 

tanto, é indicado ao projetista50 identificar, observar e analisar questões como a visibilidade da 

rota de fuga, posição das portas, possíveis obstáculos, entre outros. 

Feita a observação e síntese destes pontos, avança-se para a fase da locação da 

sinalização na edificação, onde são feitas 12 considerações/restrições que o projetista deve 

observar e somar ao conhecimento adquirido nas fases anteriores, de maneira que o projeto 

atinja seu objetivo primário: o sistema de sinalização de uma rota de fuga deve fornecer simples 

identificação dos meios de evacuação/abandono, de maneira a permitir que as pessoas escapem 

sem ajuda e, possivelmente, sob condições de estresse. 

Chama-se atenção à proibição da locação de sinais em portas, uma vez que a mesma 

pode ser esquecida ou mantida propositalmente aberta, o que impediria a visualização da 

                                                 
49 Pontos abordados pela norma na primeira etapa: 

a) A maneira que as instalações são utilizadas; 

b) A legislação específica que pode ser aplicada ao caso; 

c) O sistema de gestão e administração da edificação, por exemplo, como é feito o controle do acesso de 

público à edificação; 

d) Os sistemas de detecção e alarmes existentes na edificação; 

e) Plano de abandono da edificação, caso exista e; 

f) Grau de familiaridade dos ocupantes com a edificação. 
50 Pontos abordado na etapa 02: 

a) A localização e natureza de todas as rotas de fuga, em especial a localização das escadas, mudanças de 

nível e quaisquer mudanças de direção; 

b) A visibilidade aparente das rotas de fuga ou outras formas de escape; 

c) Qualquer área de alto risco de incêndio; 

d) A posição de todas as portas e outras saídas situadas nas vias de abandono, incluindo saídas de andares e 

saídas finais; 

e) Qualquer rota de fuga que atravesse áreas abertas; 

f) A necessidade de utilização de qualquer outro sistema de orientação (tais como sistemas de sinalização 

complementar ou dispositivos sonoros) para ajudar as pessoas encontrarem o caminho em caso de uma 

evacuação de emergência; 

g) Os níveis de iluminação no interior do edifício sob condições normais e de falha de corrente elétrica; 

h) A localização de qualquer outro sistema de sinalização, características arquitetônicas, decoração ou 

barreiras que poderiam ocultar ou desviar a atenção sistema de sinalização de emergência; 

i) Caso existente, o tipo, localização e iluminação de quaisquer outros sinais rota de fuga. 
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sinalização, e a de que os sinais devem ser distribuídos de maneira uniforme em termos de 

espaçamento e altura, permitindo ao usuário prever de maneira rápida a posição da próxima 

sinalização. A uniformidade da sinalização, não só em relação às cores e formas, mas também 

a distribuição em projeto, proporciona uma sensação de segurança ao usuário (D’AGOSTINI, 

2017). Questões como essas, não abordadas na norma brasileira, são apresentadas em detalhes 

na norma britânica: 

a) pelo menos uma rota de fuga ou entrada que conduz a uma rota de fuga 

deve ser visível a partir de qualquer lugar dentro de cada sala ou gabinete. 

Onde esta rota não é visível ou possa ocorrer confusão, a rota deve ser indicada 

por um sinal; 

b) onde a visão direta da rota de fuga ou da placa que indica a rota de fuga 

estiver obstruída, deve ser fornecido um ou mais sinais intermediários; 

c) as portas ou passagens que possam ser confundidas com uma rota de fuga 

devem ser marcadas claramente; 

d) os sinais das vias de evacuação devem prevalecer sobre todos os outros 

sinais. Sinais com mensagens potencialmente conflitantes (por exemplo, "Não 

Ultrapassar" e "Saída de Incêndio") não devem ser utilizados no mesmo local. 

Onde este conflito é inevitável, um sinal de texto complementar (por exemplo, 

"exceto em caso de emergência") deve ser fornecido para substituir a 

mensagem de proibição; 

e) todas as mudanças de direção nos corredores, escadas e espaços abertos que 

fazem parte de uma rota de fuga devem ser marcadas com sinais 

intermediários. Cada porta intermediária ou passagem deve ser assinada da 

mesma forma; 

f) sinais devem ser espaçados de forma uniforme e consistentemente 

localizados de modo que o usuário possa, de maneira rápida e eficaz, prever a 

localização do próximo sinal dentro do caminho de fuga; 

g) sinais adicionais devem ser fornecidos sempre que a linha de visão para o 

próximo sinal ultrapassarem a distância de visualização máxima recomendada 

para o tamanho escolhido do sinal; 

h) deve ser previsto um sinal sempre que possa ocorrer confusão no 

entendimento do sistema; 

i) todas as vias de evacuação devem conduzir a um lugar de segurança. Um 

lugar de segurança não deve apresentar sinais de rotas de fuga, mas pode 

apresentar uma placa indicando "ponto de encontro". A localização do ponto 

de encontro não deve ser indicada até a saída final(...); 

j) sinais não devem ser fixados em portas ou localizadas onde possam ser 

obscurecidos por abrir as portas; 

k) Locais onde considerações comerciais ou artísticas requerem sinais ou 

objetos que devido ao seu tamanho, brilho, desenho ou de proximidade podem 

ser confundidos ou impedir o reconhecimento de um sinal de rota de fuga, a 

localização do sinal rota de fuga pode ser ligeiramente deslocado sem que a 

segurança seja comprometida. Caso não seja possível, os sinais ou objetos 

confusos devem ser removidos; 

l) a eficácia de qualquer sinal de rota de fuga não deve ser prejudicada pela 

presença de outros sinais que transmitem informação direcional em um 

formato semelhante, por outros sinais luminosos internamente, por 

concorrentes ou por fontes de luz que distraem. (BRITISH STANDARD 

INSTITUTION, 2015, p. 5-6, grifo nosso)  
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Nota-se que o projeto parte de uma série de avaliações e recomendações, porém sem 

necessariamente fixar distâncias ou restrições. Cada recomendação requer a análise do 

projetista em relação ao caso específico objeto de projeto. Esta proposta de metodologia de 

projeto, por meio de avaliação ou checklist, pode permitir ao projetista uma maior consciência 

em suas proposições, uma vez que a norma indica os principais pontos que devem ser avaliados 

antes da locação da sinalização de emergência. 

A distância de visualização da sinalização em relação ao seu tamanho leva em 

consideração o tipo de iluminação – caso a própria sinalização seja iluminada ou a iluminação 

provenha de fonte externa – e a intensidade dessa iluminação – medida em candelas/m² ou lux 

– conforme Equação 3. Esta questão, que fixa a variação de luminosidade como fator que 

interfere na visibilidade da sinalização, não é considerada pelas normas brasileiras. 

hZL = 0  Equação 3 

Onde: 

L é a distância máxima perpendicular ao sinal; 

Z0 é o fator a ser aplicado de acordo com o tipo e intensidade da iluminação existente no 

sinal; 

h é a altura do sinal 

São estabelecidas faixas de alturas de instalação tanto para sinalizações colocadas acima 

de portas (entre 2,00 e 2,50 m) como para as sinalizações colocadas em paredes (entre 1,70 e 

2,00 m), além da recomendação de que as mesmas sejam instaladas, sempre que possível, na 

mesma altura. A norma britânica não apresenta uma categoria chamada de “sinalização 

complementar”, logo, toda sinalização utilizada é tida como obrigatória. 

Estudos desenvolvidos na Universidade de Greenwich – Londres, Inglaterra – (GALEA 

et al., 2007, 2011; XIE, 2011), questionam a validade da consideração do campo de visão de 

uma sinalização a partir de um raio fixo, padrão seguido pelas normas brasileiras51, por exemplo. 

A lógica por trás da distância de visualização baseada em um raio fixo é relacionada com testes 

de acuidade visual padrão feitos na população a partir de um ângulo perpendicular em direção 

ao sinal, ou seja, o sinal é visto sempre de frente. Isto desconsidera que os ocupantes podem se 

aproximar da sinalização a partir de diversos ângulos e que esta angulação variada influencia 

na capacidade do indivíduo ler e interpretar a sinalização (GALEA et al., 2007). Esta questão 

vem sendo ignorada por diversas normas que tratam do assunto. 

                                                 
51 Embora não de maneira direta, este padrão de entendimento pode ser subentendido considerando a maneira que 

a distância máxima de visualização em relação ao tamanho do sinal é tratada pela mesma. 
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A partir de uma demonstração teórica – modelo matemático – e empírica – testes com 

usuários – chegou-se a uma nova proposta de área de visualização da sinalização diferente da 

adotada pela própria norma britânica, até sua última revisão (XIE, 2011), e por normas de outros 

países. A demonstração teórica partiu da consideração de que a partir do ângulo perpendicular 

em relação ao sinal e da distância máxima de visualização era possível definir um ângulo 

mínimo de visualização formado pelo observador e as extremidades da sinalização. Todas as 

distâncias seguintes deveriam possuir esse ângulo ou uma angulação maior. 

Este problema originou uma formulação matemática que, resolvida, resultou em uma 

área de visualização que mantém a angulação mínima desejada. Esta área se assemelha a um 

círculo que tangencia a sinalização e se apresenta com diâmetro igual à distância máxima de 

visualização para o observador que se encontra perpendicular ao sinal (ver Figura 16). Esta 

formulação procurou criar uma restrição que, em teoria, impede a visualização correta da 

sinalização, no caso, a redução além do ângulo mínimo proposto (GALEA et al., 2007). 

Figura 16 – Área de visualização do sinal segundo experimento teórico 

 

Fonte: Galea et al, 2007, p. 45. 

A demonstração empírica foi realizada com 48 voluntários convidados a avaliar o 

entendimento de três sinais de emergência em função da variação do ângulo de observação. Os 

voluntários foram locados em um corredor com 39,00m provido de iluminação artificial. Dada 

a natureza do corredor, os pesquisadores optaram por variar a angulação da placa em relação 

ao observador como maneira de verificar a influência da angulação relativa (ver Figura 17). Ao 

não conseguir discernir pelo menos metade da sinalização, medida esta que os pesquisadores 

consideraram como mínima para que o usuário perceba a sinalização, o voluntário era 

convidado a se aproximar da sinalização até realizar a leitura de maneira satisfatória. As 

distâncias máximas de visualização para cada ângulo então eram registradas. 
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Figura 17 – Esquema ilustrativo da validação empírica 

 

Fonte: Galea et al, 2007, p. 50. 

A validação destas proposições (teórica e empírica) pode ser percebida ao comparar os 

resultados dos dois modelos estudados, quando é possível notar a semelhança das distâncias 

máximas de visualização em função do ângulo de observação, conforme Figura 18. O modelo 

teórico acabou sendo confirmado pelo modelo empírico. 

Figura 18 – Comparação entre as distâncias de visualização no modelo teórico e empírico 

 

Fonte: Xie, 2011, p. 99. Tradução nossa. 

O modelo final considera uma redução na capacidade de perceber e realizar a leitura de 

acordo com a variação do ângulo entre o usuário e a sinalização. Observando a distância de 

visualização da sinalização a partir de um ângulo perpendicular52, a área de abrangência visual 

da sinalização, neste novo modelo se apresenta de maneira semelhante a um círculo com 

diâmetro igual à distância máxima de visualização considerada para o ângulo perpendicular. 

Esta maneira de entender a distância de visualização foi adotada pela BS 5499-4. Na Figura 19 

                                                 
52 A distância perpendicular é definida a partir de testes de acuidade visual feitos na população, nos quais foram 

definidas distâncias médias máximas em que um sinal pode ser lido estando perpendicular ao mesmo. 
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é apresentada a área de visualização da sinalização de acordo com esta norma. Os diferentes 

círculos representam áreas de visualização de sinais com tamanhos diferentes. A norma também 

considera que a possibilidade de visualização e interpretação da sinalização pode variar de 

acordo com a diferença de altura entre o observador (nível dos olhos) e a sinalização. 

Figura 19 – Área de visualização da sinalização conforme a altura da placa 

 

Fonte: British Standard Institution, 2013, p. 40. Tradução nossa. 

Estas considerações resultam em diferenças razoáveis na área de visualização da 

sinalização em relação às normas brasileiras. Tomando como base uma sinalização que pode 

ser vista a uma distância de 15,00m, a área de visualização é de 353,42m² para as normas 

brasileiras e 176,71m² para a norma britânica. Além desta diferença do tamanho da área de 

cobertura, a forma da área de abrangência (semicírculo versus círculo) pode gerar áreas de 

sombras visuais53 consideráveis no projeto de sinalização. O problema das diferenças de área 

de visualização é mais latente em espaço abertos, uma vez que edificações mais 

compartimentadas ou com obstáculos visuais, naturalmente bloqueiam parte da área de 

visualização da sinalização.  

                                                 
53 Área na qual não é possível ou existe uma baixa probabilidade que o ocupante perceba o sinal. 
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3.4 BUILDING CODE OF AUSTRALIA (BCA) E AS/NZS 2293-2005 – 

EMERGENCY ESCAPE LIGHTING AND EXIT SIGNS FOR BUILDINGS 

O Building Code of Australia (BCA) trata-se de um conjunto de informações técnicas 

para o projeto e construção de edifícios em toda a Austrália e tem caráter essencialmente 

baseado em questões de desempenho. Ainda assim, o mesmo não deixa de fazer referências a 

normas prescritivas para regulamentar questões específicas, como é o caso de alguns itens 

relacionados com a sinalização de emergência. O BCA parte da premissa de apresentar para 

cada item a seguinte estrutura: objetivos, requisitos funcionais, requisitos de desempenho que 

a construção deve cumprir e soluções de construção, que só serão satisfatórias se atenderem os 

requisitos de desempenho. Esta lógica de aplicação pode ser vista na Figura 20: 

Figura 20 – Resumo da estrutura e maneira de atuação do BCA 

 

Fonte: Australian Government, 2015, p. 14. Adaptado pelo autor. Tradução nossa. 

A parte 04 – sessão E, volume 01 do BCA – trata das questões de sinalização e 

iluminação de emergência. As normas australianas consideram o tema iluminação e sinalização 

no mesmo grupo, uma vez que, em muitos casos, a sinalização deve apresentar iluminação 

própria, logo, algumas exigências são comuns, como as questões de instalação e manutenção. 

Os objetivos, de acordo com o BCA, do sistema de sinalização de emergência são: 

permitir identificação adequada das saídas de emergência e conhecimento das rotas até as saídas 

de emergência. A edificação deve apresentar como requisitos funcionais: meios de alerta aos 

ocupantes para iniciar o processo de abandono, meios de administrar/controlar o processo de 

abandono da edificação e meios de identificar saídas e rotas até as saídas de emergência. O 

sistema de sinalização deve apresentar os seguintes requisitos de desempenho: identificar a 
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localização das saídas; guiar os ocupantes até as saídas; ser claramente visível e; operar, em 

caso de falha do sistema de iluminação, de maneira suficiente para que os ocupantes possam 

realizar o abandono com segurança. Nota-se que até esta parte não são estabelecidos nenhum 

limite dimensional ou obrigação ao projetista. 

Como métodos de verificação, neste capítulo, a norma apresenta apenas questões sobre 

a iluminação de emergência, não contemplando nenhuma abordagem direta sobre a sinalização 

de emergência. É tratado, porém, que a iluminação de emergência deve auxiliar na identificação 

das saídas de emergência. É relatado, ainda, que o projeto e operação do sistema de sinalização 

de emergência devem seguir a Australian Standard/New Zealand Standard (AS/NZS) 2293-

2005, norma que apresenta um caráter mais prescritivo, como será apresentado a seguir.  

A norma AS/NZS 2293-2005 – Emergency Escape Lighting and Exit Signs for 

Buildings, encontra-se dividida em três partes: projeto, instalação e operação (parte 1); inspeção 

e manutenção (parte 2) e; iluminação de emergência e sinalização de saída (questões como tipos 

de sinais, aparência, distância de visualização, entre outras). Interessa verificar os critérios de 

projeto e distâncias de visualização, logo as partes 1 e 3 serão comentadas com mais detalhes. 

As referidas normas foram unificadas e são válidas desde 1995 tanto para a Austrália como para 

a Nova Zelândia. Encontra-se na quinta versão, a parte 1 – System design, installation and 

operation – e, terceira versão, a parte 3 – Emergency escape luminaires and exit signs. 

Apesar de ser uma norma com bases prescritivas, a AS/NZS 2293.1-2005 apresenta a 

possibilidade de utilização de métodos alternativos, uma vez que ambos os países adotam 

normas baseadas no desempenho: 

Qualquer alternativa de materiais, projetos, métodos de instalação e 

procedimentos que não cumpram os requisitos específicos desta norma, ou 

que não sejam aqui mencionados, mas que dêem resultados equivalentes aos 

especificados, são considerados soluções alternativas e não são abrangidas por 

esta Norma. O Código de Construção da Austrália é um documento baseado 

no desempenho e deve ser usado na avaliação e aprovação de qualquer 

alternativa baseada no desempenho (AUSTRALIA STANDARDS/NEW 

ZEALAND STANDARDS, 2005a, p. 12. Tradução nossa). 

As distâncias máximas de visualização são pré-definidas de acordo com dois critérios: 

para distâncias de visualização inferiores a 32,00m e distâncias superiores a 32,00m. Para o 

primeiro caso é apresentada uma tabela que fixa distâncias de visualização e altura mínima do 

pictograma que irá compor a sinalização (ver Tabela 3). Para todos os casos, a altura mínima 

parte de 100mm. 
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Tabela 3 – Altura mínima do pictograma 

Distâncias máximas de visualização (m) Altura mínima do pictograma (mm) 

16 ≥ 100 < 150 

24 ≥ 150 < 200 

32 200 

Fonte: Australia Standards/New Zealand Standards, 2010, p. 16. Tradução nossa. 

Para distâncias superiores a 32,00m, o tamanho da sinalização é fixado de acordo com 

a Equação 4, na qual são relacionadas a altura do pictograma que irá compor a sinalização com 

a distância máxima de visualização e uma constante. Tal metodologia se assemelha com à usada 

nas normas brasileiras. 

160/DH =  Equação 4 

Onde: 

H é a Altura mínima do pictograma; 

D é a Distância máxima de visualização. 

É definida uma faixa de altura na qual a sinalização deve ser fixada (entre 2,00m e 2,70m, 

salvo casos específicos) e ainda são apresentados requisitos mínimos para a iluminação da 

sinalização, embora não relacione diretamente a intensidade e tipo de iluminação com a 

distância de visualização da sinalização. A posição dos sinais deve ser definida de acordo com 

o BCA, logo, não são fixadas limitações específicas e sim objetivos, de acordo com os requisitos 

apresentados pelo BCA. Neste aspecto, o código se assemelha à norma britânica BS 5499-

4:2000, porém com menos detalhes. 

O modelo proposto pelo BCA aliado à AS/NZS 2293.1-2005 parte de uma proposta de 

desempenho, porém, no caso da sinalização de emergência, não são apresentados métodos de 

verificação sobre a eficiência e atendimento dos objetivos iniciais do sistema. Cabe ao projetista 

desenvolver este sistema de verificação. É pressuposto que o correto funcionamento do sistema 

de sinalização, considerando as restrições da AS/NZS 2293.1-2005, é orientado pelo 

atendimento das questões de distância e tamanho da sinalização. 

3.5 NFPA 101 – LIFE SAFETY CODE 

A National Fire Protection Association (NFPA) edita o Life Safety Code há mais de 85 

anos, sendo conhecido inicialmente como Building Exits Code e aborda, em um compilado de 

mais de 1300 páginas, questões sobre segurança contra incêndio em edificações que podem 

influenciar diretamente na segurança da vida das pessoas. O objetivo da NFPA 101 é fornecer 

requisitos mínimos, considerando a função da edificação, como meio de permitir a concepção, 
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operação e manutenção de edifícios que proporcionem segurança à vida em situações de 

incêndio. 

Apesar de se tratar de uma norma de caráter majoritariamente prescritivo, a própria 

NFPA 101 adverte que um código deste tipo não pode ser elaborado com a finalidade de cobrir 

todas as situações possíveis, portanto, deve ser aplicado com julgamento adequado, bom senso 

e entendimento da lógica por trás das exigências apresentadas. Esta advertência é pertinente se 

associada com a maneira de pensar das normas apresentadas neste capítulo e, de certa forma, 

alinha-se com o pensamento de uma metodologia baseada no desempenho. 

As questões específicas sobre sinalização de emergência trazidas pela NFPA 101 não 

apresentam características em sua maioria prescritivas, uma vez que não são fixadas em faixas 

de valores ou limites e obrigações, para a maioria dos casos, deixando o projetista ciente apenas 

dos objetivos do sistema de sinalização. 

A norma questiona a necessidade ou não de sinais em determinados locais, pois é 

entendido que esta exigência deve ser mais severa de acordo com o tipo de edificação e público 

presente na mesma, levando em conta que o ocupante não habituado com a edificação terá 

maior dificuldade em encontrar a saída de emergência. Outro questionamento apresentado é 

sobre a exigência que a própria NFPA 101 faz sobre a necessidade de instalação de uma 

sinalização direcional sempre que a “direção da viagem para chegar à saída mais próxima não 

seja aparente” (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, 2015, p. 328). Esta 

exigência é apresentada por diversas normas aqui avaliadas, como por exemplo as normas 

brasileiras. 

Como maneira de exemplificar e discutir esta questão é apresentado o caso de um 

armazém, no qual um ocupante estivesse na posição “x”, de acordo com a  Figura 21. O texto 

da norma pode induzir o projetista a locar uma quantidade maior de sinais (Figura 21 - B) do 

que o considerado racional para o caso, e que uma solução alternativa apresentaria o mesmo 

efeito (Figura 21 - C), porém não atenderia ao texto da norma, segundo comentários feitos na 

própria NFPA 101. Cabe uma crítica ao modelo reduzido proposto pela Figura 21 – C, uma vez 

que o mesmo não considera que a presença de fumaça pode reduzir consideravelmente a 

distância da visibilidade da sinalização, logo, considerar esse fator pode levar a um modelo 

intermediário entre a proposta da norma e a proposta que critica a norma. 

A distância máxima entre sinais é estabelecida em 30,00m, mesmo valor da I.T. 09 

CBM/SP. A altura máxima e o deslocamento horizontal máximo da sinalização de saída em 
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relação com a porta também é limitado54 em uma faixa de valor, porém não são apresentados 

valores para os sinais que não são localizados adjacentes com as portas. São definidos tamanhos 

mínimos das letras e sinais direcionais 55 , porém não é feita relação entre a distância de 

visualização e o tamanho da sinalização. É apresentado também o nível de iluminância mínima 

que sinais externamente iluminados devem apresentar.  

Figura 21 – Armazém e possibilidade de locação de sinais direcionais 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Fonte: National Fire Protection Association, 2015, p. 328-329. 

Ademais, são apresentadas recomendações abertas, como: as saídas devem ser visíveis; 

os componentes horizontais das saídas de emergência devem ser claramente assinalados; a 

necessidade de instalação de um sinal direcional sempre que a direção da viagem para chegar à 

saída mais próxima não seja aparente; sinais geralmente são instalados acima das portas e da 

altura das cabeças das pessoas e; que os sinais devem ser localizados com tal dimensão e cor 

que sejam facilmente visíveis e forneçam contraste com decorações, acabamentos e outros 

sinais. 

Existe a possibilidade da utilização da sinalização complementar, que dependerá do uso 

específico da edificação. Para este tipo de sinalização é fixada uma faixa de valor de altura na 

qual a mesma deva ser instalada (entre 15,0 cm e 45,5 cm). 

Diferente das demais normas pesquisadas, a norma estadunidense não aponta uma cor 

específica para a sinalização de saídas de emergência. No contexto deste país ainda é comum a 

utilização de sinais de saída de emergência na cor vermelha e esta questão criou longos debates 

sobre usar o verde (internacionalmente mais aceito e usual) ou vermelha. Portanto, a norma 

                                                 
54 A altura máxima em relação a porta é de 2,03 m. Já o deslocamento horizontal não deve exceder a largura da 

porta à qual o sinal se refere. 
55 15,0 cm e 9,5 cm, respectivamente. 
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estadunidense apenas recomenda que exista contraste com a sinalização local e que o mesmo 

seja facilmente visível dentro da realidade em que se encontra. 

3.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ANÁLISES DAS NORMAS 

Analisado os códigos e normas de alguns países, com atenção à questão da sinalização 

de emergência, é possível notar a influência de uma postura prescritiva, mesmo em locais que 

já adotam modelos baseados no desempenho para outros temas relacionados com a segurança 

contra incêndio. A principal diferença notada é que, em países com maior tempo de uso de 

normas baseadas no desempenho, é proposta, na etapa de concepção do projeto de sinalização, 

uma maior reflexão sobre os objetivos, os diversos fatores que podem afetar no entendimento 

de como dispor a sinalização e, também, na eficiência do sistema de sinalização de emergência. 

Estas recomendações, apresentadas de maneira mais aberta ao projetista, encontram-se 

presentes com maior frequência na norma britânica e australiana. A norma britânica, em 

comparação com as demais, além disso, apresenta um maior número de recomendações 

fechadas, do tipo proibição, onde não é permitida determinada situação, por se entender que 

prejudicará o funcionamento do sistema de sinalização de emergência. Apesar destas proibições, 

a norma britânica, na maioria dos casos, não fixa limites dimensionais para o projetista, o que 

não reduz a sua capacidade de ação. 

Foi elaborado um quadro resumo da análise apresentada, no qual pode ser visto, de 

maneira resumida, as confluências e diferenças quanto à normatização sobre sinalização de 

emergência (Quadro 4). 

Quadro 4 – Quadro resumo com as normas de sinalização de emergência avaliadas 

Critério 
NBR 13434 

| I.T. 20  
BS 5499 

BCA | AS 

NCZ 2293 
NFPA 101 

Define a distância entre os sinais (mínima e/ou 

máxima)  

Sim 
Não Não 

Sim 

Máx.: 15m Máx.: 30m 

Define a altura ou faixa de altura de instalação  
Sim Sim Sim Sim 

1,8m 1,8m ~ 2m 2m ~ 2,7m 2m 

Define ou estabelece regra para cálculo do 

tamanho da sinalização 
Sim Sim (A) Sim Não (C) 

Define critério para o uso da sinalização 

complementar 
Não (B) (B) Sim 

Recomendações abertas (D) (E) 1 5 3 4 

Recomendações fechadas do tipo proibição (D) 

(F) 
2 5 1 1 

(A) A BS 5499 é a única norma que considera o nível de iluminação como fator influenciador no tamanho da 

placa e consequentemente na sua legibilidade. As demais normas consideram apenas um nível mínimo de 

iluminação ou não consideram esta questão. 

(B) Não utiliza a sinalização complementar como um tipo separado de sinalização; 
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(C) Apesar de não estabelecer regra para cálculo da sinalização, é estabelecido um tamanho mínimo para a 

mesma. 

(D) Tanto para o caso de recomendações abertas como para o caso de recomendações fechadas optou-se por 

uma avaliação em uma escala de 0 a 5, onde 0 é o caso de não existir tais recomendações e 5 é o caso, dentre 

as normas avaliadas, que possui mais recomendações. As demais normas variam, dentro desta escala, de 

nenhuma recomendação até o número máximo da norma com mais recomendações; 

(E) Entende-se por recomendações abertas aquelas que são tidas como orientações avaliativas ou objetivos a 

serem alcançados; 

(F) Entende-se por recomendações fechadas aquelas do tipo proibição de se efetuar determinada ação, como 

por exemplo: não dispor sinalização nas portas. Não foi considerada nesta questão as recomendações de 

distâncias máximas ou tamanhos máximos, uma vez que as mesmas foram avaliadas anteriormente. 

Nesta avaliação, nota-se que a BS 5499:2013 se configura como a norma mais completa 

em instruções ao profissional de como pensar o projeto de sinalização, pois apesar das 

recomendações consideradas proibitivas, as etapas de reflexão sobre o problema do projeto 

permitem o entendimento mais claro dos objetivos e consequentemente das restrições de projeto. 

A norma britânica também não fixa faixa de valores que limitam a ação do projetista, tais como 

as normas brasileiras. 

Comparativamente as normas apresentam um modo de operar semelhante, salvo na 

definição de distâncias máximas entre os sinais, porém considerando que todas recomendam a 

necessidade de assinalar cada mudança de direção, a questão da metodologia para definição das 

distâncias e dos tamanhos dos sinais pouco fará diferença, salvo em grandes espaços abertos, 

como auditórios e galpões. 

Nenhuma das normas analisadas propõe uma metodologia de avaliação da eficácia do 

projeto. Desta maneira, é entendido que a aplicação dos conceitos apresentados na norma é 

suficiente para que sistema de sinalização funcione de maneira adequada. Esta situação é natural, 

uma vez que os códigos se apresentam com características prescritivas, logo, não é usual existir 

a etapa de avaliação ou validação da eficácia das proposições. 

A norma australiana inicia sua explanação com características de um método de 

desempenho, tais como objetivos, requisitos funcionais e requisitos de desempenho, porém não 

avança em outras questões como métodos de verificação e acaba indicando o uso de uma norma 

de caráter prescritivo como maneira de se alcançar os objetivos da sinalização de emergência. 

A norma britânica, com sua série de recomendações anteriores ao projeto, orienta de 

maneira mais criteriosa o projetista a realizar uma avaliação do cenário de projeto antes da 

proposição da locação das placas. Ainda assim, da mesma maneira que a australiana, não 

apresenta um método claro de avaliação da eficiência do sistema de sinalização. 

O critério de assinalar todas as mudanças de direção, pressuposto adotado por todas as 

normas estudadas, é questionado pela norma estadunidense e é importante de ser observado. 
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Tratar a questão como obrigação é possível que resulte em um projeto desnecessariamente 

redundante e pode ser alvo de uma reflexão mais profunda por parte dos legisladores e 

projetistas. Destaca-se ainda a questão da diferença da área de visualização da sinalização 

apresentada pela norma britânica em relação às demais normas estudadas. Uma sinalização com 

o mesmo tamanho apresenta grande diferença de área de cobertura visual, levando-se em conta 

uma ou outra metodologia. Considerando ainda que a proposição apresentada pela BS 5499-

4:2013 foi validada empírica e teoricamente, acredita-se que esta questão deve ser avaliada na 

elaboração dos projetos e das normas vigentes. A Figura 22 ilustra esta questão apresentando a 

área de visualização para o caso da norma britânica (A) e para as demais normas estudadas (B). 

Figura 22 – Exemplo hipotético ilustrando a diferença da área de visualização das duas 

metodologias para uma sinalização com o mesmo tamanho no mesmo ambiente 

(A) 

 

(B) 

 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFERSA. Editada pelo autor.  

As vantagens do uso da sinalização ativa, tanto quanto ao ganho em tempo de abandono 

como em relação ao aumento da dinamicidade do processo já estão sendo demonstradas por 

estudos feitos por diferentes grupos de pesquisadores, conforme apresentados exemplos no 

referencial teórico deste trabalho (GALEA et al., 2015; GALEA; XIE; LAWRENCE, 2013; 

NILSSON; FRANTZICH; SAUNDERS, 2008). Apesar da relevância atual no cenário de 

pesquisa sobre o tema, o uso da sinalização ativa não é abordado por nenhuma das normas 

estudadas e cabe aos pesquisadores propor o tópico aos órgãos e comissões reguladoras de 

modo que as pesquisas avancem e tais sistemas possam ser implementados. 

Entende-se, portanto, que o cenário analisado sobre as normas de sinalização de 

emergência tende para o método prescritivo, podendo ou não existir uma avaliação prévia e 

mais criteriosa do problema de projeto, mas culminando, de maneira geral, para o atendimento 

de questões prescritivas. Esta consideração difere do que era esperado inicialmente na pesquisa, 

quando se acreditava encontrar cenários de projeto mais voltados para métodos de desempenho.  
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4. SIMULAÇÕES: APORTE TEÓRICO, CRITÉRIOS, METODOLOGIA E 

APRESENTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES ESTUDADAS 

A avaliação feita sobre a questão da sinalização de emergência com foco nas normas 

nacionais e internacionais é tida como a verificação teórica de como ocorrem as exigências e o 

processo de projeto de sinalização das rotas de fuga. Procura-se ainda realizar uma verificação 

prática do funcionamento deste projeto em situações simuladas em ambiente virtual, com o 

intuito de comparar cenários distintos e ainda considerar o uso da análise sintática do espaço 

(ASE) como ferramenta no processo de projeto de sinalização das rotas de fuga. 

A consideração do uso da análise sintática do espaço acontecerá de maneira associada, 

porém não dependente. O uso da ASE como ferramenta, por meio do Depthmap, pode fornecer 

parâmetros de avaliação do projeto de sinalização, uma vez que conceitos como visibilidade, 

inteligibilidade e movimento apresentam relação direta com questões pertinentes à sinalização 

de emergência. Diferente da abordagem proposta com a utilização do buildingEXODUS, que 

centrará no tempo de abandono, a avaliação por meio do Depthmap centrará em questões de 

acessibilidade e visibilidade no espaço edificado e a sua relação com as proposições do projeto 

de sinalização, podendo ou não fazer relação com o tempo de abandono. 

A análise das edificações nesta fase consistirá de quatro etapas: 1) análise do projeto de 

arquitetura e segurança contra incêndio; 2) análise da conectividade e integração verificada a 

partir do grafo de visibilidade e comparação com a disposição do projeto de sinalização de 

emergência; 3) análise do grau de inteligibilidade da estrutura espacial e; 4) simulações de 

abandono por meio do buildingEXODUS e análise dos dados obtidos. 

A etapa inicial de observação dos projetos consistiu na identificação das características 

da edificação, ambientes, entradas e saídas, além da identificação em planta da localização da 

sinalização de emergência. Esta etapa se fez importante na medida que, para gerar os dados da 

ASE, foram necessários os dados da edificação e do projeto de sinalização de emergência. 

Por meio do software Depthmap foi feita a análise da conectividade e integração das 

edificações objetos de estudo. Neste trabalho, a análise de conectividade partiu da perspectiva 

da “eye”-sovist, uma vez que interessa analisar a relação direta das placas com o campo visual 

de um observador. Já durante a análise da integração interessa considerar as possiblidades de 

movimento ao longo da edificação, portanto foi adotada a perspectiva da “knee”-sovist, onde 

peças de mobiliário também são consideradas obstáculos a este deslocamento. 
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Optou-se por, durante as análises sintáticas, considerar os pavimentos como sistemas 

isolados, em caso de edificação com mais de um pavimento. Entende-se esta maneira como 

mais adequada, já que o projeto de sinalização é pensado pavimento por pavimento com o 

intuito de conduzir o usuário diretamente para uma saída existente ou para uma circulação 

vertical. A mudança de pavimento reiniciará o processo anteriormente descrito de pensar o 

projeto de sinalização. Logo, considera-se importante relativizar os dados da análise sintática 

do espaço por pavimento e não para toda a edificação. 

Tem-se ciência de que todo o conjunto da população da edificação e dos seus diversos 

pavimentos influenciam no tempo de abandono, porém entende-se que a eficácia mínima do 

sistema de sinalização de emergência é pouco afetada pela maior quantidade de pessoas 

presente no ambiente (decorrente dos demais pavimentos da edificação). Uma maior quantidade 

de pessoas pode gerar um efeito manada, aumentando ou diminuindo a eficácia do sistema56. 

Buscou-se, depois de produzidos os grafos de visibilidade, avaliar o posicionamento 

relativo das placas quanto aos níveis de conectividade da edificação. Os dados foram 

relativizados por edificação e por pavimento de modo que expressassem apenas a relação entre 

o valor de conectividade específico da região onde se encontra a placa e o valor de 

conectividade máximo do pavimento no qual ela se encontra. Para a análise da integração a 

sistemática adotada foi a mesma. As porcentagens apresentadas nos gráficos foram calculadas 

da seguinte maneira: observou-se o valor máximo de todo o grafo (seja da conectividade ou da 

integração) e o valor médio do local no qual a placa se encontra para chegar na relação (em 

porcentagem) entre esses dois valores. O processo resumido foi ilustrado no Quadro 5. 

  

                                                 
56 Entendendo o “efeito manada” como a conjectura de que os indivíduos seguem o comportamento de um grupo 

ao qual pertencem. No caso do processo de abandono e do sistema de sinalização, alguns indivíduos podem apenas 

seguir os demais, não necessariamente notando a sinalização de emergência, e ainda assim concluir o processo de 

abandono da edificação sem maiores prejuízos. Cabe destacar que o efeito manada pode também gerar resultados 

negativos quanto ao processo de abandono, no qual parte da população segue para o caminho errado ou menos 

seguro. 
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Quadro 5 – Processo para encontrar o nível relativo de conectividade ou integração para a 

região de cada sinalização 

 

A) Localização da sinalização a ser avaliada na planta baixa. 

B) Verificação, no Depthmap do nível de conectividade (ou integração, a depender do caso) médio da 

região na qual a sinalização se encontra. Verifica-se quatro ou cinco pontos próximos. 

C) Comparação, em porcentagem, da relação do nível médio de conectividade ou integração da região na 

qual a sinalização se encontra com o nível máximo do grafo, obtido na tabela de dados do Depthmap. 

O processo é repetido para todas sinalizações do projeto 

As fases seguintes propõem observar a relação entre a inteligibilidade medida no espaço 

edilício com o tempo de abandono da edificação, considerando ainda o uso da sinalização de 

emergência neste processo. Quanto mais próximo de 1,00 for o coeficiente de relação57, o 

mesmo é tido como forte, maior é o grau de inteligibilidade da estrutura espacial e maior é a 

tendência de existir fácil apreensão e navegação no espaço edificado pelo usuário, dentro do 

que indica a teoria da ASE. 

Tendo a mesma consideração feita incialmente sobre a lógica de funcionamento do 

sistema de sinalização, o grau de inteligibilidade também foi avaliado considerando os 

pavimentos como sistemas isolados, uma vez que a entrada na circulação vertical e a saída no 

novo pavimento (se for o caso) reinicia a lógica do pensar no sistema de sinalização de 

emergência tanto para o projetista como para o usuário. Portanto este entendimento, tendo 

ciência das possíveis limitações citadas, foi a maneira escolhida para pensar e avaliar o 

funcionamento do sistema de sinalização na edificação. 

                                                 
57 Cabe retomar a definição de que, neste caso, coeficiente de relação é o número estatístico utilizado para 

demonstrar a correlação entre conectividade e integração, obtido pelo software Depthmap. Quanto maior o valor 

de r², maior o nível de inteligibilidade da edificação analisada. 
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Após realizada a análise do grau de inteligibilidade, foi proposta a simulação de 

abandono em quatro cenários para cada edificação com o intuito posterior de comparar o 

desempenho entre os cenários e as constatações feitas sobre a inteligibilidade dos espaços.  

No cenário 01 a população, sem o uso da sinalização, tem conhecimento prévio das 

portas principais e fará uso apenas destas portas. A definição das portas principais varia de 

acordo com cada edificação, porém, de forma geral, é procurado identificar as portas que 

claramente servem de acesso principal quando observados o uso e a localização da edificação. 

No cenário 02 a população, sem o uso da sinalização, tem conhecimento de todas as 

portas da edificação e fará uso de qualquer uma destas portas. Nesta conjectura é avaliada uma 

situação ideal em que os usuários têm pleno conhecimento da geometria da edificação. Cada 

ocupante irá se dirigir para a saída mais próxima ou favorável58, com a opção e a probabilidade 

de mudar de rota caso encontre alguma dificuldade no processo de abandono. 

No cenário 03 toda a população, sem o uso da sinalização, tem conhecimento das portas 

principais da edificação, conforme o critério estabelecido no cenário 01, mas poderá navegar 

na estrutura e comunicar-se com outros ocupantes da edificação para encontrar mais saídas. As 

saídas consideradas como secundárias são adicionadas com um menor potencial de atratividade 

em relação às saídas principais. Isso indica que alguns usuários podem previamente conhecer 

ou encontrar as saídas secundárias e compartilhar estas informações com os demais usuários. 

Em princípio, os ocupantes tendem a se dirigir para a saída mais próxima, porém podem 

adicionar uma nova saída ao seu conhecimento e mudar de ideia. 

No cenário 04 a população tem o conhecimento apenas das portas principais da 

edificação, da mesma maneira que no cenário 03, mas poderá fazer uso da sinalização de 

emergência e, também, das mesmas estratégias expostas no cenário 03. Para o caso do uso da 

sinalização, optou-se, além dos critérios de comportamento elencados no capítulo 2.5, fazer uso 

da área de visualização proposta pela norma brasileira, embora exista a possibilidade de utilizar 

a metodologia adotada pela norma britânica. Apesar de considerar a metodologia britânica mais 

recomendada, diante dos estudos teóricos e empíricos que levaram à sua formulação, os projetos 

estudados foram elaborados de acordo com a legislação brasileira, logo, considera-se mais 

coerente seguir o que esta especifica. 

O Quadro 6 resume os cenários propostos com suas principais características. 

 

                                                 
58 O conceito de próxima neste caso se refere à saída com menor distância para a posição do usuário. O conceito 

de favorável se refere à saída que o usuário entende como a melhor quando avaliada a conjuntura do momento de 

abandono. Por exemplo, caso encontre uma saída congestionada, o usuário pode optar por outra saída. 
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Quadro 6 – Resumo dos cenários propostos 

Cenário Principais Características 

Cenário 01 
Sem uso da sinalização. Ocupantes conhecem e fazem uso apenas da(s) saída(s) 

principal(is). 

Cenário 02 
Sem uso da sinalização. Ocupantes conhecem e fazem uso de todas as saídas da 

edificação. 

Cenário 03 
Sem uso da sinalização. Ocupantes conhecem apenas a(s) saída(s) principal(is), 

porém podem tomar conhecimento e fazer uso das demais saídas da edificação. 

Cenário 04 

Com uso da sinalização. Ocupantes conhecem apenas a(s) saída(s) principal(is), 

podem fazer uso de quaisquer portas e contam com o auxílio da sinalização de 

emergência no processo de navegação na edificação. 

As características físicas da população que ocupará a edificação foram definidas de 

acordo com a faixa de valores que o buildingEXODUS apresenta como padrão, descritos na 

Tabela 4. Considerando que o intuito da simulação é avaliar as relações e influências da 

estrutura espacial e sinalização sobre a população existente e o tempo de abandono, assume-se 

que não é necessário personalizar certos atributos da população (como gênero, peso, idade, 

entre outros), porém considera-se válido que a população tenha características variadas, 

aproximando-se mais de uma situação real. A população será a mesma e com a mesma 

distribuição espacial entre os cenários da simulação para cada caso.  

Tabela 4 – Atributos e faixas de valores adotados pelo buildingEXODUS 

Atributo Faixa de valor 

Gênero Masculino – Feminino 

Idade 20 – 60 anos 

Peso 50 – 85 Kg 

Altura 154 – 183 cm 

Tempo de resposta 0.0 – 30.00 s 

Mobilidade 1.0 

Agilidade 3 – 7 

Velocidade de caminhamento rápida - VCR (m/s) 0.8 – 1.5 

Velocidade de caminhamento 90% (VCR) 

Velocidade de ultrapassagem sobre fileiras 80% (VCR) 

Velocidade ao rastejar 20% (VCR) 

Fonte: Galea et al (2017a, p. 183). Tradução nossa. 

O número de pessoas que ocupará a edificação durante as simulações foi calculado de 

acordo com a Instrução Técnica (IT) n.º 11-2015 do CBM/SP – Saídas de emergência e a 

ABNT:NBR 9077/2001 – Saídas de emergências em edificações. As normas divergem em 

algumas questões quanto ao cálculo da população, sendo adotado para cada caso deste trabalho 

a situação que indique a maior população. Cabe destacar, para o caso dos centros comerciais, 

que a população das lojas âncoras não foram consideradas para a simulação quando as mesmas 

apresentam saídas de emergência próprias. Devido a esta relativização, a densidade de pessoas 
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por m² acaba por variar, mesmo em edificações de uso semelhante e que apresentam o mesmo 

critério de cálculo para a população. 

Dada a natureza estocástica das simulações do buildingEXODUS foram realizadas cinco 

simulações para cada cenário e apresentados o tempo médio e o desvio padrão para cada cenário 

de cada edificação avaliada. Não foi observado no manual do usuário um número mínimo 

recomendado de simulações como forma de avaliação ideal. Utilizou-se como parâmetro outros 

trabalhos de natureza semelhante e com o uso do mesmo software. 

O buildingEXODUS trabalha com uma malha de 0,50m x 0,50m e a maioria dos 

elementos criados no mesmo são derivados desta medida. Logo, a representação das portas e 

corredores nos estudos de caso analisados são relativizados para esta medida ou múltiplos da 

mesma. Esta é uma limitação do software importante de ser destacada. 

Foram definidos dois grupos de usos distintos de edificações e sete estudos de caso no 

total. Optou-se por estudar duas edificações que abrigam centros comerciais e duas edificações 

que abrigam casas noturnas e seus pavimentos foram analisados de forma separada, cada um 

compondo um estudo de caso. O critério de escolha dos usos das edificações foi o de dar 

preferência para usos que contemplassem uma população em sua maioria não familiarizada com 

a edificação, facilitando desta forma a conjectura do uso da sinalização de emergência e o seu 

impacto. 

Também, como fator limitador, deve-se lembrar a questão da disponibilidade dos 

projetos arquitetônicos e de segurança contra incêndio. Por se tratar de projeto edificações 

comerciais e particulares, nem sempre é uma tarefa simples conseguir tais informações, logo, 

este também foi um critério a ser observado na escolha dos estudos apresentados neste trabalho. 

Os projetos de sinalização analisados estavam aprovados pelo Corpo de Bombeiros local ou 

foram elaborados por profissional habilitado para tanto. No caso das edificações que se 

encontram em funcionamento os projetos foram verificados no local por meio de uma inspeção 

visual simples e atualizado, em caso de mudanças, o posicionamento da sinalização. A seguir 

as edificações serão apresentadas e brevemente analisadas do ponto de vista da sua estrutura 

espacial. 

▪ Caso 01: centro comercial “A” – pavimento L1 

A edificação selecionada trata-se de um centro comercial com três pavimentos e área 

construída aproximada de 103.000m². Para o estudo em questão, é proposta a avaliação do 

primeiro e terceiro pavimento da edificação, partindo do critério anteriormente exposto sobre 

considerar os pavimentos como sistemas isolados. O pavimento L1 conta com dois corredores 
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principais longitudinais, três corredores transversais de ligação entre os dois longitudinais e 

outros três corredores que dão acesso para três das cinco saídas de emergência. As demais saídas 

são acessadas pelos corredores transversais citados. O pavimento em estudo apresenta 79 lojas, 

sendo cinco lojas âncoras e nove quiosques localizados nos corredores longitudinais. A Figura 

23 apresenta uma representação esquemática da planta do pavimento em estudo com destaque 

para a área em estudo. 

Figura 23 – Planta baixa esquemática do pavimento L1 do centro comercial “A” 

 
Área em estudo Área de lojas Áreas técnicas 

Saídas da edificação 

Fonte: Comitê Técnico Shopping Midway Mall. Editada pelo autor. 

Considerando a distribuição espacial dos corredores, pode-se afirmar que visualmente a 

edificação apresenta uma lógica simples de circulação com caminhos retilíneos e poucas 

mudanças de direção que levam até a saída mais próxima. A disposição do mobiliário também 

pouco impacta no trânsito de pessoas, já que os bancos e quiosques estão locados em um mesmo 

alinhamento dividindo os corredores principais em dois. A área em estudo apresenta 

aproximadamente 4.500m² de superfície. 

▪ Caso 02: centro comercial “A” – Pavimento L3 

Para o centro comercial “A” também foi proposta a análise do pavimento L3. Este 

pavimento é caracterizado por apresentar o maior número de lojas âncoras (13 no total, sendo 

quatro restaurantes, teatro e cinema) e parte destas com saídas de emergência próprias. As lojas 

satélites perfazem um total de 53, além de oito quiosques. O pavimento apresenta um setor de 

alimentação composto por restaurantes com espaço interno próprio de mesas e que não 

interferem nas áreas de circulação do shopping. As áreas de circulação possuem ainda 
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mobiliário e quiosques, os quais foram considerados na análise. A Figura 24 apresenta uma 

planta esquemática com as áreas em estudos e demais áreas do recorte do pavimento em análise. 

Figura 24 – Planta baixa esquemática do pavimento L3 do centro comercial “A” 

 
Área em estudo Área de lojas Áreas técnicas 

Saídas da edificação 

Fonte: Comitê Técnico Shopping Midway Mall. Editada pelo autor. 

A lógica de distribuição espacial do pavimento L3 é semelhante ao do pavimento L1, 

apresentado anteriormente, composto por dois grandes corredores longitudinais e corredores 

transversais que ligam esses dois últimos. Este pavimento apresenta ainda escadas entre as áreas 

de lojas satélites com circulações exclusivas para saídas de emergência, não se configurando 

como um corredor transversal aberto para circulação dos usuários em situações normais. A área 

em estudo apresenta aproximadamente 5.700m² de superfície. 

▪ Caso 03: centro comercial “B” – Pavimento L1” 

A edificação em estudo também se trata de um centro comercial e conta com área 

construída aproximada de 87.000m², dois pavimentos de lojas e dez pavimentos de 

estacionamentos. Para análise em questão foi considerado o piso conhecido como L1, o qual se 

encontra no nível de uma das testadas da edificação. 

O pavimento analisado é o local que se encontra a praça de alimentação da edificação, 

logo, a depender do tipo de análise, este mobiliário foi considerado. Conta com 61 lojas, sendo 

apenas uma delas do tipo âncora, com saída própria de emergência, e cinco quiosques 

localizados ao longo das circulações. A área em análise totaliza aproximadamente 3.300m² de 

superfície. As quatro saídas de emergência existentes foram demarcadas na planta baixa 

esquemática apresentada na Figura 25. 
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Figura 25 – Planta baixa esquemática do pavimento L1 do centro comercial “B” 

 
Área em estudo Área de lojas Áreas técnicas 

Saídas da edificação 

Fonte: Tekton Arquitetura. Editada pelo autor. 

A estrutura espacial do pavimento analisado apresenta configuração diferente dos dois 

primeiros casos, com mais espaços abertos e uma lógica de circulação sem a presença de 

grandes corredores. O mobiliário disposto de maneira menos contínua e a própria forma menos 

regular da edificação aumenta sua aparente complexidade, na qual uma lógica de circulação 

pode ser mais difícil de ser definida em comparação com os primeiros estudos.  

▪ Caso 04: centro comercial “B” – Pavimento L2 

Foi analisado também o pavimento L2 do centro comercial “B”, pavimento que 

concentra uma maior quantidade de lojas e não apresenta praça de alimentação, embora exista 

a presença de mobiliários e quiosques ao longo dos corredores. Conta com 125 lojas, sendo 10 

lojas âncoras e ainda 26 quiosques dispostos ao longo das circulações. A área de análise perfaz 

um total aproximado de 5.600m² e apresenta uma configuração espacial não linear, embora na 

qual o pedestre possa seguir sempre em um corredor sem muitas opções de mudança de direção. 

Destaca-se a presença de grandes vazios que dividem espacialmente os corredores, porém não 

obstruem a visão do pedestre ao caminhar nestes espaços. O pavimento, sem considerar as 

saídas das lojas âncoras, apresenta quatro saídas de emergência, as quais foram assinaladas na 

Figura 26.  
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Figura 26 – Planta baixa esquemática do pavimento L2 do centro comercial “B” 

 
Área em estudo Área de lojas Áreas técnicas 

Saídas da edificação 

Fonte: Tekton Arquitetura. Editada pelo autor. 

▪ Caso 05: casa noturna “A” pavimento 0 

O quinto estudo de caso se refere uma casa noturna com área construída aproximada de 

4.680,00m², composta por quatro pavimentos, sendo dois de uso do público, um de 

estacionamentos e outro administrativo. O caso em questão se debruçará sobre o pavimento 

térreo, chamado aqui de “pavimento 0”. Ambos os pavimentos de uso público apresentam 

saídas diretas para a área externa e segura da edificação. Na prática, o abandono de cada nível 

ocorre no próprio pavimento embora possa haver comunicação entre os mesmos. A área em 

estudo neste nível perfaz um total aproximado de 800m². 

O setor em estudo é composto por área de mesas, salão de dança, bar, banheiros, 

circulações verticais e áreas de apoio, como caixas de pagamento, cozinha, vestiários e 

depósitos. Destaca-se ainda que este estudo, ao contrário dos demais apresentados, refere-se a 

um projeto que não chegou a ser executado. 
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Figura 27 – Planta baixa esquemática da casa noturna “A” pavimento 0 

 
Área dos salões principais Área técnicas, palco, banheiros e circulações verticais Áreas secundárias de entrada e saída 

Saídas da edificação 

Fonte: Arquiteto Mateus Cândido de Melo Costa. Editado pelo autor. 

A edificação no pavimento em estudo apresenta dois grandes salões, sendo um com 

mesas e outro reservado para o formato plateia em pé. Apesar de se tratar de grandes espaços 

abertos e conectados apenas por portas e vestíbulos, os ambientes são divididos pelo bar e 

algumas divisórias que impedem a continuidade visual dos espaços e pode dificultar uma leitura 

imediata do todo. Considerando ainda as circulações de entrada e saída da edificação, esta 

aparente complexidade espacial se torna mais evidente com corredores diversos e mudanças de 

direção até a chegada nas saídas de emergência. 

▪ Caso 06: casa noturna “A” pavimento -1 

Como sexto estudo de caso é proposta a análise do outro nível de uso público da casa 

noturna “A”, aqui chamado de “pavimento -1”. Este pavimento é composto por um grande salão 

de público, camarote contíguo a este salão de público separado apenas por uma divisória baixa, 

palco para banda, banheiros, bar, depósitos diversos, camarim, circulação vertical (escada e 

elevadores) e circulações exclusivas para saídas de emergência, não usadas em situações usuais. 

Diferente do pavimento 0, o salão deste nível não apresenta barreiras visuais, configurando-se 

como um grande espaço aberto, a exceção de pilares locados neste espaço. A área de análise 

perfaz um total aproximado de 600m². 
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Figura 28 – Planta baixa esquemática da casa noturna “A” pavimento -1 

 
Área dos salões principais Área técnicas, palco, banheiros e circulações verticais Áreas secundárias de entrada e saída 

Saídas da edificação 

Fonte: Arquiteto Mateus Cândido de Melo Costa. Editado pelo autor. 

Apenas uma das cinco saídas de emergência existentes foram projetadas para uso 

habitual dos clientes, uma vez que o fluxo normal de saída requer a passagem pelos caixas de 

pagamento que ficam no pavimento 0. Desta forma, sem o uso da sinalização de emergência, 

apenas uma das saídas deste pavimento é familiar para os clientes. Esta questão será melhor 

comentada no capítulo seguinte.    

▪ Caso 07: casa noturna “B” 

O sétimo estudo de caso abriga também uma casa noturna, composta por dois 

pavimentos, porém apenas um deles destinado ao público com aproximadamente 200m² de área 

construída. O pavimento em estudo é composto por salão de mesas, área externa para fumantes, 

bar, banheiros, cozinha, caixa, administração e vestiário. O pavimento superior concentra áreas 

de depósito e administração. 

Figura 29 – Planta baixa esquemática do pavimento em estudo da casa noturna “B” 

 
Salão principal Área técnicas Banheiros, área externa e hall de entrada e saída 

Saída da edificação 

Fonte: Arquiteta Maria Luiza Lamas de A. Costa. Editado pelo autor. 
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A edificação difere por apresentar uma área reduzida quando comparada com os todos 

os estudos feitos até agora. O salão principal analisado, devido as reduzidas dimensões e sua 

própria configuração, apresenta pouca complexidade aparente no que diz respeito à leitura dos 

espaços, sendo provável que o usuário compreenda facilmente a lógica de circulação deste setor. 

Os banheiros e a área externa complementam a área a ser analisada, porém apresentam ligação 

direta com o salão principal e há poucos obstáculos que dificultem a circulação ou visualização 

de áreas. De forma a melhor resumir as áreas estudadas e estrutura espacial, foi elaborado um 

quadro resumo com essas características. 

Quadro 7 – Resumo das áreas e estruturas espaciais estudadas 

Nome do estudo 

Área analisada 

(aproximada) e 

densidade 

populacional59 

Layout esquemático 

Centro comercial 

“A” pavimento L1 

4.500m² 

0,50 pessoa/m² 

 

Centro comercial 

“A” pavimento L3 

5.700m² 

0,42 pessoa/m² 

 

Centro comercial 

“B” pavimento L1 

3.300m² 

0,32 pessoa/m² 

 

                                                 
59 Cabe destacar que a população das lojas âncoras não foram consideradas para a simulação quando as mesmas 

apresentam saídas de emergência próprias. No caso das casas noturnas, o cálculo difere para áreas com mesas e 

áreas apenas de dança. Devido a estas relativizações, a densidade de pessoas por m² acaba por variar, mesmo em 

edificações de uso semelhante e que apresentam o mesmo critério de cálculo para a população. 
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(continuação Quadro 7) 

Nome do estudo 

Área analisada 

(aproximada) e 

densidade 

populacional 

Layout esquemático 

Centro comercial 

“B” pavimento L2 

5.600m² 

0,68 pessoa/m² 

 

Casa noturna “A” 

pavimento 0 

800m² 

1,00 pessoa/m² 

 

Casa noturna “A” 

pavimento -1 

600m² 

2,00 pessoas/m² 

 

Casa noturna “B” 
120m² 

1,40 pessoas/m² 
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5. SIMULAÇÕES: ANÁLISE DOS DADOS 

Este capítulo é destinado a apresentação dos dados gerados a partir das análises e 

simulações realizadas, no qual são expostas e confrontadas as informações sobre níveis de 

conectividade, integração, inteligibilidade, realizadas por meio do uso do software Depthmap, 

e a comparação dos tempos decorrente das simulações de abandono, realizadas por meio do 

software buildingEXODUS. Cada caso e seus dados gerados serão apresentados 

individualmente e apenas no capítulo 06 que estas informações serão cruzadas e comparadas. 

5.1 CASO 01: CENTRO COMERCIAL “A” 

A análise consistiu das áreas de corredores e circulações de público, não considerando 

as áreas internas das lojas, estacionamentos e circulações exclusivas de serviços. Esta escolha 

partiu de uma limitação, uma vez que não se teve acesso ao layout interno das lojas, e da 

intenção de considerar os espaços visualmente contíguos em que o ocupante pode navegar na 

estrutura sem a mudança de ambiente (como entrar em uma loja). Relata-se ainda que as lojas 

âncoras neste pavimento possuem sistema próprio de sinalização e saídas de emergência, sendo 

o seu público direcionado para saídas exclusivas destas lojas. 

Figura 30 – Conectividade e localização da sinalização de emergência no centro comercial “A” 

pavimento L1 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pelo Comitê Técnico Shopping Midway Mall. 
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Ao procurar avaliar os níveis de conectividade e integração e sua relação com a locação 

da sinalização de emergência, foram elaborados os grafos de visibilidade e disposta a 

sinalização, conforme projeto. Foram levantados os níveis máximos de conectividade e 

integração e o nível médio da região em que se encontra a placa de sinalização no projeto. Esta 

sistemática será repetida em todos os estudos de caso. Os grafos de conectividade e integração 

do centro comercial “A” são apresentados na Figura 30 e Figura 31. 

Figura 31 – Integração e localização da sinalização de emergência no centro comercial “A” 

pavimento L1 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pelo Comitê Técnico Shopping Midway Mall. 

Embora não completamente correspondente, mesmo considerando as diferenças de 

critérios de delimitação dos espaços permeáveis ao acesso físico ou visual60, as áreas mais e 

menos conectadas ou integradas se distribuíram em regiões semelhantes da edificação. Destaca-

se ainda que, o grafo de integração, por considerar barreiras ao caminhar, tende a destacar 

melhor manchas de circulação com maior potencial de densidade mais alta de pedestres, mesmo 

em um espaço aberto sem caminhos claramente definidos. 

A análise dos níveis de conectividade e integração em relação ao posicionamento da 

sinalização de emergência demonstrou que a maioria das placas se encontram em níveis acima 

de 60% quando comparado com o nível máximo. O nível máximo considerado neste estudo foi 

de 7950 para conectividade e 13,2288 para integração.  Do total de onze placas, oito se 

encontravam em níveis acima de 60% para o caso da conectividade. Já para o caso da integração, 

                                                 
60 “Eye”sovist (conectividade) e “Knee”sovist (integração).  
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nove se encontravam acima deste nível e as outras duas acima de 50% do nível máximo de 

integração. 

Gráfico 1 – Níveis relativos de conectividade e integração da sinalização do centro comercial “A” 

pavimento L1 

 

De forma a localizar a posição de cada sinalização, foi elaborada uma imagem 

adicional61 com a locação das placas, conforme apresentado na Figura 32. 

Figura 32 – Localização das placas consideradas para a análise do centro comercial “A” 

pavimento L1 

 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pelo Comitê Técnico Shopping Midway Mall. 

O coeficiente de relação entre integração e conectividade encontrado para o centro 

comercial “A” foi de 0,706951, considerado como uma correlação forte. O Gráfico 2, que ilustra 

a correlação entre as variáveis, foi elaborado utilizando do grafo de visibilidade a partir da 

perspectiva do caminhar, ou seja, considerando as barreiras como mobiliários e elementos 

                                                 
61 Essa sistemática foi repetida nos demais estudos de caso. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11

N
ív

ei
s 

re
la

ti
v
o

s

Sinalização

Centro Comercial "A" - Pavimento L1

Conectividade (%) Integração (%)



91 
 

 

construídos. Esta perspectiva será usada para os demais estudos quando analisada a relação 

entre integração e conectividade. 

Gráfico 2 – Correlação entre integração e conectividade para o centro comercial “A” pavimento 

L1 

 

Para o cálculo da população, foi considerado que os ocupantes das lojas âncoras 

utilizarão as saídas próprias que essas lojas oferecem, logo, foram levadas em conta apenas as 

lojas que não possuem saída própria e a área de circulação do centro comercial. Sabe-se que 

esta é uma limitação do modelo analisado, porém acredita-se que esta escolha não é prejudicial 

para a avaliação da influência da geometria e do sistema de sinalização sobre os ocupantes. A 

população total calculada foi de 2.289 indivíduos. 

Foram consideradas como saídas principais para o modelo da simulação as três portas 

que apresentam ligação direta com o logradouro, conforme destacado com uma seta vermelha 

na Figura 33.  

Figura 33 – Tela do buildingEXODUS para a centro comercial “A” (L1) durante o cenário 04 
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As simulações de abandono, ilustradas na Tabela 5, apresentaram pouca diferença entre 

os valores médios dos cenários 03 e 04. Da mesma maneira, a diferença entre o cenário 01 e o 

cenário 03 também foi considerada pequena. A sinalização, neste modelo, pouco influenciou 

no tempo total de abandono. Credita-se esse resultado à geometria relativamente simples da 

edificação, com uma estrutura de corredores amplos e ortogonais, que facilita ao ocupante 

encontrar as saídas mesmo sem o auxílio da sinalização.  

Tabela 5 – Resultados das simulações para o centro comercial “A” pavimento L1 

Cenário62 
Média do tempo de 

abandono (s) 
Desvio Padrão 

Relação com o 

maior tempo 

médio 

Relação com o 

menor tempo 

médio 

01 244,27 1,51 - 118% 

02 207,05 1,55 85% - 

03 223,78 2,29 92% 108% 

04 220,71 9,88 90% 107% 

A maior diferença do tempo de abandono entre a simulação com o uso das saídas 

principais e as demais simulações (15%, 8% e 10% para os cenários 02, 03 e 04, 

respectivamente) é devida à formação de gargalos e congestionamentos pela baixa capacidade 

de fluxo das saídas em relação ao número de ocupantes que fazem uso da mesma 

simultaneamente. 

5.2 CASO 02: CENTRO COMERCIAL “A” – PAVIMENTO L3 

O grafo de conectividade e integração para o pavimento L3 apresenta características 

semelhantes aos do pavimento L1, devido a distribuição espacial similar que os pavimentos 

apresentam. Os corredores longitudinais se configuram como as áreas mais conectadas e 

integradas. Por apresentar um desvio nos corredores longitudinais, o setor dos restaurantes 

(destacado com um círculo vermelho na Figura 34) apresentou baixos níveis de conectividade 

e integração. 

                                                 
62 Cenário 01: Ocupantes conhecem e fazem uso apenas da(s) porta(s) principal(is). 

Cenário 02: Ocupantes conhecem e fazem uso de todas as portas da edificação. 

Cenário 03: Ocupantes conhecem apenas a(s) porta(s) principal(is), porém podem tomar conhecimento e fazer uso 

das demais portas da edificação. 

Cenário 04: Ocupantes conhecem apenas a(s) porta(s) principal(is), podem fazer uso de quaisquer portas e contam 

com o auxílio da sinalização de emergência no processo de navegação na edificação. 
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Figura 34 – Conectividade e localização da sinalização de emergência no centro comercial “A” 

pavimento L3 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pelo Comitê Técnico Shopping Midway Mall. 

A consideração do mobiliário e quiosques como obstáculos ao caminhar resultou em 

manchas mais integradas ao longo dos corredores longitudinais, as quais, segundo a teoria da 

ASE, representam as áreas com maior tendência de movimento. 

Figura 35 – Integração e localização da sinalização de emergência no centro comercial “A” 

pavimento L3 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pelo Comitê Técnico Shopping Midway Mall. 

Comparando os níveis de conectividade e integração da região em que cada placa se 

localiza e o nível máximo destas medidas, nota-se que níveis mais altos apresentam relação 

com a locação da placa em planta, porém esta tendência é mais forte quando observada a medida 

de integração. Das 27 placas presentes no projeto, 15 apresentam níveis acima de 60% em 

relação a conectividade máxima. Já em relação ao nível máximo de integração, 16 apresentam 
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níveis acima de 60%, porém quando olhado a faixa dos níveis acima de 50%, 17 placas estão 

nessa faixa para conectividade e 23 para a medida de integração. O nível máximo de 

conectividade considerado para esta análise foi de 10983 e o de integração foi de 15,448. 

 

A localização exata das placas consideradas nesta análise é apresentada na Figura 36. 

Figura 36 – Localização exata das placas consideradas para a análise do centro comercial “A” 

pavimento L3 

 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pelo Comitê Técnico Shopping Midway Mall. 

O coeficiente de relação encontrado entre os valores de integração e conectividade para 

o centro comercial “B” pavimento L3 foi de 0,675959 e representa uma correlação moderada, 

ou seja, a teoria da ASE aponta para que a estrutura espacial se apresente em uma faixa 

intermediária sobre a possível facilidade ou dificuldade de apreensão da mesma pelo usuário. 
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Gráfico 3 – Correlação entre integração e conectividade para o centro comercial “A” pavimento 

L3 

 

A população calculada para o pavimento em estudo perfaz um total de 2.419 pessoas, 

considerando as áreas de circulação, lojas satélites e lojas âncoras sem saídas próprias de 

emergência (por exemplo, o teatro e o cinema, presentes neste pavimento e que concentra 

grande área e público, toda a população é direcionada para sistemas próprios de saídas de 

emergência sem que transitem pela área em estudo ou façam uso das mesmas saídas de 

emergência em estudo). 

Figura 37 – Tela do buildingEXODUS para a centro comercial “A” (L3) durante o cenário 01 

 

Como principais saídas de emergência foram consideradas as que, para o caso em estudo, 

são normalmente utilizadas pela população para entrada e saída, ou seja, aquelas que são 

familiares. Das 11 saídas encontradas neste pavimento, quatro delas apresentam essas 
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características (destacadas com uma seta vermelha na Figura 37) e outras sete são usadas apenas 

em situações de emergência. 

Observando os resultados das simulações realizadas no pavimento L3 do centro 

comercial “A” é notada que as diferenças entre os cenários foram pequenas quando comparadas 

com os demais resultados, variando menos de 8% entre o cenário mais crítico e o mais favorável. 

Ao comparar com o pavimento L1 do mesmo centro comercial, esta tendência se repete aqui 

com maior intensidade. 

Tabela 6 – Resultados das simulações para o centro comercial “A” pavimento L3 

Cenário63 
Média do tempo de 

abandono (s) 
Desvio Padrão 

Relação com o 

maior tempo 

médio 

Relação com o 

menor tempo 

médio 

01 363,80 4,56 - 107% 

02 338,98 11,35 93% - 

03 362,77 10,09 99% 107% 

04 340,71 14,09 94% 101% 

A sinalização de emergência, no caso simulado em estudo, influenciou moderadamente 

no tempo de abandono da edificação, representando um ganho médio de pouco mais de 22 

segundos quando comparado com o cenário que os usuários navegam na edificação procurando 

uma saída sem o apoio da sinalização (cenário 03). 

A sinalização ajudou a distribuir melhor a população pelas demais saídas de emergência 

evitando a formação de longos congestionamentos. Este pavimento apresenta várias saídas 

providas de uma porta com 90cm de largura, o que pode gerar congestionamentos caso muitos 

usuários se dirijam apenas para uma parte destas saídas. 

5.3 CASO 03: CENTRO COMERCIAL “B” – PAVIMENTO L1 

Semelhante ao caso anterior, a análise consistiu das áreas de corredores e circulações de 

público, não considerando as áreas internas das lojas, estacionamentos e circulações exclusivas 

de serviços. Os grafos de conectividade e integração no centro comercial “B” são apresentados 

na Figura 38 e Figura 39. A presença de um elevado número de objetos de mobiliário resultou 

em áreas entre os mesmos com baixa integração uma vez que existe pouca facilidade de 

                                                 
63 Cenário 01: Ocupantes conhecem e fazem uso apenas da(s) porta(s) principal(is). 

Cenário 02: Ocupantes conhecem e fazem uso de todas as portas da edificação. 

Cenário 03: Ocupantes conhecem apenas a(s) porta(s) principal(is), porém podem tomar conhecimento e fazer uso 

das demais portas da edificação. 

Cenário 04: Ocupantes conhecem apenas a(s) porta(s) principal(is), podem fazer uso de quaisquer portas e contam 

com o auxílio da sinalização de emergência no processo de navegação na edificação. 
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caminhar entre as mesas e maior facilidade de caminhar ao redor das mesmas. Assim como nos 

primeiros estudos, o grafo de integração tende a destacar as manchas com maior potencial 

circulação de pedestres. 

Figura 38 – Conectividade e localização da sinalização de emergência no centro comercial “B” 

pavimento L1 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pela Tekton Arquitetura. 

Observando a Figura 39 fica claro que disposição do mobiliário e quiosques, por serem 

barreiras ao caminhar, formam um corredor central, mesmo a geometria apresentando 

características de grandes espaços abertos sem a definição clara de um corredor. Ao comparar 

os níveis de conectividade e integração máximos com os níveis relativos dos locais nos quais 

as placas estão dispostas (Gráfico 4), foram encontradas 11 das 19 placas com níveis de 

conectividade maiores que 50% e 18 das 19 placas com níveis de integração maiores que 50%. 
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Figura 39 – Integração e localização da sinalização de emergência no centro comercial “B” 

pavimento L1 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pela Tekton Arquitetura. 

Existe uma ligação mais forte entre a locação da placa e níveis maiores de integração. 

O nível máximo considerado neste estudo foi de 11862 para conectividade e 15,72300 para 

integração.  

Gráfico 4 – Níveis relativos de conectividade e integração da sinalização do centro comercial “B” 

pavimento L1  

 

A localização exata das placas na planta é apresentada na Figura 40: 
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Figura 40 – Localização das placas consideradas para a análise do centro comercial “B” 

pavimento L1 

 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pela Tekton Arquitetura. 

O coeficiente de relação entre integração e conectividade encontrado para o centro 

comercial “B” pavimento L1 foi de 0,522212, inferior ao primeiro caso estudado e considerado 

como de correlação moderada. O Gráfico 5 ilustra a relação entre as variáveis. Quanto mais 

próximo os pontos ficarem da linha de tendência, mais próximo de 1,00 será o coeficiente de 

relação. Como forma de comparação, o coeficiente de relação para o caso de considerar apenas 

as barreiras visuais, no caso desta edificação, é de 0,917825. A disposição do mobiliário como 

barreira foi decisiva para aumentar a complexidade aparente do caminhar na edificação. 

Gráfico 5 – Correlação entre integração e conectividade para o centro comercial “B” pavimento 

L1 
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Figura 41 – Tela do buildingEXODUS para a centro comercial “B” (L1) durante o cenário 04 

 

A população calculada para o centro comercial “B” pavimento L1, a exemplo do caso 

anterior, levou em consideração a área de circulação de público e a área das lojas que não 

possuem saída de emergência própria, totalizando 1.087 pessoas. O espaço edificado simulado 

no modelo constou apenas da área de circulação comum da edificação e as saídas principais 

consideradas foram destacadas com uma seta vermelha na Figura 41. 

Para o caso da simulação do centro comercial “B” pavimento L1, os valores médios do 

tempo de abandono apresentaram uma diferença significativa entre o cenário 03 e o cenário 04. 

Da mesma maneira que o cenário 02 apresenta pouca diferença para o cenário 04, o que implica 

que no caso simulado a sinalização exerce influência no processo de abandono, informando aos 

ocupantes alternativas de saídas de maneira a não ocasionar gargalos no processo de abandono, 

uma vez que o tempo abandono na situação que todos os ocupantes conheciam todas as saídas 

se aproxima da situação em que os ocupantes utilizaram a sinalização como apoio à navegação 

na edificação. 

Tabela 7 – Resultados das simulações para o centro comercial “B” pavimento L1 

Cenário64 
Média do tempo de 

abandono (s) 
Desvio Padrão 

Relação com o 

maior tempo 

médio 

Relação com o 

menor tempo 

médio 

01 244,24 10,45 - 158% 

02 154,47 0,55 63% - 

03 211,75 1,60 87% 137% 

04 167,38 6,40 69% 108% 

                                                 
64 Cenário 01: Ocupantes conhecem e fazem uso apenas da(s) porta(s) principal(is). 

Cenário 02: Ocupantes conhecem e fazem uso de todas as portas da edificação. 

Cenário 03: Ocupantes conhecem apenas a(s) porta(s) principal(is), porém podem tomar conhecimento e fazer uso 

das demais portas da edificação. 

Cenário 04: Ocupantes conhecem apenas a(s) porta(s) principal(is), podem fazer uso de quaisquer portas e contam 

com o auxílio da sinalização de emergência no processo de navegação na edificação. 
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O auxílio da sinalização neste caso possivelmente atuou não só informando o ocupante 

de uma possível nova saída de emergência, como também auxiliando o mesmo na tomada de 

decisões caso exista uma situação de congestionamento. O ocupante, ao tomar ciência de uma 

nova saída por meio da sinalização (condição do cenário 04) ou caso o mesmo já tenha esse 

conhecimento prévio (condição do cenário 02), pode optar por sair do congestionamento e 

seguir outro caminho. 

5.4 CASO 04: CENTRO COMERCIAL “B” – PAVIMENTO L2 

O pavimento L2 do centro comercial “B” possui grandes átrios ao longo de partes da 

circulação e estas áreas se apresentaram com maior nível de conectividade, uma vez que esta 

medida demonstra a relação visual direta entre os nós analisados. Seguindo esta linha de 

pensamento, as áreas mais reduzidas ou pontos finais dos corredores se configuraram como os 

locais menos conectados, como pode ser visto na Figura 42. 

Figura 42 – Conectividade e localização da sinalização de emergência no centro comercial “B” 

pavimento L2 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pela Tekton Arquitetura. 

Quando considerada as barreiras ao caminhar, a análise da integração se comportou 

como os demais estudos, onde de maneira geral as áreas mais integradas correspondem as 

manchas de provável maior circulação, como as áreas adjacentes aos quiosques, que dividem 

um corredor em duas áreas de maior circulação. 



102 
 

 

Figura 43 – Integração e localização da sinalização de emergência no centro comercial “B” 

pavimento L2 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pela Tekton Arquitetura. 

O pavimento L2 do centro comercial “B” apresenta 50 placas dispostas ao longo das 

circulações abertas ao público. Analisando os níveis de conectividade em relação ao nível 

máximo para esse pavimento, nota-se que 26 placas estão locadas em níveis acima de 50% do 

total e 17 estão acima dos 60%. Assim como os demais estudos, os níveis mais altos de 

integração apresentam uma maior relação com a posição de locação das placas. 48 placas estão 

locadas em níveis acima de 50%, o que representa quase que a totalidade das sinalizações do 

pavimento, e 46 estão locadas em níveis acima dos 60%. 

Gráfico 6 – Níveis relativos de conectividade e integração da sinalização do centro comercial “B” 

pavimento L2 
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A localização aproximada das placas consideradas na análise do pavimento L2 pode ser 

vista na Figura 44. 

Figura 44 – Localização das placas consideradas para a análise do centro comercial “B” 

pavimento L2 

 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pela Tekton Arquitetura. 

Ao se observar a questão da inteligibilidade, o nível de correlação entre integração e 

conectividade foi de 0,528605, o que é considerado, assim como o pavimento L1 desta mesma 

edificação, como moderado. O Gráfico 7 ilustra a correlação comentada. 

Gráfico 7 – Correlação entre integração e conectividade para o centro comercial “B” pavimento 

L2 

 

A população considerada para as simulações do centro comercial “B” pavimento L2 foi 

de 3.863 pessoas e obedeceu aos critérios já apontados para os casos anteriores dos centros 

comerciais. As saídas principais consideradas (apontadas com uma seta vermelha na Figura 45) 

são as que dão direto para espaço exterior ou que estão no fluxo normal de pedestres das 

circulações, ou seja, as que não precisam de um corredor exclusivo que leve até a saída.  
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Figura 45 – Tela do buildingEXODUS para o centro comercial “B” (L2) durante o cenário 01 

 

Observando os resultados das simulações de abandono os resultados se mostraram 

semelhantes ao do pavimento L1 deste mesmo centro comercial. Embora a área analisada é 

consideravelmente maior que o primeiro caso, o tempo de abandono apresentou um ganho 

considerável quando comparados os cenários 03 e 04, configurando a tendência que a 

sinalização exerce influência positiva no processo de abandono reduzindo o tempo de procura 

por uma saída ou o tempo de congestionamento em uma saída conhecida.  

Tabela 8 – Resultados das simulações para o centro comercial “B” pavimento L2 

Cenário65 
Média do tempo de 

abandono (s) 
Desvio Padrão 

Relação com o 

maior tempo 

médio 

Relação com o 

menor tempo 

médio 

01 723,66 15,37 - 148% 

02 497,25 9,61 68% - 

03 619,70 2,55 86% 127% 

04 520,63 11,02 72% 106% 

A comparação do cenário 02 e 04 e sua reduzida diferença corrobora a questão da 

influência positiva no processo de abandono, uma vez que com o uso da sinalização na 

simulação aponta para uma situação “quase” ideal, que seria o cenário 02, o qual todos os 

ocupantes conhecem todas as saídas e optam pelas mais vantajosa. 

                                                 
65 Cenário 01: Ocupantes conhecem e fazem uso apenas da(s) porta(s) principal(is). 

Cenário 02: Ocupantes conhecem e fazem uso de todas as portas da edificação. 

Cenário 03: Ocupantes conhecem apenas a(s) porta(s) principal(is), porém podem tomar conhecimento e fazer uso 

das demais portas da edificação. 

Cenário 04: Ocupantes conhecem apenas a(s) porta(s) principal(is), podem fazer uso de quaisquer portas e contam 

com o auxílio da sinalização de emergência no processo de navegação na edificação. 
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5.5 CASO 05: CASA NOTURNA “A” PAVIMENTO 0 

 Divergindo dos casos analisados anteriormente, a área analisada nas duas abordagens 

será diferente. No caso da primeira abordagem, em que se avaliam parâmetros de visibilidade 

dentro da teoria da análise sintática do espaço, e o posicionamento da sinalização de emergência, 

serão considerados apenas os espaços abertos e contíguos, uma vez que portas representam 

barreiras visuais que interferem diretamente na visualização da sinalização e não devem ser 

desconsideradas. Para o caso deste estudo, optou-se pelos maiores espaços contíguos, uma vez 

que os mesmos apresentam o maior número de sinalização. 

Já para a segunda abordagem, na qual é considerada o grau de inteligibilidade e a 

influência da sinalização no processo de abandono, serão levados em conta os principais 

espaços em que os usuários (clientes) da edificação podem circular, desconsiderando depósitos 

e áreas exclusivas para funcionários. No caso dos centros comerciais, analisados anteriormente, 

os espaços da circulação principal até a saída são contíguos e compreendem um único sistema 

sem espaços de transição. Em uma casa noturna podem existir espaços de transição entre os 

salões principais e a saída da edificação. No caso específico deste estudo existem ainda 

circulações exclusivas para as saídas de emergência que também devem ser consideradas na 

segunda abordagem. 

Os grafos de conectividade e integração elaborados para a casa noturna “A” pavimento 

0 estão representados na Figura 46 e Figura 47, respectivamente. A análise, como já dito, 

contempla apenas os dois salões principais e áreas contíguas a estes que não apresentam divisão 

por portas ou que podem ser integradas durante o uso sem a presença de barreiras visuais.  

Figura 46 – Conectividade e localização da sinalização de emergência na casa noturna “A” 

pavimento 0 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pelo Arquiteto Mateus Cândido de Melo Costa. 
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Mais uma vez o grafo de integração gerou manchas com possíveis áreas de maior 

circulação dos usuários. O mobiliário e as barreiras físicas como paredes e balcões direcionam 

os pedestres para caminhos específicos que acabam sendo ressaltados no grafo de integração.  

Figura 47 – Integração e localização da sinalização de emergência na casa noturna “A” 

pavimento 0 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pelo Arquiteto Mateus Cândido de Melo Costa. 

Semelhante aos demais estudos, a locação da sinalização acaba por corresponder aos 

locais com níveis mais altos de conectividade e integração, também com maior tendência aos 

níveis mais elevados de integração. Das nove placas locadas nos salões principais, apenas três 

apresentam níveis de conectividade abaixo de 50% e cinco delas apresentam níveis acima de 

60%.  

Gráfico 8 – Níveis relativos de conectividade e integração da sinalização da casa noturna “A” 

pavimento 0 
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Em relação aos níveis de integração, apenas uma placa se encontra em uma região com 

níveis abaixo de 50% e sete delas se encontram em uma região com níveis acima de 60%. O 

Gráfico 8 apresenta os níveis de conectividade e integração de cada placa locada no projeto. 

A localização exata das placas na planta é apresentada na Figura 48. 

Figura 48 – Localização das placas consideradas para a análise da casa noturna “A” pavimento 

0 

 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pelo Arquiteto Mateus Cândido de Melo Costa. 

Figura 49 – Gráfico com a correlação entre integração e conectividade (A) e níveis de integração 

da área analisada (B) para a casa noturna “A” pavimento 0 

(A) (B) 

 
 

A correlação encontrada entre os níveis de integração e conectividade para a casa 

noturna “A” pavimento 0 foi de 0,199789, considerada muito fraca, e encontra-se ilustrada na 

Figura 49 (A). Considerando que a área analisada neste caso não é a mesma utilizada na 

abordagem 01, é apresentada na Figura 49 (B) a ilustração da área analisada e considerada como 

de circulação dos usuários (clientes). Semelhante ao primeiro grafo de integração apresentado 

para este estudo de caso, pode-se notar as manchas com áreas de maior potencial de circulação 

de pedestres na edificação. 
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Figura 50 – Tela do buildingEXODUS para a casa noturna “A” pavimento 0 durante o cenário 

04 

 

A população definida para as simulações realizadas no buildingEXODUS na casa 

noturna “B” foi de 795 pessoas, considerando todo o espaço de público disponível (Figura 50). 

Como determinadas áreas de circulações presentes na edificação são usadas unicamente para 

saídas de emergência, a população não foi disposta nestes locais antes do início das simulações. 

As saídas consideradas como principais foram as de acesso pela bilheteria e a porta lateral ao 

palco no salão de dança principal. Ambas foram destacadas na Figura 49. 

Tabela 9 – Resultados das simulações para a casa noturna “A” pavimento 0 

Cenário66 
Média do tempo de 

abandono (s) 
Desvio Padrão 

Relação com o 

maior tempo 

médio 

Relação com o 

menor tempo 

médio 

01 261,55 1,94 - 149% 

02 175,58 6,97 67% - 

03 241,47 8,00 92% 138% 

04 202,04 7,27 77% 115% 

É possível notar no modelo um ganho razoável no tempo de abandono quando os 

ocupantes fazem uso da sinalização em relação à situação em que os ocupantes buscam a saída 

por conta própria (cenários 03 e 04 respectivamente). Neste caso, a sinalização exerceu 

influência sobre os ocupantes no processo de abandono, assim como nos casos do centro 

comercial “B”. 

                                                 
66 Cenário 01: Ocupantes conhecem e fazem uso apenas da(s) porta(s) principal(is). 

Cenário 02: Ocupantes conhecem e fazem uso de todas as portas da edificação. 

Cenário 03: Ocupantes conhecem apenas da(s) porta(s) principal(is), porém podem tomar conhecimento e fazer 

uso das demais portas da edificação. 

Cenário 04: Ocupantes conhecem apenas da(s) porta(s) principal(is), podem fazer uso de quaisquer portas e contam 

com o auxílio da sinalização de emergência no processo de navegação na edificação. 
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5.6 CASO 06: CASA NOTURNA “A” PAVIMENTO -1 

A área analisada do pavimento -1 da casa noturna “A” praticamente não possui barreiras 

ao olhar do usuário, desta forma o grafo de conectividade (Figura 51) apresenta uma extensa 

área com altos níveis de conectividade, ficando apenas alguns locais, como os acessos aos 

banheiros, com níveis mais reduzidos. A área do camarote e do palco também não representam 

barreiras ao olhar, fato este que corrobora com o exposto anteriormente. 

Figura 51 – Conectividade e localização da sinalização de emergência na casa noturna “A” 

pavimento -1 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pelo Arquiteto Mateus Cândido de Melo Costa. 

Analisando as barreiras ao caminhar e o grafo de integração (Figura 52) as áreas mais 

integradas formam uma espécie de cone a partir da saída dos camarotes. As áreas centrais do 

salão principal são as áreas mais integradas e que em uma perspectiva do fluxo de pessoas, são 

as que apresentam uma maior tendência de movimento. 

Figura 52 – Integração e localização da sinalização de emergência na casa noturna “A” 

pavimento -1 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pelo Arquiteto Mateus Cândido de Melo Costa. 
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O posicionamento da sinalização em relação a conectividade se mostrou mais forte – 

diferentemente dos demais estudos – do que a relação com os valores de integração. Todas as 

seis placas locadas em projeto se encontram em níveis acima de 88% em relação ao nível 

máximo de conectividade. Observando o grafo de conectividade e conjecturando com a 

estrutura espacial da edificação, composta por um grande salão aberto, este resultado era 

esperado. Em relação à integração, duas placas encontram-se em áreas com valores acima de 

60% e outras duas acima dos 50%. A localização precisa das placas pode ser vista Figura 53. 

Gráfico 9 – Níveis relativos de conectividade e integração da sinalização da casa noturna “A” 

pavimento -1 

 

 

Figura 53 – Localização das placas consideradas para a análise da casa noturna “A” pavimento -

1 

 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pelo Arquiteto Mateus Cândido de Melo Costa. 

A correlação encontrada entre os níveis de integração e conectividade foi de 0,918386, 

o que é considerada como muito forte, ou seja, a estrutura espacial possui um alto grau de 
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inteligibilidade, é de fácil apreensão pelo usuário ao caminhar na mesma. Observando que a 

estrutura apresenta prioritariamente um grande salão aberto, é coerente afirmar que o espaço é 

o mais inteligível dos casos analisado. 

Figura 54 – Gráfico com a correlação entre integração e conectividade (A) e níveis de integração 

da área analisada (B) para a casa noturna “A” pavimento -1 

(A) 

 

(B) 

 

A população calculada para as simulações desse caso é de 1.200 pessoas, considerando 

a área de análise. Como o espaço não apresenta mesas e cadeiras, como um bar e/ou restaurante, 

a norma indica uma maior densidade de pessoas para esse caso. O fluxo normal de saída desta 

casa de noturna requer que o usuário suba as escadas e saia pelo pavimento superior para 

realizar o pagamento junto aos caixas, logo, ao considerar as saídas familiares ao usuário, foi 

pensado apenas nas saídas que leva até a circulação vertical, destacada com uma seta vermelha 

na Figura 55. 

Figura 55 – Tela do buildingEXODUS para a casa noturna “A” pavimento -1 durante o cenário 

01 
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Tabela 10 – Resultados das simulações para a casa noturna “A” pavimento -1 

Cenário67 
Média do tempo de 

abandono (s) 
Desvio Padrão 

Relação com o 

maior tempo 

médio 

Relação com o 

menor tempo 

médio 

01 245,75 1,78 - 155% 

02 158,54 4,91 64% - 

03 204,47 1,23 83% 129% 

04 192,51 6,65 78% 121% 

Considerando que a estrutura apresenta um alto nível de inteligibilidade era esperado 

que a diferença entre o cenário 03 e 04 fosse pequena, uma vez que a navegação sem a 

sinalização é facilitada pela própria estrutura espacial. A diferença entre estes cenários foi de 

11,96s e é considerada pequena comparada com as demais. Já a diferença entre o cenário 02 e 

03, que também se esperava próxima, foi de 33,97s e não seguiu esta tendência. Durante o 

cenário 03 e 04 os ocupantes não procuraram novas saídas, navegando por conta própria ou 

com auxílio da sinalização, ao se deparar com um congestionamento. Fato este que no cenário 

02, de posse previamente do conhecimento de todas as saídas, ocorreu com maior frequência. 

5.7 CASO 07: CASA NOTURNA “B” 

A análise dos níveis de conectividade e integração contemplou o salão principal e 

espaços contíguos a este que não apresentam portas separando o contato visual do usuário com 

o ambiente seguinte. Os grafos com estas medidas sintáticas estão representados na Figura 56 

e Figura 57 juntamente com o posicionamento da sinalização de emergência. Observando a 

disposição do mobiliário e demais barreiras ao caminhar, o grafo de integração destaca uma 

área central de possível maior circulação dos usuários, ligando longitudinalmente um lado ao 

outro do salão principal. 

                                                 
67 Cenário 01: Ocupantes conhecem e fazem uso apenas1,78 da(s) porta(s) principal(is). 

Cenário 02: Ocupantes conhecem e fazem uso de todas as portas da edificação. 

Cenário 03: Ocupantes conhecem apenas da(s) porta(s) principal(is), porém podem tomar conhecimento e fazer 

uso das demais portas da edificação. 

Cenário 04: Ocupantes conhecem apenas da(s) porta(s) principal(is), podem fazer uso de quaisquer portas e contam 

com o auxílio da sinalização de emergência no processo de navegação na edificação. 
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Figura 56 – Conectividade e localização da sinalização de emergência na casa noturna “B” 

 
Saídas da edificação 

Sinalização indicativa de saída de emergência 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pela Arquiteta Maria Luiza Lamas de A. Costa. 

Figura 57 – Integração e localização da sinalização de emergência na casa noturna “B” 

 
SAÍDAS DA EDIFICAÇÃO 

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

Fonte: Elaboração do autor sobre planta fornecida pela Arquiteta Maria Luiza Lamas de A. Costa. 

O posicionamento da sinalização em relação a conectividade se mostrou mais forte – 

divergindo da maioria dos estudos – do que a relação com os valores de integração. Das cinco 

placas locadas na edificação, quatro delas encontram-se em áreas com mais de 80% de 

conectividade em relação ao valor máximo. Em relação à integração, duas placas encontram-se 

em áreas com valores acima de 60% e uma acima dos 50%. 

Esta casa noturna apresenta menor área construída em relação aos demais estudos e os 

valores mais baixos de integração correspondem justamente às áreas entre o mobiliário e os 

limites da edificação, áreas essas que não impendem a visualização, porém são de circulação 

mais restrita. Considerando também que a conectividade é uma medida essencialmente local, 

ela tende a se demonstrar mais forte em áreas menores. Esta tendência ocorreu nos estudos com 

as menores áreas. A condição descrita aqui pode ter influenciado neste resultado.  
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Gráfico 10 – Níveis relativos de conectividade e integração da sinalização da casa noturna “B” 

 

A localização exata das placas na planta é apresentada na Figura 58: 

Figura 58 – Localização das placas consideradas para a análise da casa noturna “B” 

 

A correlação entre conectividade e integração encontrada para a casa noturna “B” foi de 

0,752515, considerada como forte. Encontra-se ilustrada na Figura 59 (A) e corresponde à área 

ilustrada na Figura 59 (B). 

Figura 59 – Gráfico com a correlação entre integração e conectividade (A) e níveis de integração 

da área analisada (B) para a casa noturna “B” 

(A) (B) 
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A população definida para as simulações realizadas no buildingEXODUS foi de 168 

pessoas distribuídas aleatoriamente no espaço destinado ao público da edificação, conforme 

demonstrado na Figura 60. Esta configuração foi repetida em todos cenários avaliados. Como 

a edificação apresenta duas portas, apenas uma delas foi considerada como a porta principal, 

destacada na Figura 59 (B).  

Figura 60 – Tela do buildingEXODUS para a casa noturna “B” durante o cenário 04 

 

Os resultados das simulações são apresentados na Tabela 11, seguindo a mesma 

sistemática dos casos anteriores. O maior tempo de abandono aconteceu no cenário em que os 

ocupantes apresentavam conhecimento e apenas podiam usar a porta principal. A simulação 

que considera a sinalização interagindo com o usuário apresentou o maior desvio padrão 

comparada com as demais, uma vez que se trata da situação com mais possibilidades de 

navegação e conhecimento da estrutura para o ocupante, interferindo com maior frequência na 

variabilidade dos resultados. 

Tabela 11 – Resultados das simulações para a casa noturna “B” 

Cenário68 
Média do tempo de 

abandono (s) 
Desvio Padrão 

Relação com o 

maior tempo 

médio 

Relação com o 

menor tempo 

médio 

01 156,95 1,55 - 193% 

02 81,42 0,49 52% - 

03 105,89 0,70 67% 130% 

04 92,79 5,69 59% 114% 

                                                 
68 Cenário 01: Ocupantes conhecem e fazem uso apenas da(s) porta(s) principal(is). 

Cenário 02: Ocupantes conhecem e fazem uso de todas as portas da edificação. 

Cenário 03: Ocupantes conhecem apenas da(s) porta(s) principal(is), porém podem tomar conhecimento e fazer 

uso das demais portas da edificação. 

Cenário 04: Ocupantes conhecem apenas da(s) porta(s) principal(is), podem fazer uso de quaisquer portas e contam 

com o auxílio da sinalização de emergência no processo de navegação na edificação. 
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Como esta edificação apresenta apenas duas saídas, sendo uma delas locada fora do 

contato visual direto com o espaço principal de permanência do público, era esperado que no 

cenário 03 a maioria dos ocupantes utilizassem a saída principal, uma vez que é natural que as 

pessoas busquem sair pelo mesmo local que entraram na edificação. Esta expectativa foi 

confirmada e em média 75% do público utilizaram a saída principal no caso do cenário 03; 

porém, mesmo diante deste fato, o impacto do uso das duas saídas foi significativo, uma vez 

que o cenário 02 teve um desempenho quase 50% melhor que o cenário 01. 

Ao observar a influência da sinalização na simulação, nota-se um pequeno ganho 

(aproximadamente 13 segundos) em relação ao cenário 03. A população se comporta de forma 

semelhante e tende a buscar a saída pelo acesso principal, porém ao se deparar com o 

congestionamento, alguns ocupantes incorporam a informação dada pela sinalização e optam 

por buscar a saída secundária. O uso médio da porta principal cai de 75% (cenário 03) para 54% 

(cenário 04), o que ilustra, neste caso, o ganho do uso da sinalização na distribuição do fluxo 

de saída. 

5.8 RESUMO DOS RESULTADOS 

De maneira a trazer uma visão geral comparativa dos resultados, foi elaborada a Tabela 

12 com um resumo de todos os casos estudados, cenários e resultados de tempo. 

Tabela 12 – Resumo de todos os casos e cenários 

Estudo 

de 

caso 

Área / 

Densid. 

Inteligi-

bilidade 
Cenário 

Uso 

da 

sinali-

zação 

Uso 

das 

saídas 

princi-

pais 

Ciência 

das 

demais 

saídas69 

Tempo 

médio 

(s) 

Desvio 

padrão 

Relação 

com o 

maior 

tempo 

médio 

Relação 

com o 

menor 

tempo 

médio 

01 

4.500m²/ 

0,50 

pessoa/m² 

0,706951 

01 ✘ ✔ ✘ 244,27 1,51 - 118% 

02 ✘ ✔ ✔ 207,05 1,55 85% - 

03 ✘ ✔ ✘ 223,78 2,29 92% 108% 

04 ✔ ✔ ✘ 220,71 9,88 90% 107% 

02 

5.700m²/ 

0,42 

pessoa/m² 

0,675959 

01 ✘ ✔ ✘ 363,80 4,56 - 107% 

02 ✘ ✔ ✔ 338,98 11,35 93% - 

03 ✘ ✔ ✘ 362,77 10,09 99% 107% 

04 ✔ ✔ ✘ 340,71 14,09 94% 101% 

03 

3.300m²/ 

0,32 

pessoa/m² 

0,522212 

01 ✘ ✔ ✘ 244,24 10,45 - 158% 

02 ✘ ✔ ✔ 154,47 0,55 63% - 

03 ✘ ✔ ✘ 211,75 1,60 87% 137% 

04 ✔ ✔ ✘ 167,38 6,40 69% 108% 

04 

5.600m²/ 

0,68 

pessoa/m² 

0,528605 

01 ✘ ✔ ✘ 723,66 15,37 - 148% 

02 ✘ ✔ ✔ 497,25 9,61 68% - 

03 ✘ ✔ ✘ 619,70 2,55 86% 127% 

04 ✔ ✔ ✘ 520,63 11,02 72% 106% 

                                                 
69 Os cenários 03 e 04, apesar dos usuários não terem ciência das demais saídas, eles podem navegar e encontrar 

novas saídas. Já o cenário 01 os usuários não tem ciência nem podem fazer uso das demais saídas além das 

principais.  
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(continuação Tabela 12) 

Estudo 

de 

caso 

Área / 

Densid. 

Inteligi-

bilidade 
Cenário 

Uso 

da 

sinali-

zação 

Uso 

das 

saídas 

princi-

pais 

Ciência 

das 

demais 

saídas70 

Tempo 

médio 

(s) 

Desvio 

padrão 

Relação 

com o 

maior 

tempo 

médio 

Relação 

com o 

menor 

tempo 

médio 

05 

800m²/ 

1,00 

pessoa/m² 

0,199789 

01 ✘ ✔ ✘ 261,55 1,94 - 149% 

02 ✘ ✔ ✔ 175,58 6,97 67% - 

03 ✘ ✔ ✘ 241,47 8,00 92% 138% 

04 ✔ ✔ ✘ 202,04 7,27 77% 115% 

06 

600m²/ 

2,00 

pessoas/m² 

0,918386 

01 ✘ ✔ ✘ 245,75 1,78 - 155% 

02 ✘ ✔ ✔ 158,54 4,91 64% - 

03 ✘ ✔ ✘ 204,47 1,23 83% 129% 

04 ✔ ✔ ✘ 192,51 6,65 78% 121% 

07 

120m²/ 

1,40 

pessoas/m² 

0,752515 

01 ✘ ✔ ✘ 156,95 1,55 - 193% 

02 ✘ ✔ ✔ 81,42 0,49 52% - 

03 ✘ ✔ ✘ 105,89 0,70 67% 130% 

04 ✔ ✔ ✘ 92,79 5,69 59% 114% 

 

 

 

 

                                                 
70 Os cenários 03 e 04, apesar dos usuários não terem ciência das demais saídas, eles podem navegar e encontrar 

novas saídas. Já o cenário 01 os usuários não tem ciência nem podem fazer uso das demais saídas além das 

principais.  
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo tem por objetivo discutir os resultados dos estudos de caso analisados e 

propor novas conjecturas derivadas desta discussão. Os projetos apresentam somados, dentro 

dos casos analisados, 127 sinalizações de orientação e salvamento. Nesta contagem, os sinais 

que estão locados diretamente sobre as portas de saída de emergência não foram contabilizados 

nem analisados, embora nas simulações realizadas no buildingEXODUS os mesmos foram 

considerados como forma de orientar o ocupante. 

Ao analisar os níveis de integração e conectividade médios de cada sinal dentro de um 

panorama geral de todas as edificações estudadas, chegou-se ao resultado apresentado no 

Gráfico 11. Este gráfico apresenta a distribuição em colunas do número total de sinais dentro 

de cinco faixas de valor em porcentagem 71  e um eixo secundário com a porcentagem 72 

correspondente a este número. 

Gráfico 11 – Conectividade e integração média de cada sinal de todos os estudos de caso por 

faixa de valores 

 

A maior parte das placas, tanto para conectividade como para a integração, estão 

concentradas na faixa de valor entre 60-80%, ficando as duas faixas adjacentes a esta (40-60% 

e 80-100%) com a segunda maior quantidade de placas. A faixa 60-80% concentra 

aproximadamente 32% das placas para o caso da conectividade e 61% para o caso da integração. 

                                                 
71 Os sinais foram agrupados primeiramente em colunas considerando a porcentagem relativa à cada estudo feito. 

Por exemplo, todos os sinais que estavam locados dentro da edificação em estudo na faixa de 0 a 20% de 

conectividade ou integração, em todos os estudos, foram contabilizados na primeira faixa de barras apresentada 

no gráfico. 
72 A porcentagem do eixo secundário considera o número de sinais em cada grupo apresentado com as barras em 

relação ao número total de sinais de todos os estudos, no caso, 44 sinais. 
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Esta questão demonstra, para os casos estudados, que a locação das placas acaba por 

corresponder a áreas de maior conectividade e integração visual, porém sendo mais forte para 

a integração em quase todos os casos estudados e na maioria dos sinais analisados. 

Ainda pensando nesta relação entre os níveis de conectividade e integração e a locação 

da sinalização, foi elaborado outro gráfico separando as placas acima ou abaixo de 

determinados níveis de conectividade ou integração. No caso, acima de 50%, acima de 60%, 

acima de 70% e abaixo de 50%. Nesta análise uma placa com nível de 72%, por exemplo, será 

contabilizada tanto para a situação acima de 50%, como para acima de 60% e 70%. 

Gráfico 12 – Conectividade e integração considerados acima ou abaixo de níveis determinados 

 

Observando estes dados é possível notar também que existe, para os casos estudados, 

uma forte relação entre os níveis de integração e a locação da sinalização de orientação e 

salvamento. O valor de integração dentro da teoria da análise sintática do espaço traduz o 

potencial de movimento dentro de determinada estrutura espacial. Era esperado que existisse 

essa relação considerando a necessidade que a norma aponta de sinalizar cada mudança de 

direção, porém não era esperado que a mesma se mostrasse tão forte como o apresentado, uma 

vez que é necessário sinalizar todo o prédio em estudo, incluindo áreas caracterizadas como de 

baixa tendência de movimento. 

Os projetistas, ao procurarem seguir os critérios das normas brasileiras, acabam por 

dispor a sinalização nos locais previstos pela teoria da ASE como os de maior tendência de 

movimento. Apenas 11% dos sinais estão locados em níveis abaixo dos 50%, 89% estão locados 

em níveis acima dos 50%, 74% estão locados em níveis acima dos 60% e 40% estão locados 

em níveis acima dos 70%.  
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Analisando caso a caso, nota-se que a relação com a integração para valores acima de 

50% é consideravelmente forte. O número de placas com nível de integração acima de 50% é 

maior que 83% para todos os casos com exceção da casa noturna “B”, conforme destacado na 

Tabela 13. 

Tabela 13 – Níveis de integração das placas analisados caso a caso  

Estudo de caso >50% >60% >70% 

Centro comercial “A” pavimento L1 100,00% 81,82% 54,55% 

Centro comercial “A” pavimento L3 85,18% 59,25% 44,44% 

Centro comercial “B” pavimento L1 89,47% 63,16% 26,32% 

Centro comercial “B” pavimento L2 94,00% 92,00% 52,00% 

Casa noturna “A” pavimento 0 88,89% 77,78% 22,22% 

Casa noturna “A” pavimento -1 83,33% 33,33% 16,6% 

Casa noturna “B” 40,00% 40,00% 20,00% 

A conectividade se refere a uma perspectiva de relação visual direta dos espaços, logo, 

os mais conectados são os mais visíveis. Visto que intuitivamente a locação da sinalização 

busca os locais mais visíveis, era esperado que esses espaços apresentassem uma relação mais 

forte com o posicionamento da sinalização do que com os níveis de integração, porém esta 

afirmação não foi observada nos estudos de caso. Apesar disso, ainda é possível notar uma forte 

relação entre conectividade e a locação da sinalização. Observa-se que 39% estão abaixo dos 

50%, 60% estão locadas em níveis acima de 50%, 49% estão locadas em níveis acima de 60% 

e 26% estão locadas em níveis acima de 70%. 

Ao observar os resultados dos casos estudados é possível considerar que esta tendência 

de locação da sinalização nos espaços mais conectados e integrados, principalmente os mais 

integrados, pode refletir em uma estratégia de pensar o projeto de sinalização com mais 

convicção do seu funcionamento, uma vez que os espaços previstos como mais visíveis e 

movimentados pela ASE são, de forma intuitiva, os espaços preferenciais que os projetistas 

dispõem a sinalização de orientação e salvamento. A ASE pode apresentar-se como uma 

eficiente ferramenta de leitura do espaço edificado por parte dos profissionais, auxiliando o ato 

de projetar. 

Entendendo que o nível de inteligibilidade ou correlação entre conectividade e 

integração, dentro da teoria da ASE, representa o grau de facilidade de apreensão de uma 

estrutura espacial por parte do ocupante, foram elaboradas as Tabela 14 e Tabela 15 como meio 

de comparar esta correlação com o tempo de abandono de determinados cenários simulados no 

buildingEXODUS. 

A Tabela 14 apresenta os resultados dos tempos de abandono do cenário 02 (todos os 

ocupantes conhecem todas as saídas) e do cenário 03 (a população tem conhecimento apenas 
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das saídas principais, mas pode navegar na edificação e pode encontrar uma nova saída). A 

Tabela 15 apresenta os resultados dos tempos de abandono do cenário 03 e do cenário 04 (a 

população tem conhecimento apenas das saídas principais e conta com o auxílio da sinalização 

de emergência para efetuar o abandono). 

É esperado que quanto maior o grau de inteligibilidade da edificação, maior será a 

facilidade para os ocupantes navegarem na estrutura, encontrar novas saídas e menor a 

influência da sinalização neste processo, ou seja, o uso da sinalização em estruturas mais 

inteligíveis não representaria um ganho muito grande quando comparado com o tempo de 

abandono sem o uso da sinalização. Para a Tabela 14 era esperado que quanto maior o grau de 

inteligibilidade, mais próximos seriam os tempos de abandono entre os cenários 02 e 03. Os 

estudos de caso foram colocados em ordem de maior para menor grau de inteligibilidade. 

Tabela 14 – Inteligibilidade e tempo de abandono com o sem conhecimento de todas as saídas 

Estudo de caso 

Correlação 

conectividade 

e integração 

Tempo médio 

de abandono 

cenário 02 

Tempo 

médio de 

abandono 

cenário 03 

Diferença(s) e 

aumento de tempo 

(%) 

Casa noturna “A” pavimento -1 0,918386 158,54 204,47 45,93s / 28,97% 

Casa noturna “B” 0,752515 81,42 105,89 24,42s / 30,05% 

Centro comercial “A” 

pavimento L1 
0,706951 207,05 223,78 16,73s / 8.08% 

Centro comercial “A” 

pavimento L3 
0675959 338,98 362,77 23,79s / 7,01% 

Centro comercial “B” 

pavimento L2 
0,528605 497,25 619,70 122,45s / 24,62% 

Centro comercial “B” 

pavimento L1 
0,522212 154,47 211,75 57,28s / 27,05% 

Casa noturna “A” pavimento 0 0,199789 175,58 241,47 65,89s / 37,52% 

Ao observar os dados é possível notar que, separando por tipo de uso e porte da 

edificação, a tendência da influência do grau de complexidade da estrutura espacial no tempo 

de abandono se confirmou apenas para os centros comerciais. No caso das casas noturnas, a 

edificação “A” pavimento 0 apresenta um nível de inteligibilidade consideravelmente inferior 

ao pavimento -1 desta edificação e ao da edificação “B”, porém o aumento relativo de tempo 

entre os cenários foi semelhante. Ou seja, um baixo ou alto nível de inteligibilidade não 

representou, na situação comparada e simulada, uma maior ou menor facilidade de navegação 

na estrutura. A mesma conclusão pode ser exposta ao analisar os dados da Tabela 15. Foi 

confirmada a maior influência da sinalização em edificações menos inteligíveis no caso dos 

centros comerciais, porém quando observadas as casas noturnas essa tendência não é repetida. 

 



122 
 

 

Tabela 15 – Inteligibilidade e tempo de abandono sem e com o uso da sinalização 

Estudo de caso 

Correlação 

conectividade 

e integração 

Tempo médio 

de abandono 

cenário 03 

Tempo 

médio de 

abandono 

cenário 04 

Diferença (s) e 

redução de tempo 

(%) 

Casa noturna “A” pavimento -1 0,918386 204,47 192,51 11,96s / 5,84% 

Casa noturna “B” 0,752515 105,89 92,79 13,10s / 12,37% 

Centro comercial “A” 

pavimento L1 
0,706951 223,78 220,71 3,07s / 1,37% 

Centro comercial “A” 

pavimento L3 
0675959 362,77 340,71 22,06s / 6,08% 

Centro comercial “B” 

pavimento L2 
0,528605 619,70 520,63 99,07s / 15,98% 

Centro comercial “B” 

pavimento L1 
0,522212 211,75 167,38 44,47s / 20,95% 

Casa noturna “A” pavimento 0 0,199789 241,47 202,04 39,43s / 16,32% 

Para o caso dos centros comerciais é possível notar uma maior influência tanto da 

estrutura espacial no tempo final de abandono, como também a maior influência da sinalização 

quando observados o grau de complexidade da estrutura espacial. O ganho no tempo de 

abandono para o centro comercial “A” pavimento L1 do cenário 03 para o 04 foi de 1,37%, ou 

seja, a sinalização pouco ou não influenciou no processo de abandono. Já para o centro 

comercial “B” pavimento L1, menos inteligível, o ganho com o uso da sinalização chegou perto 

dos 21%, confirmando a tendência esperada. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho acadêmico que envolve uma pesquisa científica investiga questões de 

maneira que os resultados, ao serem discutidos e apresentados, possam contribuir para o avanço 

do entendimento do tema em estudo. As questões de pesquisa e hipóteses inicialmente 

apresentadas não necessariamente serão respondidas ou confirmadas por inteiras, porém é o 

percurso científico da pesquisa, erros e acertos, além do resultado entregue, que contribui para 

a construção do conhecimento. 

Ao longo desta pesquisa, o tema sinalização de emergência foi objeto de revisão de 

literatura e estudo de códigos e normas nacionais e internacionais, sendo possível perceber que 

a produção acadêmica sobre este assunto não é volumosa, principalmente quando consideradas 

as questões sobre o processo de projeto e avaliação do funcionamento do sistema de sinalização 

de emergência. A legislação vigente no Brasil apresenta pontos que podiam ser mais detalhados 

de forma a dar mais convicção ao projetista sobre suas decisões e facilitar o processo de projeto. 

Esta questão é uma característica de normas prescritivas, como é grande parte da legislação no 

Brasil, e o caso da sinalização de emergência não foge a este cenário. 

Países com maior tradição em pesquisas sobre métodos baseados no desempenho, até 

os que já contam com código e normas neste sentido, não apresentam para o tema sinalização 

de emergência proposições sobre a avaliação do desempenho da sinalização sugerida. Notou-

se que estes países, em suas legislações, dedicam maior cuidado nas fases iniciais do projeto, 

incluindo avaliações criteriosas do cenário, porém o desempenho pós-projeto não é avaliado e 

é subtendido que o atendimento das restrições e recomendações propostas pelos códigos já é 

suficiente para que o sistema de sinalização funcione adequadamente. 

Entende-se que a usual simplicidade de aplicação dos códigos prescritivos em 

comparação com métodos baseados no desempenho pode ser vantajosa em diversos casos, 

porém é tida como importante a existência de meios e estímulos que facilitem o ato de projetar 

em situações mais complexas, permitam entendimento e firmeza por parte do projetista de suas 

proposições e possibilitem, quando necessário, a avaliação da eficácia do projeto. 

Era esperado que durante a análise teórica das regulamentações e métodos de projeto 

para a sinalização de emergência fosse possível extrair parâmetros de projeto e avaliação do 

desempenho que pudessem ser aplicados, testados e comparados com a realidade brasileira, 

porém este fato não ocorreu, uma vez que os códigos estudados não apresentam tais recursos. 

A legislação internacional estudada, embora diferente em alguns aspectos da brasileira, 

apresenta características prescritivas, assim como as regulamentações do Brasil. Mesmo diante 
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desta questão, a verificação simulada foi possível de ser realizada aplicando o escopo teórico 

que a Análise Sintática do Espaço permite aliada à simulação de abandono por meio do 

buildingEXODUS. 

Cabe lembrar ainda que sistemas de sinalização ativa começaram a ser estudados mais 

intensamente nas últimas duas décadas e apresentam promissores resultados no aumento das 

possibilidades e desempenho da sinalização, porém ainda não são adotados em regulamentos 

de nenhum dos países estudados durante esta pesquisa. 

Como meio de verificação empírica foram realizados estudos de caso para investigar a 

influência da sinalização e sua relação com a edificação e os ocupantes. Foram feitos sete 

estudos de caso seguindo duas linhas: considerações sobre a locação da sinalização de 

emergência e considerações sobre a eficiência do uso da sinalização em comparação com a 

aparente complexidade do arranjo espacial da edificação. É importante ter ciência que o uso de 

modelos para descrever e simular situações do mundo real são repletos de simplificações, 

generalizações e apresentam limitações quanto ao seu uso, mas mesmo desta maneira, pode-se 

conseguir inferir questões importantes. Gwynne e Kuligowski (2017) destacam que 

Os modelos são reproduções simplificadas de partes da realidade que, se 

validadas, ainda são capazes de capturar algumas das suas propriedades 

essenciais. Isso enfatiza um ponto-chave: qualquer modelo, por definição, é 

uma simplificação da realidade - independentemente das técnicas empregadas 

para aplicar o modelo. Esse entendimento é fundamental para projetar, 

empregar e avaliar o resultado de qualquer modelo. Um modelo é parcial e, 

portanto, precisa de transparência suficiente para avaliar a credibilidade de 

suas percepções73 (GWYNNE; KULIGOWSKI, 2017, p. 21, tradução nossa.). 

A utilização de um modelo computacional, consideradas as limitações e simplificações 

necessárias e comentadas, ainda se depara com outro fator complicador: a necessidade de incluir 

o comportamento humano e toda a sua complexidade. Por tentar entender e simular a interação 

do ocupante com a edificação e a sinalização, foi necessário assumir também que o software, 

apesar de partir de padrões de comportamentos baseados em experiências semelhantes e dados 

estatísticos, nunca corresponderá à variedade e complexidade psicológica e física que pessoas 

estão sujeitas em uma situação real (GALEA et al., 2017b, 2017a).  

Seria muito mais fácil se pudéssemos excluir os seres humanos da equação de 

segurança, pois são difíceis de explicar e complicam outros conhecimentos. 

Isso não é possível; de fato, assumindo que a ausência de qualquer 

                                                 
73 Do original: Models are simplified reproductions of portions of reality that, if validated, are still able to capture 

a few of its essential properties. This emphasizes a key point: Any model, by definition, is a simplification of reality 

— irrespective of the techniques employed to apply the model. This understanding is fundamental to designing, 

employing, and assessing the outcome of any model. A model is partial, and therefore, needs sufficient 

transparency for it to evaluate the credibility of its insights. 



125 
 

 

comportamento de evacuação ainda é um modelo – relativamente radical e 

simplificado – que pode levar a uma avaliação excessivamente otimista e 

imprecisa da segurança da vida. Os modelos abundam, mas devemos 

questionar seus pressupostos - e os nossos - independentemente da técnica de 

modelagem empregada74. (GWYNNE; KULIGOWSKI, 2017, p. 21, tradução 

nossa.) 

Considerando ainda todas as restrições dos modelos e da complexidade do 

comportamento humano, ainda é necessário levar em conta a imprevisibilidade das relações 

ligadas com a administração e manutenção dos espaços, quando os mesmos estão construídos. 

Como exemplo, ao visitar um dos centros comerciais que fazem parte da amostra estudada, uma 

das lojas âncoras, que apresentam saídas de emergência próprias e independentes do restante 

do sistema da edificação, encontrava-se com uma das saídas obstruídas por objetos e trancada 

com um cadeado. Algo perigoso e impraticável. 

Figura 61 – Saída de emergência trancada com cadeado 

 

Desta maneira, a leitura e entendimento dos apontamentos feitos neste trabalho devem 

partir da ciência e clareza do conjunto de limitações e variabilidade que as simulações e a 

situação real podem expressar. 

É possível notar, considerando os casos estudados, a forte pré-disposição da locação da 

sinalização em áreas com maior tendência de movimento, considerando o que é previsto como 

tendência de movimento pela teoria da análise sintática do espaço. Esta inclinação pode indicar 

que a ASE se configura como uma potencial ferramenta de leitura do espaço com o 

objetivo de elaborar o projeto de sinalização, uma vez que a mesma fornece dados quase que 

instantâneos sobre o potencial de movimento de determinadas estruturas espaciais, além de 

                                                 
74 Do original: It would be much easier if we could exclude humans from the safety equation, as they are difficult 

to account for and complicate other insights. This is not possible; indeed, assuming the absence of any evacuee 

behavior is still a model — and a relatively radical and simplified one that might lead an overly optimistic and 

inaccurate assessment of life safety. Models abound, but we should query their assumptions — and our own — 

irrespective of the modeling technique employed. 



126 
 

 

poder atuar de maneira preditiva nas situações em que a edificação ainda não tenha sido 

construída. Considerando que para a sinalização de emergência atingir seus objetivos é 

desejável que a mesma seja vista pelo maior número de pessoas, associar a locação da 

sinalização em locais de maior movimento é uma consideração importante de se buscar. Ao 

pensar estruturas mais complexas é possível vislumbrar esta ferramenta como potencialmente 

agregadora à qualidade do desenvolvimento dos projetos de sinalização de emergência. 

Em diversas situações, no processo de projeto, pode ser encontrada na edificação uma 

determinada região para locação da sinalização que atenda à norma, porém que apresente uma 

certa variedade de possibilidades de posicionamento no espaço. A ASE pode trazer um mapa 

potencial de áreas preferíveis para locar a sinalização. É possível potencializar a 

importância dessa sinalização para o usuário com o posicionamento em áreas mais 

movimentadas e visíveis. Os casos estudados demonstram que os projetistas, ao atenderem os 

critérios da norma, já buscam estas áreas, porém o uso da ASE como ferramenta neste processo 

permite uma leitura mais clara e precisa desta região. 

Por permitir avaliar e quantificar a possível complexidade de uma estrutura espacial, 

optou-se por considerar a ASE como meio para apresentar os estudos de caso de acordo com o 

nível de complexidade e verificar, combinado com simulações realizadas no buildingEXODUS, 

qual o grau de influência da sinalização de emergência no processo de abandono da edificação. 

Considerado os estudos de casos e os parâmetros de avaliação elencados, a maior ou menor 

inteligibilidade das edificações não influenciou fortemente o processo de abandono e não é 

fortemente influenciada pelo uso ou não da sinalização. Cabe reiterar que esta afirmação toma 

com base os estudos de caso realizados neste trabalho, como também a elevada complexidade 

de simular o comportamento e cognição humana, o que leva a crer que é necessário encorpar 

as análises com mais estudos de casos e métodos alternativos de simulação como contraprova 

ao que foi inicialmente verificado neste trabalho.  

Edificações com níveis de inteligibilidade menores, as quais se esperava que fossem 

mais afetadas pelo uso da sinalização, não foram tão afetadas, considerando a metodologia 

utilizada e os casos analisados. Bem como, edificações com níveis maiores de inteligibilidade 

apresentaram desempenho semelhante ao de edificações com níveis menores. Embora a 

sinalização tenha tido influência no processo de abandono de parte dos casos em estudo, a 

questão da complexidade da estrutura espacial não afetou, com a intensidade esperada, o 

desempenho da sinalização e dos ocupantes no processo de abandono, considerando a 

metodologia adotada e os casos simulados. Deve-se reiterar aqui que esta situação é complexa 

de ser realizada, por envolver uma das questões mais subjetivas de serem simuladas: a 
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capacidade de navegação e apreensão de uma estrutura espacial pelo ser humano. Logo, apesar 

destas considerações, entende-se como necessária uma maior quantidade de estudos de casos e 

testes com novas combinações de dados de entrada. 

Retomando a hipótese do trabalho inicialmente proposta, partindo da realidade das 

normas brasileiras, são vislumbradas maneiras de aprimorar e entender melhor o processo 

de projeto e o sistema de sinalização vigente pelos meios aqui apresentados, 

principalmente pelo escopo teórico da ASE. A própria ASE se apresenta como um possível 

parâmetro que pode medir a eficácia do projeto quanto à locação da sinalização. Considera-se 

também necessário, dentro desta ideia de aprimoramento, incorporar pontos chaves de 

avaliação do processo de projeto expostos por algumas normas e estudos internacionais, que 

apesar de não se configurarem como parâmetro de desempenho, são considerados importantes 

de entrarem em estudo e prática na realidade brasileira. 

Foi proposta a elaboração de um quadro resumo contendo sugestões sobre métodos e 

critérios de projetos, discutidos ao longo do trabalho, que podem ser considerados e 

incorporados no atual contexto brasileiro. Tais sugestões podem ser discutidas e levadas para o 

comitê que discute a norma de sinalização de emergência. 

Quadro 8 – Questões consideradas como possíveis de serem incorporadas no contexto brasileiro 

Questão Resumo 

Área de visualização do sinal 

Considerando a verificação teórica e empírica feita sobre essa questão, as 

substanciais mudanças que a BS 5499-4:2013 apresenta e a diferença em 

relação a lógica de pensar a área de visualização do sinal pelas normas 

brasileiras, considera-se como uma questão relevante e, até certo ponto, 

prioritária de ser incorporada nas normas nacionais. 

Considerar o nível de 

iluminação para o cálculo da 

distância de visualização do 

sinal 

As normas brasileiras partem de um nível mínimo aceitável e fixam a o 

cálculo da distância de visualização do sinal de forma constante. Considera-

se importante levar em conta que esse nível pode variar e essa distância pode 

ser tratada também de maneira variável, a critério do projetista. Ao 

incorporar essa questão, o projetista passa a ter mais liberdade de escolha. A 

norma britânica BS 5499-4:2013 oferece uma metodologia para se colocar 

em prática essa questão. 

Considerar a análise do 

cenário de projeto com maior 

profundidade 

Os critérios que a norma brasileira estabelece para o projeto de sinalização 

avaliam prioritariamente questões como distância máxima e tamanho da 

sinalização. É possível incorporar checklists de verificação na fase de 

avaliação do cenário de projeto que não tornariam complexos o processo de 

projeto e ainda permitiriam ao projetista um maior entendimento da situação 

de projeto e confiança na proposição de suas ações. 

Avaliar a necessidade de 

sinalização de todas as 

mudanças de direção 

Embora em boa parte dos casos essa recomendação seja plausível, trazer a 

mesma de maneira indistinta pode gerar um projeto excessivamente 

redundante. Entende-se que é possível avaliar os casos que esta 

recomendação não é necessária sem prejuízo a segurança do ocupante. 
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(continuação Quadro 08) 

Questão Resumo 

Sinalização ativa 

Incentivar pesquisas e a possibilidade do uso da sinalização ativa como 

estratégia de abandono. Considera-se a sinalização ativa como o próximo 

passo na evolução e melhoria do sistema de sinalização e saídas de 

emergência. 

Possibilidade do uso da ASE 

como ferramenta de projeto 

Apresentar, estudar e fomentar a possibilidade de uso da ASE como 

ferramenta de projeto atuando de forma preditiva, no caso de edificações 

não construídas, ou avaliativa, no caso de edificações construídas, de 

maneira a auxiliar o projetista na leitura do espaço, identificação de áreas 

preferenciais para o projeto de sinalização e na distribuição e locação da 

sinalização de emergência. 

Ainda discutindo a hipótese inicial, o uso de parâmetros de desempenho para as 

normas brasileiras no caso do projeto de sinalização de emergência não é plausível neste 

momento, porém os parâmetros de visibilidade e análise de cenário de projeto discutidos 

neste estudo apresentam-se como uma realidade mais crível em relação a inserção no 

cenário nacional. O próprio contexto internacional, investigado neste trabalho, não discute esta 

questão e assemelha-se consideravelmente com o brasileiro no que concerne à aplicação das 

normas de sinalização de emergência, resguardadas as diferenças apresentadas neste estudo. É 

pressuposto que o baixo impacto financeiro da sinalização de emergência, também em situações 

complexas, não demande uma metodologia alternativa, baseada no desempenho.  

Ao considerar o debate sobre o tema sinalização de emergência, observando as normas 

internacionais e os estudos sobre o assunto, é notório o pouco debate e transformações no modo 

de pensar nesta área. As normas internacionais, apesar de alguma variação, apresentam um 

modus operandi semelhante entre elas. 

As poucas pesquisas que se debruçaram sobre o tema sinalização de emergência 

resultaram em modificações substanciais, como é o caso da questão da área de visualização do 

sinal incorporada na norma britânica BS 5499-4:2013. Considerando os resultados apresentados 

neste trabalho, o tema visibilidade ficou evidente como um caminho a ser melhorado e mais 

estudado. É entendido como uma possibilidade dos projetistas terem mais consciência do 

processo de projeto e resultados alcançados com a sinalização de emergência através da 

consideração de um estudo mais cuidadoso do cenário de projeto, bem como fazendo-se valer 

do uso do aporte teórico que a Análise Sintática do Espaço fornece. A ASE se mostrou como 

um passo em direção a aplicação de uma metodologia de projeto baseada no desempenho para 

os projetos de sinalização, atuando como ferramenta de desenvolvimento e avaliação de 

projetos. 
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Por fim, é esperado que esta pesquisa possa render desdobramentos que ampliem o 

debate da questão da sinalização de emergência, promovendo a melhoria no processo de projeto 

e segurança dos usuários pela incorporação das considerações aqui apresentadas.  
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