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1. OBJETIVO 
 
1.1 Esta Norma fixa as condições exigíveis que as edificações devem possuir: 
 

a) A fim de Para que sua população possa abandoná-las, em caso de incêndio, completamente 
protegida em sua integridade física; 

(...) 
 

2. APLICAÇÃO 
 
(...) 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Normas Técnicas. Goiás, 2014. 
Instrução Técnica n. 11/2011 2019 – CBPMESP. 
(...) 
NBR 9050 – Adequação das edificações e do imobiliário urbano à pessoa deficiente Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
NBR 9441 – Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio. 
NBR 13434 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – formas, dimensões e cores. 
NBR 13435 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. 
NBR 13437 – Símbolos gráficos para sinalização contra incêndio e pânico. 
(...) 
NBR 13768 – Acessórios para PCF em saídas de emergência Acessórios destinados à porta corta-fogo para 
saída de emergência - Requisitos. 
(…) 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
(...) 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 Classificação das edificações Para os efeitos desta Norma Técnica, as edificações são classificadas 
quanto à ocupação ou uso conforme Tabela 1 do Anexo A da Norma Técnica –01. 
 
(...) 
 
5.3.3 Exclusivamente para o cálculo da população, devem ser incluídas nas áreas de pavimento: 
 

a) (...) 
b) As áreas totais cobertas das edificações F-3, F-6 e F-11, inclusive recintos ou pistas preparadas para 

jogos, desportos e assemelhados; 
c) As áreas de escadas, rampas e assemelhados, no caso de edificações dos grupos F-3, F-6, F-7 e F-

11, quando, em razão de sua disposição em planta, esses lugares puderem, eventualmente, ser 
utilizados como arquibancadas. 

 
(...) 
 
5.5.3.1.1 Para as edificações ou ambientes com ocupações de divisão F-2, F-3, F-5, F-6, F-7 e F-11 com 
público superior a 500 pessoas será obrigatória a previsão de no mínimo duas saídas de emergência, 
localizadas preferencialmente em lados distintos da edificação ou ambiente. 
 
(...) 
 
5.5.3.2.5 Para os subsolos com altura ascendentes até ascendente de até 12 m, e que tenham ocupação 
diferente de estacionamento (garagens - G1 e G2) devem ser observadas os itens 5.7.7.3, 5.7.8.5 e 5.7.10.6. 
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5.5.3.2.6 Para os subsolos com altura ascendentes ascendente superior a 12 m, e que tenham ocupação 
diferente de estacionamento (garagens - G1 e G2) devem ser projetados sistemas de pressurização para as 
escadas. 
 
(...) 
 
5.5.4.1 As portas das rotas de saídas, e aquelas das salas com capacidade acima de 50 pessoas, em 
comunicação com os acessos e descargas, devem abrir no sentido do trânsito de saída (Ver Figura 2), 
podendo ser dispensado quando o público total da edificação atendido pela saída for igual ou inferior a 50 
pessoas e esta for utilizada como porta de segurança da edificação, salvo exceções previstas nesta Norma 
Técnica. 
 
(...) 
 
5.5.4.5 Para ocupações de divisão F-2, F-3, F-5, F-6 e F-11, com capacidade acima de 200 pessoas, será 
obrigatória a instalação de barra antipânico nas portas de saídas de emergência, das rotas de saída e nas 
portas de comunicação com os acessos às escadas e descarga, conforme NBR 11785. 
 
5.5.4.5.1 As edificações com ocupações de divisão F-2, térreas com ou sem mezaninos, com área máxima 
construída de 1500 m², podem ser dispensadas da exigência de instalação de barras ou dispositivos 
antipânico, desde que haja compromisso do responsável pelo uso, através de termo de responsabilidade das 
saídas de emergência (Anexo M da Norma Técnica 01) assinado pelo proprietário ou responsável pelo uso, 
de que as portas permanecerão abertas durante a realização dos eventos. 
 
(...) 
 
5.5.4.6.1 Serão permitidas as instalações de grades de segurança infantil desde que estas sejam de fácil 
remoção (sem uso de ferramentas) e possuam, no máximo, 90cm de altura (medidos do piso). 
 
(...) 
 
5.5.4.7.1 A exigência de sistema de abertura antipânico ou sistema de abertura automática, do item anterior, 
pode ser dispensada quando a porta de correr atender a um público igual ou inferior a 200 pessoas para as 
ocupações em geral e igual ou inferior a 50 pessoas para as divisões F-3, F-5, F-6 e F-11, mediante nota 
inserida no projeto, quando exigido, e preenchimento do Anexo M da NT-01. 
 
5.5.4.7.2 Nas rotas de fuga internas das edificações com ocupação de divisão F-3, F-5 e F-6 e F-11, que 
atendam ambientes com público total acima de 200 pessoas, a instalação de portas de correr só será 
permitida caso as mesmas possuam sistema de abertura antipânico. 
 
5.5.4.7.3 O termo citado nos itens anteriores (Anexo M da NT-01) devidamente preenchido, deverá ser 
recolhido durante a inspeção e ficar arquivado na Seção do Corpo de Bombeiros inserido no Sistema 
Integrado de Análise de Projetos e Inspeções – SIAPI, juntamente com o restante da documentação do 
processo. 
 
(...) 
 
5.5.4.10 Quando a vigília da edificação for feita por portaria remota, cuidados devem ser observados com as 
áreas que necessitam de autenticação e/ou autorização para que sejam acessadas por transeuntes através 
de uma porta com controle de acesso por automação, como, por exemplo, halls de edifícios e "pulmões" para 
identificação em guaritas. 
 

a) Quando houver exigência de Alarme de Incêndio na edificação, os dispositivos de destravamento das 
portas com controle de acesso por automação (elétricas, magnéticas, etc) deverão ser interligados 
ao sistema de alarme de incêndio, de forma que, quando o sistema de alarme for acionado (por 
botoeiras, acionamento da bomba de hidrantes, etc), todas as portas com controle de acesso por 
automação permaneçam destravadas, mesmo em caso de falta de energia, pane e/ou defeito de seu 
sistema. 

b) Quando não houver exigência do sistema de alarme de incêndio, as portas com controle de acesso 
por automação (elétricas, magnéticas, etc) deverão possuir dispositivo de destravamento em todas 
as áreas de acesso restrito, mesmo em caso de falta de energia, pane e/ou defeito de seu sistema. 
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5.5.4.10.1 Em todos os casos deve-se prever, também, botoeiras independentes para cada porta com controle 
de acesso por automação de forma a permitir que qualquer pessoa que esteja nas áreas de acesso restrito 
da edificação consiga sair sem a necessidade de acionamento de uma central ou ajuda de um terceiro. 
 
5.5.4.10.1.1 O acionamento destas botoeiras pode liberar a passagem apenas por um curto período de tempo, 
o suficiente para que a pessoa que as acionou consiga passar. 
 
5.5.4.10.2 Não são aceitas portas com controle de acesso por automação que restrinjam o acesso de pessoas 
das áreas de estacionamentos de veículos aos halls que dão acesso às rotas de fuga da edificação. 
 
5.5.4.10.3 Nessas edificações, adicionalmente, deverá ser instalada, no acesso principal da edificação, placa 
indicativa da localização do quadro geral de distribuição de energia – QDG (área comum e privativas) bem 
como do Gerador de energia, quando houver. 
 
(...) 
 
5.7.7.2 As escadas não-enclausuradas ou escadas comuns (NE) podem ter largura mínima de 1,00 m, 
respeitadas as demais exigências, quando se enquadrar em uma das seguintes situações: 
 

a) Atender a edificações classificadas nos grupos de ocupação A, B, C, D, G, I ou J, com população total 
do prédio atendida pela escada inferior a 50 pessoas e altura até 6,00 m; 

b) A escada for exigida apenas como segunda saída, desde que haja outra escada que atenda a toda 
população, que não pode ultrapassar 50 pessoas, nos mesmos grupos de ocupação citados na alínea 
anterior. 

 
5.7.7.3 Para os subsolos com altura ascendente de até 12 m com ocupação diferente de estacionamento 
(garagens -G1 e G2), em edificações onde está prevista a escada NE conforme Tabela C1 do Anexo - C, esta 
deve ser enclausurada dotada de PCF P-90 sem a necessidade de ventilação. 
 
(...) 
 
5.7.8.5 Para os subsolos com altura ascendente até 12 m com ocupação diferente de estacionamento 
(garagens - G1 e G2), em edificações onde está prevista a escada EP conforme Tabela C1 do Anexo - C, 
esta deve ser enclausurada dotada de PCF P-90 sem a necessidade de ventilação. 
 
(...) 
 
5.7.10.2 As paredes das antecâmaras devem ter acabamento liso podem ter acabamento liso, tinturas lisas, 
texturas, grafiatos, revestimentos cerâmicos ou quaisquer outros tipos de acabamento ou revestimento similares 
aos anteriores, desde que não possuam arestas ou extremidades que obstruam ou prendam parte do corpo ou 
vestimenta das pessoas que necessitem transitar ou sair de forma emergencial da edificação. 
 
(...) 
 
5.7.10.5 Não é necessária antecâmara no pavimento de descarga da escada quando este não estiver em 
local de risco de incêndio, ou seja, esse pavimento seja destinado única e exclusivamente a hall de recepção 
com acesso diretamente a via pública 
 
5.7.10.5.1 Caso possua estacionamento, loja ou dependências com carga de incêndio, a antecâmara no 
pavimento de descarga poderá ser substituída por compartimentação entre estas e o hall. 
 
5.7.10.6 A antecâmara dos subsolos com altura ascendente até 12 m com ocupação diferente de 
estacionamento (garagens - G1 e G2), em edificações onde está prevista a escada PF conforme Tabela C1 
do Anexo - C, a antecâmara terá apenas o duto de saída de fumaça. 
 
(...) 
 
5.7.11.4 Os dutos de entrada de ar devem: 
 

a) (...) 
e) Ter abertura em sua extremidade inferior ou junto ao teto do 1° pavimento, possuindo acesso direto 

ao exterior e que assegure térreo, assegurando a captação de ar fresco respirável, devendo esta 
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abertura ser guarnecida por telas de arame com espessura dos fios superior ou igual a 3 mm e malha 
com dimensões mínimas de 2,5 cm por 2,5 cm; de modo que não diminua a área efetiva de ventilação, 
isto é, sua secção deve ser aumentada para compensar a redução. 

 

NOTA: A abertura exigida na letra “e” poderá ser projetada junto ao teto do primeiro pavimento que possua 

acesso direto ao exterior (Ex.: piso térreo). 

 
(...) 
 
5.7.11.6 A tomada de ar do duto de entrada de ar deve ficar longe de qualquer eventual fonte de fumaça em 
caso de incêndio, na projeção da edificação e de preferência, no ao nível do solo ou próximo a este abaixo 
deste. 
 
(...) 
 
5.9.2.1 Enquanto não houver norma específica referente a elevadores de emergência, estes devem atender 
a todas as normas gerais de segurança previstas nas NBR 5410 e NBR 7192 14712 (Ver Figura 9): 
 

a) (...) 
d) Deve estar ligado a um grupo moto gerador (GMG) de emergência com autonomia igual ou superior 

ao tempo de resistência ao fogo exigido para a escada de emergência. 
 
(...) 

 

5.10.2.5 Á área de refúgio poderá ser substituída por rampa desde que atenda aos requisitos do item 5.6. 
 

(...) 
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ANEXO A 
Tabela A1: Dados para o dimensionamento das saídas de emergência 

 

Ocupação 

População 

Capacidade da Unidade de 
Passagem (UP) 

Grupo Divisão 
Acessos / 
Descargas 

Escadas / 
Rampas 

Portas 

A 

A-1, A-2 Duas pessoas por dormitório(A) 

60 45 100 A-3 
Duas pessoas por dormitório(A) e uma pessoa 
por 4 m2 de área de alojamento(B) 

B B-1, B-2 
Duas pessoas por dormitório(C) e uma pessoa 
por 15 m2 nas demais áreas 

C C-1 a C-3 Uma pessoa por 5 m2 de área(D) (E) 

100 

 

75 

 

100 

 

D D-1 a D-4 Uma pessoa por 7 m2 de área(F) 

E 

E-1 
Uma pessoa por 1,5 m2 de área de sala de 
aula(H) 

E-2, E-4 Uma pessoa por 3 m2 de área de sala de aula(H) 

E-3 Uma pessoa por 5m2 de área 

E-5, E-6 Uma pessoa por 3 m2 de área de sala de aula 30 22 30 

F 

F-1, F-10 Uma pessoa por 3 m2 de área 

100 75 100 
F-2, F-5, F-8 Uma pessoa por m2 de área (G) 

F-3, F-6, F-7, F-9, F-11 Duas pessoas por m2 de área 

F-4 Uma pessoa por 3 m2 de área 

G 
G-1, G-2, G-3 Uma pessoa por 40 vagas de veículos 

100 60 100 
G-4, G-5, G-6 Uma pessoa por 20 m2 de área 

H 

H-1, H-6 Uma pessoa por 7 m2 de área 60 45 100 

H-2 
Duas pessoas por dormitório (C) e uma pessoa 
por 4 m2 de área de alojamento (B) 

30 22 30 

H-3 
Uma pessoa e meia por leito e uma pessoa por 
7 m2 nas demais áreas 

H-4 Uma pessoa por 7 m2 de área 100 75 100 

H-5 Uma pessoa por 7 m2 de área 60 45 100 

I I-1, I-2, I-3 Uma pessoa por 10 m2 de área 

100 60 100 

J J-1, J-2, J-3, J-4 Uma pessoa por 30 m2 de área (D) 

L 
L-1 Uma pessoa por 3 m2 de área 

L-2, L-3 Uma pessoa por 10 m2 de área 

M 

M-2, M-3, M-9 Uma pessoa por 10 m2 de área 

M-4 Uma pessoa por 4 m2 de área 

M-5, M-7, M-8, M-10 Uma pessoa por 30 m2 de área 

N N-1, N-2 Uma pessoa por 30 m2 de área 100 75 100 
 

(...)  
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ANEXO C 
Tabela C1: Tipos de escadas de emergência por ocupação 

 

Altura 
em m 

H ≤ 6 6 < H ≤ 12 12 < H ≤ 30 Acima de 30m 

Grupo Divisão Tipo de escada Tipo de escada Tipo de escada Tipo de escada 

A 
A-1 NE NE – – 

A-2 e A-3 NE NE EP PF 

B B-1 e B-2 NE EP PF PF 

C 
C-1 e C-2 NE NE EP PF 

C-3 NE EP PF PF 

D D-1 a D-4 NE NE EP PF 

E E-1 a E-6 NE NE EP PF 

F 

F-1 a F-5 NE NE EP PF 

F-6 e F-11 NE EP PF PF 

F-7 NE EP EP PF 

F-8 NE EP PF PF 

F-9 e F-10 NE EP EP PF 

G 
G-1 e G-2 NE NE EP EP 

G-3 a G-6 NE NE EP PF 

H 

H-1 NE NE EP PF 

H-2 a H-4 NE EP PF PF 

H-5 NE NE EP PF 

H-6 NE NE EP PF 

I 
I-1 e I-2 NE NE EP PF 

I-3 NE EP PF PF 

J J-1 a J-4 NE NE EP PF 

L L-1 a L-3 NE EP PF PF 

M 

M-1 NE NE EP PF 

M-2 NE EP PF PF 

M-3 NE NE EP PF 

M-4 NE NE NE NE 

M-5 NE NE EP PF 

M-6 a M-10 NE NE NE EP 

N N-1 e N-2 NE NE NE EP 
 

NOTAS GENÉRICAS: 

a) (...) 

i) Para os subsolos com altura ascendente de até 12 m com ocupação diferente de estacionamento (garagens - G1 e G2), onde 

está prevista a escada NE conforme Tabela C1 do Anexo - C, esta deve ser enclausurada dotada de PCF P-90 sem a 

necessidade de ventilação; 

j) Para os subsolos com altura ascendente de até 12 m com ocupação diferente de estacionamento (garagens - G1 e G2), onde 

está prevista a escada EP conforme Tabela C1 do Anexo - C, esta deve ser enclausurada dotada de PCF P-90 sem a 

necessidade de ventilação; 

k) A antecâmara dos subsolos com altura ascendente de até 12 m com ocupação diferente de estacionamento (garagens - G1 e 

G2), onde está prevista a escada PF conforme Tabela C1 do Anexo - C, a antecâmara terá apenas o duto de saída de fumaça; 

l) Para os subsolos com altura ascendentes superior a 12 m, e que tenham ocupação diferente de estacionamento (garagens - 

G1 e G2) devem ser projetados sistemas de pressurização para as escadas; 

m) (...) 


