
ENDEREÇO: Rua Presidente Kennedy, nº 675 - Novo Jardim Belém - Descalvado - SP PROPRIETÁRIO: Câmara Municipal de Descalvado ÁREA TOTAL (Construída): 1.198,03 m² OCUPAÇÃO: Serviço Profissional - Repartição Pública GRUPO: D-1 
 1) INTRODUÇÃO 

 Edificação Existente. Ocupação do tipo D, divisão D-1 (Repartição Pública), elaborado pelo Decreto 56819/11. 
 2) MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES DOS EDIFÍCIOS 

 No local, funciona a câmara de vereadores da cidade. 
 3) MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO 

 O Memorial descritivo da construção, segue anexo (Anexo I). 
 4) LEVANTAMENTO DE DADOS E CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

 Classificação da edificação para especificação das proteções contra incêndio. 
 Edificação Área (m²) Altura (m)/ Térreo 

Câmara Municipal 737,23 Térreo <12 
Espaço Alternativo 460,80 Térreo <12 
Total Área Construída 1.198,03 m² 
Área Terreno 4.000,00 m² 

 OCUPAÇÃO: Serviço Profissional/GRUPO D/ Divisão D-1 CARGA DE INCÊNDIO: 700 MJ/m² (D-1 Repartição Pública) - Risco Médio  5) MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
 Com a Classificação, temos as seguintes exigências do Decreto 56.819/11: 

 Acesso de Viatura na Edificação; 
 Segurança Estrutural contra Incêndio; 
 Compartimentação Horizontal (Isento); 
 Controle de Materiais e Acabamento; 
 Saídas de Emergência; 
 Brigada de Incêndio; 



 Iluminação de Emergência; 
 Alarme de Incêndio; 
 Sinalização de Emergência; 
 Extintores; 
 Hidrante e Mangotinhos (Isento).  A seguir, cada especificação será detalhada e calculada, conforme a legislação em vigor.   6) ACESSO A VIATURA 

 O acesso e estacionamentos de viaturas dos bombeiros na edificação, dar-se-á pela via pública, sendo localizado no endereço: 1. Rua Presidente Kennedy, 675 - Descalvado - SP. Estacionamento de viaturas em frente à Edificação.  7) TRRF SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO 
 O edifício é construído em Concreto Armado com fechamentos em Alvenaria, com Blocos de cerâmica, revestidos. Com base na instrução técnica IT08 (Tabela A), esta edificação com ocupação no tipo D-1 e altura Classe P1, deve evitar o colapso da estrutura, durante um incêndio, garantindo um TRRF no mínimo de 30 minutos. As paredes da edificação são de 0,15m nas paredes internas e 0,20m nas externas, em alvenaria, com tijolos cerâmicos revestidos, suportando resistência ao fogo acima de 4 horas, conforme IT08 (anexo B).  8) COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL 
 ANEXO B - Tabela de Área Máxima de Compartimentação 

GRUPO TIPO DE EDIFICAÇÕES 
TIPO I II III IV V VI 

DENOMINAÇÃO Edificação Térrea  Edificação Baixa 
Edificação de Baixa-Média Altura 

Edificação de Média Altura 
Edificação Mediamente Alta 

Edificação Alta 
ALTURA Um Pavimento H ≤ 6,00m 6,00m < H≤12,00m 12,00m<H≤23,00m 23,00m<H≤30,00m Acima de 30,00m 

D-1, D-2, D-3, D-4 F-5 e F-6 5000 2500 1500 1000 800 2000 
 Conforme Anexo B, da Instrução Técnica 09 de 2018, a compartimentação horizontal, permite áreas máximas de 5000,00 metros, para Edificações térreas. Portanto, a edificação em questão, será isentada de compartimentação horizontal.  



9) CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS  
Materiais de revestimento:  São todos materiais ou conjunto de materiais empregados nas superfícies dos elementos construtivos das edificações, tanto nos ambientes internos, como nos externos, com finalidades de atribuir características estéticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de revestimento, os pisos, forros e as proteções térmicas dos elementos estruturais.  O CMAR empregado nas edificações destina-se a estabelecer padrões para o não surgimento de condições propícias do crescimento e da propagação de incêndios, bem como, da geração de fumaça. Deve ser exigido o CMAR, em razão da ocupação da edificação, e, em função da posição dos materiais de acabamento, materiais de revestimento e, materiais termo acústicos, visando: a. Piso;  b. Paredes/Divisórias;  c. Teto/Forro;  
As exigências quanto à utilização dos materiais, serão requeridas conforme a classificação da Tabela B, incluindo as disposições estabelecidas nas respectivas Notas genéricas.  

  Abaixo, classificação, para o Grupo/ Divisão D/D-1 
GRUPO/DIVISÃO D/D-1 Classe I, II-A, III-A ou IV-A Classe I ou II-A ou III-A^9 Classe I ou II-A Classe I a II-B 



10) SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 
 As Saídas de emergência, visam proporcionar a saída da população, em caso de incêndio ou pânico, e, a entrada da guarnição do Corpo de Bombeiros na edificação. Aplica-se a IT 11/18.  Cálculo da População da Edificação e do Número da Unidade de Passagens.  

 N = Número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro imediatamente superior.  P = População, conforme coeficiente da Tabela 1 (Anexo “A”), e critérios das seções 5.3 e 5.4.1.1. C = Capacidade da unidade de passagem conforme Tabela 1 (Anexo “A”).  P = A x dº      Onde, dº = Densidade Ocupacional.    Câmara Municipal Salas e demais áreas: 
Ambiente Divisão Área Densidade Populacional Capacidade na UP 

Corredores/ Escadas e Rampas/ Portas 
População 

Salas - D 187,95 1/7m² 100/75/100 27 Áreas Comuns - D 313,27 1/7m² 100/75/100 45 
Áreas de Apoio - D 14,27 1/7m² 100/75/100 2 

 Total População Câmara 74 Número de Unidade de Passagens 
Corredores e Descarga (27/100 = 0,27) + (45/100 = 0,45) + (2/100 = 0,02) = 1UP = 0,55m Escadas e Rampas (27/75 = 0,36) + (45/75 = 0,60) + (2/75 = 0,02) = 1UP = 0,55m Portas (27/100 = 0,27) + (45/100 = 0,45) + (2/100 = 0,02) = 1UP = 0,55m Adota-se o mínimo de 1,2m para as Escadas e Rampas, e, Corredores e Descarga, para edificações novas. Para Edificações Existentes, consultar IT43/2018 e, verificar a idade da Edificação.    



Câmara Municipal Auditório do Plenário: 
Ambiente Divisão Área Densidade Populacional Capacidade na UP 

Corredores/ Escadas e Rampas/ Portas 
População 

Auditório - F5 Layout 1/1m² 100/75/100 126  Total População Auditório 126 Número de Unidade de Passagens 
Corredores e Descarga (126/100 = 1,26) = 2UP = 1,10m 

Escadas e Rampas (126/75 = 1,68) = 2UP = 1,10m 
Portas (126/100 = 1,26) = 2UP = 1,10m 

Adota-se o mínimo de 1,2m para as Escadas e Rampas, e, Corredores e Descarga, para edificações novas. Para Edificações Existentes, consultar IT43/2018 e, verificar a idade da Edificação.    Espaço Alternativo Salão e demais áreas: 
Ambiente Divisão Área Densidade Populacional Capacidade na UP 

Corredores/ Escadas e Rampas/ Portas 
População 

Salão - F6 367,98 2/1m² 100/75/100 736 Áreas Comuns - D 62,44 1/7m² 100/75/100 9 
Áreas de Apoio - D 23,47 1/7m² 100/75/100 3 

 Total População (Bloco B) 748 Número de Unidade de Passagens 
Corredores e Descarga (736/100 = 7,36) + (9/100 = 0,09) + (3/100 = 0,03) = 8UP = 4,40m Escadas e Rampas (736/75 = 9,80) + (9/75 = 0,12) + (3/75 = 0,04) = 10UP = 5,50m Portas (736/100 = 7,36) + (9/100 = 0,09) + (3/100 = 0,03) = 8UP = 4,40m Adota-se o mínimo de 1,2m para as Escadas e Rampas, e, Corredores e Descarga, para edificações novas. Para Edificações Existentes, consultar IT43/2018 e, verificar a idade da Edificação.  Conforme constado em planta, demonstradas as saídas das edificações, conclui-se que a edificação em questão, possui saídas com vãos superiores aos exigidos em normas e, exigidos na IT-11/18.     



Distâncias máximas a serem percorridas (Anexo B - Tabela 2 - IT11-2018)  Câmara Municipal 
Distâncias máximas a serem percorridas até uma Saída de Emergência 

Grupo/ Classificação Pavimento Distância Estabelecida (m) Distância in loco (m) 
D1 - Mais de uma Saída - Sem Detecção e Sem Sistema de Chuveiros Automáticos 

Piso de Descarga 50 29,29 
 Espaço Alternativo 

Distâncias máximas a serem percorridas até uma Saída de Emergência 
Grupo/ Classificação Pavimento Distância Estabelecida (m) Distância in loco (m) 

F5 - Mais de uma Saída - Sem Detecção e Sem Sistema de Chuveiros Automáticos 
Piso de Descarga 50 16,40 

 De acordo com os cálculos das distâncias máximas a serem percorridas, e Tabela 2 - IT11-2018, todas as distâncias máximas a serem percorridas nas edificações descritas neste memorial, atendem ao mínimo exigido.      11) BRIGADA DE INCÊNDIO 
 A condição mínima para formação da brigada de incêndio leva em conta a população fixa e a ocupação do edifício. De acordo com o anexo A da IT 17/18, tabela A1 temos:  De acordo com responsável pelo uso a população é estimada em 17 pessoas fixas. Ocupação D-1 exige 4 Pessoas, para população fixa, acima de 10, mais um brigadista, para cada grupo de 15 pessoas, com risco médio de incêndio.  

 População fixa de 17 pessoas = 04 brigadistas (tabela A.1). 
 Grupo de 15 Pessoas = + 1 
 Total: 05 Brigadistas  Brigadista para população em serviço estimada em 05 pessoas, conforme dados do proprietário.  



Nível de Curso: Intermediário  Os brigadistas devem atender ao disposto na IT17/18, tais como a brigada de incêndio ser organizada funcionalmente com: a) brigadista; b) líder; c) chefe de brigada; d) coordenador geral.   Os candidatos à brigadista, devem frequentar curso com carga horária mínima e a periodicidade do treinamento deve ser a mesma, da validade do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (A.V.C.B.), ou, quando houver alteração de 50% dos membros da Brigada. Àqueles que concluírem o curso com aproveitamento mínimo de 70% na avaliação teórica e prática, receberão um certificado de brigadista, expedido pelo profissional habilitado.  Será entregue a declaração referente ao treinamento ou a cópia dos certificados, ambos expedidos pelo Responsável do treinamento, quando solicitado pelo Corpo de Bombeiros em quaisquer vistorias ou na vistoria final do edifício.  12) ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 A iluminação de emergência deve permitir a saída da população do edifício, iluminando toda a rota de fuga, suas mudanças de direção, e, indicar o sentido do fluxo das pessoas para as Saídas de Emergência. No caso dos ambientes pertencentes ao Grupo F, nas saídas de emergência, considerar iluminação de balizamento.  Com base na instrução técnica IT18/18, as unidades autônomas devem ter a vida útil de dois anos e serem do tipo: “bloco autônomo”. Serão instaladas em altura de 3,00 m e distanciamento entre si de 15 m. Serão instaladas nas mudanças de direção da rota de fuga e, sem causar ofuscamento nas pessoas. Quando houver tubulação aparente, será do tipo anti-chama (conforme 15465). Para as edificações com altura superior à 4,5m, instalar blocos autônomos com iluminação dupla, de 1200 a 2200 Lumens, conforme descritos no projeto.  13) SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 

 Diante ao isolamento das edificações, o item alarme de incêndio, não é obrigatório, no entanto, visando a segurança, e, considerando um convívio de público, diante ao Grupo F presente, está sendo solicitado o Sistema de Alarme de Incêndio. Para segurança dos usuários, todo princípio de incêndio deve ser rapidamente descoberto, em seguida alertado os habitantes e rapidamente combatido. Para isso segue-se a recomendações da instrução técnica IT-19/2018 e da NBR 17240/2010.  Alarme com duas fontes de alimentação, tensão da rede alternada e bateria para corrente contínua. Autonomia em regime de supervisão de 24 horas e em regime de alarme de 15 minutos. 



 Central com dispositivo de teste e indicação luminosa de funcionamento e supervisão. Instalada em local de constante vigilância humana e de fácil visualização. Deve possuir painel indicativo do local de acionamento do alarme ou da detecção.  Acionador de alarme contra incêndio em locais de passagem humana e nas saídas da rota de fuga do edifício. Acionador bem visível e sinalização até à 1,5m. Distância máxima entre si de 30 metros. Distância máxima de 16 metros da área a ser protegida. Acionador resistente a choques mecânicos e a vandalismo. Sinalizador com instruções em português. Acionador manual junto dos pontos/locais com detecção automática.  A sirene deve ser audível em toda área a ser protegida, nas condições normais e compatíveis ao uso da edificação. Sirene audível em todo o edifício. Sirene deve permitir comunicação verbal entre as pessoas. Sirene com som distinto e inconfundível com a ocupação do edifício (bitonal com 120 dB). Sirene instalada fora do alcance do público, a pelo menos 2,5 m de altura. Todos os componentes do sistema de alarme serão perfeitamente sinalizados.   14) SINALIZAÇÃO 
 Sinalização são os símbolos e mensagens de localização dos equipamentos de combate a incêndio, alarmes existentes e indicação da rota de fuga e saída da edificação. A sinalização segue as exigências da instrução técnica IT20/18 e estão na planta de prevenção e combate a incêndio, especificamente na prancha de medidas de segurança contra incêndio. Toda Sinalização instalada no local, deverá apresentar o CNPJ do Fabricante e descrição da Fotoluminescência.  A sinalização será alocada a 180cm do piso acabado e sem obstruções a visão e, espaçadas entre si, no máximo em 15 metros. A maior distância a ser observada para uma placa é de 15 metros e, este valor foi adotado nas dimensões abaixo indicadas. Sinalização básica com letra em caixa alta tipo Univers 65 ou Helvética Bold com altura mínima de 135mm.   - Sinalização para proibição, círculo com diâmetro de 410mm;  - Sinalização para alerta, triangular com lado de 550mm;  - Sinalização de salvamento, quadrada com lado de 360mm;  - Sinalização para equipamento, quadrada com lado de 360mm, logo acima dos equipamentos;  - Sinalização complementar, mensagens escritas.  Segue no projeto, nota de que a sinalização do edifício está de acordo com a Instrução técnica do Corpo de Bombeiros. Planta das medidas de segurança contra incêndio descreve as rotas e equipamentos de segurança contra incêndio, de modo a proporcionar a execução pelo instalador, se baseando na Instrução Técnica Vigente. Poderá ser 



elaborado um projeto executivo, com cada sinalização, ou, serem identificadas em vistoria, pelo Corpo de Bombeiros.   13) EXTINTORES DE INCÊNDIO 
  Os Extintores de incêndio são próprios para combate a princípios de incêndio e deverão ser alocados em duas Unidades Extintoras por edificação, sendo necessários um para Classe A e outro para Classe B e C. Deverão ser sinalizados, conforme a Instrução de Sinalização Vigente, manter uma altura máxima de 1,60m do solo, e, estarem elevados no máximo em 0,20m do solo.  Conforme a classificação da edificação e sua carga de incêndio (D-1 - 700 MJ/m²), o percurso máximo a ser percorrido para cada Unidade Extintora, é de 20m.   Os Extintores de Prevenção e Combate a Incêndio, estão descritos na planta de medidas de segurança do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.  

 Extintor de Pó Classe BC (20 BC): 06 Unidades;  
 Extintor de Água Classe A (2 A): 06 Unidades;    14) HIDRANTES 

 As edificações isentam-se da obrigatoriedade de instalação de Hidrantes, pois, cada edificação não ultrapassa 750m² em área construída, conforme Decreto 56.819/11.   Existe passagem coberta entre as duas edificações, que respeita os critérios para isolamento de risco, conforme itens 6.5.1; 6.5.2; 6.5.5 e 6.5.6 da IT 07/2018. Todas as medidas constam em projeto.   Confirma-se também, a isenção através do cálculo de distância mínima de separação entre fachadas de edificações, conforme tabelas fornecidas pela IT 07/2018:        



Tabela 1 da IT 07/2018  
Medidas de segurança contra incêndios existentes Parte da fachada à ser considerada no dimensionamento 

Compartimentação Edificações Térreas Edificações com 2 ou mais pavimentos 
Horizontal Vertical 

Não Não Toda fachada do edifício Toda fachada do edifício 
Sim Não Toda fachada da área do maior compartimento Toda fachada da área do maior compartimento 
Não Sim Não se aplica Toda fachada do pavimento 
Sim Sim Não se aplica Toda fachada da área do maior compartimento 

 Câmara Municipal 
Medidas de segurança contra incêndios existentes Parte da fachada a ser considerada no dimensionamento 

Compartimentação Edificações Térreas Edificações com 2 ou mais pavimentos Horizontal Vertical 
Não Não Toda fachada do edifício Toda fachada do edifício 

 De acordo com o projeto, considera-se a área completa da fachada lateral da edificação em relação à edificação paralela (Espaço Alternativo), conforme figura 10 do item 6.1.1.6 da IT 07/2018. Tabela 2 da IT 07/2018 
Classificação da Severidade Carga de Incêndio 

Y (MJ/m²) 
I 0-680 
II 681-1460 
III Acima de 1460 

 Câmara Municipal 
Classificação da Severidade Carga de Incêndio 

Y (MJ/m²) 
II 681-1460 

 Conforme especificações fornecidas pela IT 07/2018 e NBR 14.432/2001, a edificação se enquadra em nível II de severidade e carga de incêndio.   



Determinação da distância mínima de separação entre fachadas de edificação. 
 Para o cálculo da distância mínima, utiliza-se a fórmula constatada no item 6.1.2.1 da IT 07/2018: D = α x (largura ou altura) + β 
Onde: D - distância de separação em metros; α - coeficiente obtido da tabela A-1, em função da relação (largura/altura ou 
altura/largura), da porcentagem de aberturas e da classificação de severidade; Largura ou altura - utilizar sempre a menor das duas dimensões da fachada; β - coeficiente de segurança que assume os valores de 1,5m (β¹) ou de 3m (β²), conforme a existência ou não de Corpo de Bombeiros no município. 
 Determinando a porcentagem “Y” na fachada relacionada 
 Câmara Municipal Dados coletados para o cálculo: 
 Área da Fachada ((20,76x3,35)/2) + 4,44x20,76 126,95 m² 

Área de Aberturas ((0,60x0,50)x2) + (1,95X1,15) + (1,19x1,15) + ((1,00x1,15)x2) + (2,00x1,15) + (1,80x2,10) 12,59 m² 
Percentual de Aberturas 12,59/126,95 9,92% 

 Tabela A-1 
ÍNDICE DAS DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA α  

D = α x (largura ou altura) + β 
  Obtendo-se a porcentagem de aberturas, utiliza-se a tabela A-1 da IT 07/2018 para a realização do cálculo:  Determinando o índice “X” na fachada relacionada. 
 Conforme Tabela A-1 IT07/18, para Largura 20,76 e Altura 7,80 X = 2,661 Portanto, índice 3,2 - α = 0,49 (Altura) = 7,8m β = 1,5m (O município possui Corpo de Bombeiros)  Obs: Adota-se sempre o valor inteiro imediatamente superior, caso o valor obtido seja fracionado, conforme IT 07/2018.     



 Conforme Item 6.1.3.2 da IT07/2018, Se a edificação em exposição ou expositora possuir até 12 m de altura e até 750 m² de área, desconsiderando aquelas áreas permitidas pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio, a distância de separação “D” pode ser definida, alternativamente, de acordo com a Tabela 3.  Câmara Municipal  
Altura Câmara Municipal Altura Espaço Alternativo Área Construída Câmara Municipal Área Construída Espaço Alternativo 

7,8m – Térreo <12 7,05m – Térreo <12 737,23m² <750 460,80m² <750 
 Conforme medidas, descritas na tabela acima, é possível utilizar a Tabela 3 da IT07/18.  

Porcentagem de Abertura “Y” Distância em Metros 
Pavimento “Térreo” 

9,92% Distância mínima: 4 metros 
 Conforme imagem abaixo, descrita na planta das medidas de segurança contra incêndios, 
a menor distância entre edificações está no trecho 2, sendo esta 4,25 metros. 
 4,25 > 4,00, portanto, conforme cálculo de isolamento de risco, de acordo com a It07/2018, e, conforme descrito na planta de medidas de segurança contra incêndios, pode-se classificar as edificações, como isoladas.  

 



    DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO Responsável pelo uso: CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO Zona: Comercial                                                              Natureza e Construção: Regularização Finalidade do Estabelecimento: Serviços Profissionais - Repartição Pública Horário e Turnos de Trabalho: 09:00 - 18:00 (Segunda Feira à Sexta Feira). Sistema de Iluminação e Ventilação: Diretas e Naturais Instalação de Água Potável: Rede Pública        Instalação de Águas Servidas: Rede Pública Sistema de Retirada de Lixo: Coleta Pública 
                                         _________________________                    _______________________________ Alexandre Donato Vieira Engenheiro Civil                                                  Câmara Municipal de Descalvado      Serviço Profissional - Repartição Pública CREA 5069932587 CNPJ: 54.021.647/0001-29  


