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1. OBJETIVO 
 
(...) 
 
1.3 Compete ao responsável técnico e ao responsável pela obra adotar, dimensionar e instalar corretamente as 
medidas de segurança contra incêndio estabelecidas nessa Norma Técnica. 
 
1.4 Compete ao CBMGO, durante a análise dos projetos e nas inspeções, por meio de seus militares, a 
verificação por amostragem dos itens exigidos nesta norma, não se responsabilizando pelo dimensionamento, 
pela instalação, comissionamento, teste, manutenção ou utilização indevida. 
 

2. APLICAÇÃO 
 
(...) 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
(...) 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Além das definições constantes da NT-03 - Terminologia de segurança contra incêndio, aplica-se a definição 
específica abaixo:  
 
4.2 Espaço pressurizado: caixa de escada, antecâmara, poço, saguão, corredor ou outro compartimento em que 
a pressão do ar é mantida em um valor mais alto do que o da zona de fogo. 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
(...) 
 
5.1.5.3 (...) 
 

a) Desenvolvimento do cálculo do suprimento de ar necessário considerando as duas situações previstas 
no item 5.1.6 abaixo: 

I. Escape de ar com todas as portas do espaço pressurizado na condição fechada (equação 2); 
II. Escape de ar considerando as portas na condição abertas, conforme a quantidade estipulada no 

Anexo B desta NT (equação 3). 
 
(...) 
 
5.1.6.1 Cálculo do suprimento de ar 
 

Para determinação do primeiro valor de suprimento de ar: 
Necessário para obtenção de um diferencial de pressão entre o ambiente a ser pressurizado (espaço 
pressurizado) e os ambientes contíguos, deve-se adotar a equação 1. Essa equação depende diretamente da 
área de restrição e do diferencial de pressão entre os ambientes contíguos. A área de restrição é determinada 
pelo escape de ar para fora do espaço a ser pressurizado, quando o ar passa, por exemplo, pelas frestas ao 
redor de uma PCF. 
O diferencial de pressão é o mínimo estabelecido na Tabela A1 do Anexo A desta NT, ou seja, 50 Pa. 
 
(...) 
 
5.1.6.4 Portas corta-fogo abertas e outras aberturas: 
 

a) (...) 
b) Caso haja uma abertura permanente no espaço pressurizado (uma janela dentro da caixa de escada, 

por exemplo), deve ser considerada a introdução de vazão de ar suficiente para se obter uma velocidade 
média do ar, através desta abertura, de 4 m/s;  

c)  (...) 
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5.1.6.7 Antecâmara de segurança de escada pressurizada  
 

a) (...) 
b) Essa antecâmara deve possuir as seguintes características:  
 

I. Ser interposta entre a escada pressurizada e os seus acessos nos pavimentos (áreas 
técnicas, áreas comuns ou privativas da edificação), em todos os níveis de pavimento, 
considerando-se a partir do piso de descarga, nos sentidos ascendente e descendente 
(pavimentos superiores e inferiores ao nível da descarga) dentro do critério de altura fixado 
na Tabela B1 do Anexo B desta NT; 

II. (...) 
 
NOTA: Edificações acima de 150m de altura devem possuir PCF P-90 tanto no acesso à antecâmara de segurança quanto no 
acesso à escada pressurizada. 

 
c)  (...) 
d) Deve haver um diferencial de pressão (DDP) entre a antecâmara de segurança e o interior da escada 

pressurizada, garantindo-se dessa forma o gradiente de pressão no sentido do interior da escada 
pressurizada para a antecâmara de segurança; para realizar essa DDP, o Corpo de Bombeiros aceita: 

 

I. A previsão de insuflação somente na escada, deixando uma abertura na parede entre a escada 
e cada antecâmara, adotando o princípio de vasos comunicantes, com um único dispositivo de 
controle de pressão localizado no interior da escada. A abertura mencionada deve ser dotada de 
dispositivo que garanta o fluxo de ar somente no sentido da escada à antecâmara, impedindo o 
fluxo da antecâmara à escada. O sistema deve ser dimensionado considerando as aberturas de 
frestas da antecâmara ao exterior, incluindo o poço do elevador; controlados por venezianas 
unidirecionais, reguláveis e independentes em cada nível de pavimento, de forma a manter um 
gradiente de pressão no sentido do interior da escada pressurizada para a antecâmara de 
segurança (Figura – 3). Um único dispositivo de controle de pressão deverá ser localizado no 
interior do espaço pressurizado e o cálculo do suprimento de ar para o sistema de pressurização 
deve ser dimensionado considerando o escape de ar através dessas grelhas, frestas do elevador 
de emergência (se houver – Figura 5) além das portas (adotar as frestas e vãos reais efetivos); 
 

 
 

Figura 3 – Pressurização de Antecâmara com insuflação na Escada. 
 

II. Sistemas de pressurização independentes entre a escada e as antecâmaras, com dutos, 
ventiladores e controles exclusivos para cada sistema, tendo um nível de pressurização mais 
alto na escada (50Pa) e mais baixo nas antecâmaras (45Pa). Se aceita o controle de 
pressurização pela variação da rotação dos ventiladores utilizando inversores de frequência 
na alimentação elétrica de seus motores; 
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Figura 4 – Pressurização de Antecâmara com insuflação Independente 
 
OBSERVAÇÃO: 

Quando exigido (ver Anexo B), as antecâmaras de segurança das escadas pressurizadas e dos elevadores de emergência, localizadas 

em níveis inferiores ao piso de descarga, devem possuir as mesmas características mencionadas acima. 

 

e) As edificações existentes estão isentas do cumprimento do estabelecido neste item, caso haja 
impossibilidade técnica de adaptação. 

 
5.1.6.8 Elevador de emergência 
 
O elevador de emergência, quando possuir a antecâmara pressurizada, deverá atender os critérios descritos 
na NT-11 além de possuir casa de máquinas independente e isolada em relação aos demais elevadores, com 
paredes com TRRF, mínimo de, 2 h e acessos por PCF P-90; 
 
5.1.6.8.1 Antecâmara de segurança do elevador de emergência 
 
Deverá adotar os critérios do item 5.1.6.7 e da Tabela A1 do Anexo A, desta NT, e apresentar as seguintes 
características: 
 

a) Quando contígua com a escada pressurizada, a antecâmara, quando não pressurizada por e não 
possuir duto exclusivo, deve ser pressurizada pelo mesmo sistema da escada, através de vasos 
comunicantes, controlados por venezianas unidirecionais, reguláveis e independentes em cada nível 
de pavimento, de forma a manter um gradiente de pressão no sentido do interior da escada 
pressurizada para a antecâmara de segurança, neste caso, considerar o escape de ar através dessas 
janelas no cálculo do suprimento total de ar necessário para o sistema de pressurização da escada 
(adotar as frestas e vão reais efetivos), conforme previsto no item 5.1.6.7 alínea d; 

 
Figura 5 – Pressurização de Antecâmara do Elevador de Emergência contígua a Escada 

 
b) Quando o acesso for independente da escada e a pressurização estiver sendo feita por duto 

exclusivo, o cálculo para determinação da vazão de ar de pressurização deverá considerar as frestas 
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das portas do elevador e das PCF de acesso às antecâmaras conforme a Tabela A2 do Anexo A. 
Considerando que esses parâmetros dimensionais poderão estar alterados na conclusão da obra, a 
vazão de ar introduzida em cada antecâmara deve ser regulada para que a pressão interna não 
ultrapasse a 60 Pa (controle na antecâmara – espaço pressurizado);  

 
Figura 6 – Pressurização de Antecâmara do Elevador de Emergência 

  
c) Alternativamente, pode ser adotada a pressurização das antecâmaras do elevador de emergência a 

partir do poço do elevador que funcionará como um duto de pressurização. Neste caso devem ser 
considerados o escape de ar através das aberturas no entorno da passagem de cabos de aço e outros 
no topo do poço do elevador; no piso da casa de máquinas; e em paralelo com o escape pelas frestas 
das portas de acesso ao elevador nos diversos pavimentos. Para tanto, avaliar as condições para se 
manter as antecâmaras pressurizadas até o limite de 60 Pa, considerando-se as resistências das 
frestas no entorno das portas dos elevadores e PCF de acesso em cada pavimento – precaver-se de 
que haja um fluxo de ar contínuo entre esse espaço pressurizado com os ambientes contíguos e, 
desses, com aberturas permanentes para o exterior da edificação, bem como as velocidades exigidas 
nesta norma. As paredes do poço do elevador devem seguir os critérios do item 5.3.6, desta NT; 
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Figura 7 – Pressurização de Antecâmara do Elevador de Emergência a partir do poço do elevador 

 
d) (...) 

 
 

 
Figura 8 – Pressurização do acesso ao Elevador de Segurança no patamar da Escada Pressurizada 

 
5.1.6.8.2 Edificações com altura ascendente superior a 12m devem possuir elevador de emergência com 
antecâmara pressurizada. 
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(...) 
 
5.2.1 Aspectos gerais 

 

a) (...) 
e) Portas corta-fogo devem ser do tipo P-90, quando não houver antecâmara, e estar de acordo com a 

norma NBR 11742/03, sendo instaladas de forma a atender às premissas básicas do projeto de 
pressurização de escadas. Caso contrário, a pressurização perde sua função e deve ser reavaliada, 
ou dispositivos complementares, junto a esta PCF, devem dar as garantias do projetado na 
pressurização. Tais dispositivos não podem alterar as características de resistência ao fogo das PCF;  

f) Atenção especial deve ser dada às edificações que possuam acesso de pessoas portadoras de 
deficiência física;  

g) (...) 
k) Caso exista algum compartimento ou equipamento que, direta ou indiretamente, possa gerar dúvida 

quanto à sua real interferência no sistema de pressurização, como por exemplo, sistema de controle 
de fumaça, o projeto deve pode ser submetido à análise de Comissão Técnica; 

l) Devem ser projetados sistemas de pressurização para as escadas que atenderem os pavimentos 
abaixo do piso de descarga e subsolos, caso esses pisos sejam utilizados para atividades diversas 
de estacionamento de veículos ou possuam altura ascendente maior que 12 m. 
 

5.2.2 Edifícios com múltiplas escadas 
 

a) (...) 
b) Não devem ser aceitas escadas de segurança com aberturas entre si (uma escada se comunicando 

com a outra, através de dutos, janelas etc.), quando estas contabilizarem a quantidade mínima de 
unidades de passagens exigidas para a edificação se tratarem de quantidade mínima de escadas 
exigidas para a edificação, conforme NT 11 - Saídas de emergência ou Código de Obras local; 

c) No caso de uma escada em que for utilizado o recurso arquitetônico de aproveitamento de área da 
caixa de escada, mantendo-se as larguras e unidades de passagens, com duas entradas distintas 
para a mesma caixa de escada em um mesmo nível, é permitida a pressurização por um único duto, 
devendo-se levar em conta o número de portas abertas, frestas e perdas em duplicata, não podendo 
diminuir o número mínimo de unidades de passagens escadas previstas para a edificação;  

d) Como regra geral deve-se evitar o uso de escadas de segurança pressurizadas e escadas simples 
ou enclausuradas sem pressurização, quando ocupam o mesmo espaço (mesmo ambiente – por 
exemplo: mesmo corredor de acesso). Casos específicos poderão ser aceitos pelo Corpo de 
Bombeiros, desde que o responsável técnico cite claramente, no memorial específico, que as 
ventilações do ambiente (por exemplo: ventilações permanentes nas fachadas, nos corredores de 
acesso e outras) garantam a não interferência da escada pressurizada sobre as demais. 

e) Somente é possível existir em uma mesma edificação escadas de emergência pressurizadas e não 
pressurizadas que atendam aos mesmos espaços, quando for comprovada a não interferência de 
uma sobre a outra, no que tange o arraste de fumaça para dentro das escadas não pressurizadas, 
sendo admitidas apenas escadas do tipo enclausurada e escada aberta exclusivamente para acesso 
aos pavimentos mais baixos da edificação (garagens, áreas de lazer ou similares); 

 
Nota: a comprovação de que trata a alínea d) deste inciso é feita mediante cumprimento de uma das seguintes condições:  

I - Separação entre as escadas de segurança pressurizadas e não pressurizadas por um espaço amplo, onde haja 
aberturas para o exterior com área mínima equivalente a duas vezes a área da porta de acesso à escada não pressurizada; 
ou  
II - Apresentação de laudo detalhado demonstrando que a operação do sistema de pressurização não acarretará em fluxos 
de fumaça para dentro das escadas não pressurizadas. 

 
5.2.3 Relação entre a pressurização e o sistema de ar-condicionado 

 

a) (...) 
c) Sistemas de exaustão podem ser mantidos ligados desde que promovam um fluxo favorável ao 

sentido do escape de ar do sistema de pressurização de escada, sendo que tais casos devem podem 
ser analisados em Comissão Técnica;  

d) (...) 
 

5.2.4 Estruturas de proteção e garantias de funcionamento do sistema de pressurização 
 

a) (...); 
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p) Nas edificações existentes, não é obrigatório o uso do grupo motogerador automatizado, que pode 
ser substituído pela ligação independente do grupo motoventilador; 

q) (...). 
 
5.3 Instalação e equipamentos 
 
5.3.1 Grupo Motogerador 
 

a) O grupo motogerador automatizado e seus acessórios, quando exigidos, de acordo com os critérios 
do Anexo B, desta NT (componentes elétricos e de controle) devem ter seu ser alojados em 
compartimento, o mesmo nível de proteção estabelecido no item 5.2.4, letra I desta NT resistente ao 
fogo por, no mínimo, 2 h. As PCF de acesso a esse compartimento devem ser do tipo PCF P-90;  

b) (...) 
c) O circuito formado pela tomada de ar frio e saída do ar aquecido (do compartimento casa de máquinas 

do grupo motogerador), bem como, o escape dos gases da combustão, para o perfeito funcionamento 
do grupo motogerador automatizado e seus acessórios, devem ser adequadamente alimentação 
elétrica dos sistemas de segurança e sistema de pressurização das edificações. Preferencialmente, 
o grupo motogerador e seus acessórios devem estar posicionados no pavimento térreo ou próximo 
deste. Caso não exista condição técnica para o cumprimento dessa exigência, no mínimo, deve ser 
garantida que a tomada de ar frio seja realizada próximo ao pavimento térreo, através de dutos, sem 
o risco de se captar a fumaça oriunda de um incêndio ou de outras fontes. Os dutos de tomada de ar 
frio se passarem por áreas de risco, devem possuir proteção que garanta resistência ao fogo por no 
mínimo 2 h. Cuidados especiais, quanto ao isolamento térmico e/ou de resistência ao fogo, devem 
ser tomados para os dutos de saída do ar aquecido e dutos de escape de gases da combustão; 
 

5.3.2 Grupo Motoventilador 
 

a) (...) 
b) Em todos os edifícios devem ser previstos sistemas motoventiladores em duplicata, com as mesmas 

características, para atuarem especificamente na situação de emergência, de acordo com os critérios 
estabelecidos no Anexo B desta NT;  

c) Excepcionalmente, nos edifícios residenciais com até 80 m de altura, nos edifícios de escritórios com 
até 60 m de altura e nos edifícios escolares com até 30 m de altura, é permitido o uso de somente 
um motoventilador;  

d) (...).  
 

5.3.3 Tomada de ar 
 

a) (...) 
b) As seguintes distâncias mínimas devem ser adotadas, em relação às aberturas próximas à tomada de 

ar da pressurização:  
 

I. 2,5 m das aberturas nas laterais, medidos horizontalmente. Quando a tomada de ar for feita 
abaixo do nível do piso de descarga da edificação, a distância deverá então ser de 5m;  

II. 2 m das aberturas acima da tomada de ar;  
III. Abaixo da veneziana de tomada de ar não serão permitidas aberturas na mesma fachada, 

inclusive de extração de fumaça de subsolos; 
IV. Não é permitida a instalação da tomada de ar em local interno à linha de projeção do 

pavimento superior, devendo estar situada em local seguro e livre de emissão de fumaça e/ou 
gases tóxicos ou asfixiantes;  

V. A tomada de ar não pode ser instalada na divisa com propriedades edificáveis. Quando 
instalada em fachada paralela a estas divisas devem distar, no mínimo, 5m medidos 
horizontalmente (vide Anexo E desta NT). 

c) (...) 
 
5.3.4 Casa de Máquinas do Grupo Motoventilador 
 
Edificações novas  
 
5.3.4.1 A tomada de ar e instalação do grupo motoventilador e seus acessórios, para o sistema de 
pressurização, devem atender às seguintes características:  
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a) O compartimento que abriga o conjunto motoventilador deve permitir facilidades de acesso para 
manutenção, mesmo quando estiver posicionado em nível subterrâneo. 

b) A tomada de ar deve localizar-se no nível do terreno, atendendo os critérios do item 5.3.3; 
 

5.3.5 Edificações existentes 
 

a) Nas edificações existentes, conforme previsto na NT-41, Em edificações anteriores a NT -13/2014 e, 
quando não houver condições técnicas de se cumprir o estabelecido no item 5.3.2 e 5.3.3 desta NT, 
devidamente comprovada a inviabilidade, quanto à instalação do conjunto motoventilador e a tomada 
de ar, pode ser permitida sua instalação no pavimento cobertura; 

b) (...): 
 
(...) 
 
5.3.10 Sistema de acionamento e alarme 

 

a) (...) 
 

OBSERVAÇÃO: 
1) Todos os ambientes ou halls que possuem acesso direto à escada pressurizada devem possuir sistema de detecção de 

fumaça. Se o pavimento não possuir hall ou corredor isolado para acesso a escada deve ser prevista detecção em todo 
pavimento. 

2) A escolha do tipo de detector (fumaça, temperatura, etc.) nos ambientes não previstos no Anexo B poderá ser feita de acordo 
com modelo apropriado para cada ambiente a ser protegido, levando-se em consideração a sensibilidade do detector e o 
tempo de resposta do sistema.  

 

b) (...); 
c) A instalação do detector de fumaça dentro do espaço pressurizado não é aceitável; 
d) O uso do sistema de detecção, como forma principal de acionamento do sistema de pressurização, 

não isenta o uso do sistema de alarme manual, sistema de chuveiros automáticos ou outro sistema 
de prevenção ou combate a incêndios. 
 

OBSERVAÇÃO: 
1) A existência de sistema de chuveiros automáticos ou outro sistema de combate a incêndios não isenta a necessidade de 

instalação de sistema de detecção e alarme, como forma principal de acionamento do sistema de pressurização; 
2) O treinamento da brigada de combate a incêndios e a elaboração de plano de abandono e emergências, para a plena utilização 

do sistema de detecção e alarme, devem ser elaborados e constantemente avaliados. 
 

e) O acionamento do sistema de alarme da edificação, de forma complementar e nunca substitutiva, 
através de acionadores manuais, sistema de sprinklers ou outro sistema de segurança, devem 
sempre acionar o sistema de pressurização em situação de emergência; 

f) (...); 
g) A instalação dos detectores automáticos ou acionadores manuais de alarme devem seguir as 

orientações da do Corpo de Bombeiros e, subsidiariamente, o que preceitua a NT-19;  
h) (...); 
i) Os sistemas que utilizem a abertura automatizada de grelhas para o escape de ar deverão indicar na 

no painel da Central de comando a condição “aberta” ou “fechada” de cada grelha utilizada no 
sistema;  

j) (...);  
r) A parada do sistema de pressurização, em situação de emergência, somente pode ser realizada de 

modo manual no painel de controle dos motoventiladores. 
 

5.3.11 Métodos de escape do ar para o exterior, a partir dos pavimentos 
 
5.3.11.1 Aspectos Gerais 
 
(...) 
 

I. Método do escape de ar por grelhas ou aberturas permanentes janelas  
 

Em edificações até 150m de altura será aceito o escape de ar dos ambientes adjacentes ao espaço 
pressurizado através de grelhas ou aberturas permanentes diretamente para o exterior da edificação 
atendendo os seguintes requisitos:  
 

a) Deverão atender o item 5.3.11.5 sendo instaladas em, no mínimo, duas fachadas distintas; 
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b) Ter aberturas na parede, junto ao teto ou no máximo a 15 cm deste, em todos os pavimentos, com 
área efetiva mínima de 0,246m² por pavimento (somatória de todas as grelhas ou aberturas 
consideradas); 

 

 
Figura 10 – Escape de ar nos pavimentos 

 
II. Método do escape de ar através de aberturas especiais no perímetro do edifício  

 

Quando se tratar de um edifício vedado ou por opção do projetista, poderão ser instaladas aberturas 
de escape especiais que permaneçam normalmente fechadas, na condição normal de uso da edificação, 
e funcionem no caso de ativação do sistema de pressurização. Para tais aberturas devem ser observados 
os requisitos do item 5.3.11.5 e proporcionar a velocidade de escape máxima do ar de 2,5m/s. 

 
III. Método do escape de ar através de dutos verticais 

 

O escape de ar através de dutos verticais poderá ser utilizado desde que não comprometa a 
compartimentação vertical exigida para a edificação. As aberturas devem ser protegidas nos moldes do 
especificado na NT-09 - Compartimentação horizontal e vertical. 

 
IV. Método do escape de ar através de extração mecânica 

 

O Escape de ar nos pavimentos poderá ser feito através de extração mecânica com um sistema 
projetado independente para cada andar, de forma a manter a compartimentação vertical. No caso de 
um sistema central coletivo, as grelhas do duto em cada andar devem permanecer normalmente 
fechados por um registro resistente ao fogo. Quando o sistema de pressurização entrar em operação, 
este registro deve abrir apenas nos andares em que houver fogo. 

 
V. Outro método de escape de ar para o exterior da edificação, a critério do projetista, poderá ser aceito 
desde que seja possível comprovar o desempenho e não haja prejuízo às demais medidas de segurança 
exigidas para a edificação, como por exemplo, compartimentação vertical, entre outras. 
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5.3.11.2 Se mais de um destes métodos forem utilizados em um edifício, as exigências relativas a um método 
isoladamente podem ser proporcionalmente reduzidas em função da área de escape prevista em cada 
método. 
 
5.3.11.3 Nos edifícios onde haja necessidade de sistema de escape do ar de pressurização, baseado na 
operação automática para abertura das grelhas no pavimento sinistrado dos dispositivos instalados para esta 
finalidade (aberturas especiais, duto vertical ou extração mecânica), o sinal que opera tais dispositivos deve 
ser, exclusivamente, do sistema de detecção de fumaça. o mesmo que aciona o grupo motoventilador no 
estágio de emergência. Sensores independentes, que acionem apenas os dispositivos de escape, não são 
permitidos;  
 
5.3.11.3.1 Devem ser previstos, em cada pavimento, acionadores manuais (comandos de abrir e fechar) 
para as grelhas daquele pavimento, os quais devem ser instalados de maneira que não possam ser 
acionados acidentalmente;   
 
5.3.11.3.2 O acionamento manual do sistema de alarme em um pavimento, ou outro sistema de incêndio, 
não deve provocar a abertura automática das grelhas naquele pavimento; 
 
(...) 
 
5.3.11.5 Condições de vento adversas 
 
Nos métodos descritos nos itens 5.3.11.1 I e II, uma das fachadas dos lados do edifício em contato com a 
área de escape deve ser descontada na avaliação da área efetiva de ventilação necessária em cada andar, 
de forma a se prevenir contra a influência dos ventos. Se as aberturas de escape não forem uniformemente 
distribuídas à volta da parede externa, o lado que tiver a maior área de escape deve ser descontado para fins 
de cálculo.  
 
(...) 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 Além das exigências previstas nessa norma deverão ser verificados ainda os procedimentos exigidos para 
saídas de emergências constantes na Norma Técnica 11. 
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ANEXO A  

Níveis de pressurização e Áreas de Escape 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela A1 – Níveis de pressurização. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1) Pa = Pascal, sendo que 10 Pa equivalem a 1,0 mmH2O; 
2) Quando pavimentos subterrâneos necessitem ser pressurizados, o projeto deve ser submetido à avaliação em Comissão Técnica. 

 
 
 
 
 
 

TIPO DE PCF 
TAMANHO 

(m) 

ÁREA DE ESCAPE 

PCF ABERTA 

(m2) 

ÁREA DE ESCAPE 

PCF FECHADA 

(m2) 

PCF simples, batente rebaixado dando ACESSO 
ao espaço pressurizado 

2,10 X 0,89 1,64 0,03 

PCF simples, batente rebaixado permitindo a 
SAÍDA do espaço pressurizado 

2,10 X 0,89 1,64 0,04 

PCF dupla com ou sem rebaixo central dando 
ACESSO ao espaço pressurizado 

2,10 X 0,89 (cada) 3,28 0,045 

PCF dupla com ou sem rebaixo central 
permitindo SAÍDA do espaço pressurizado 

2,10 X 0,89 (cada) 3,28 0,06 

Porta do Elevador de Segurança 2,10 x 0,80 - 0,06 

 
Tabela A2 – Áreas típicas de escape para quatro tipos de PCF e Elevador de Segurança. 

 
OBSERVAÇÃO: 
Nos demais tipos de PCF, PCF duplas, portas de elevadores, suas dimensões devem ser verificadas junto aos fabricantes. 

 
  

VALORES DE DIFERENCIAL DE PRESSÃO (Pa) 

SISTEMA DE 1 ESTÁGIO SISTEMA DE 2 ESTÁGIO 

50 

1º ESTÁGIO 2º ESTÁGIO 

15 50 
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ANEXO B 
 

Resumo de exigências para os diversos tipos de edificações com sistemas de pressurização 
 

G
R

U
P

O
 

Ocupação/Uso 

(4) 

CRITÉRIO 

DE ALTURA 

(6) (7) 

NÚMERO DE PCF 
CONSIDERADAS 

ABERTAS 

(8) (9) 

PREVER GRUPO 
MOTOGERADOR 
AUTOMATIZADO 

(Autonomia de 4h) 

PREVER 
DUPLICATA DO 

GRUPO 
MOTOVENTILADOR 

LOCAIS A SEREM 
SUPERVISIONADOS 
PELO SISTEMA DE 

DETECÇÃO 
AUTOMÁTICA DE 

FUMAÇA (1) 

A 
Residencial 

(2) (3) 

Até  80 m 1 
SIM 

(exceto convento) 
SIM NÃO 

a) No hall comum ou 
privativo de acesso à 
saída de emergência 
pressurizada; 
 
b) Em todos os 
corredores de 
circulação, em áreas 
comuns, utilizados 
como rota de fuga 
para acesso à saída 
de emergência 
pressurizada; 

 
c) Em todos os 
corredores de 
circulação privativos, 
quando o acesso à 
saída de emergência 
pressurizada atender 
diretamente as áreas 
privativas; 
 
d) Em todos os 
ambientes com 
acesso direto à saída 
de emergência 
pressurizada; 
 
e) No compartimento 
destinado ao conjunto 
motoventilador (laço 
exclusivo e 
independente ou 
similar); 
 
f) No compartimento 
destinado ao grupo 
motogerador, quando 
este atender ao 
sistema de 
pressurização de 
escadas; 
 
g) Nos acessos à 
antecâmara de 
segurança do 
compartimento 
destinado ao conjunto 
motoventilador, 
quando este estiver 
localizado em 
pavimento subsolo. 
 

Acima de  
80 m 

2 SIM SIM 

B 
Serviços de 

Hospedagem 

Até  30 m 2 SIM SIM 

Acima de  
30 m 

2 SIM SIM 

C Comercial 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

D 

Serviço 
Profissional 

(2) 

Até  21 m (5) 1 
SIM NÃO 

(Pav. < 750 m2) 
SIM NÃO 
(até 60 m) 

Acima de  
21 m 

2 SIM 
SIM 

(a partir de  60 m) 

E 

Educacional e 
cultural física 

(2) 

Até  30 m 2 SIM NÃO SIM NÃO 

Acima de  
30 m 

2 SIM SIM 

F 
Local de 

Reunião de 
Público 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

G 
Serviço 

Automotivo 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

H 
Serviço de 
Saúde e 

Institucional 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

I Indústria 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

J Depósito 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

L Explosivos 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

M Especiais 

Até  12 m 2 SIM SIM 

Acima de  
12 m 

2 SIM SIM 

Tabela B1 – Resumo de exigências para os diversos tipos de edificações com sistemas de pressurização. 
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NOTAS ESPECÍFICAS 
 

1) (...) 

 

2) Conforme item 5.3.1 letra c nos edifícios residenciais com até 80 m de altura, nos edifícios de 

escritórios com até 60 m de altura e nos edifícios escolares com até 30 m de altura, é permitido o uso 

de somente um motor. De forma substitutiva podem ser usados 2 grupos motoventiladores, sendo 

que cada grupo deve manter no mínimo 50% da vazão total do sistema, e 100% da pressão total 

requerida para atuarem especificamente no estágio de emergência. 

 

3) Em edificações com altura superior a 12 m, do tipo convento, é exigido grupo motogerador 

automatizado. 

 

4) Quando o subsolo necessitar de proteção por escada à prova de fumaça, conforme NT 11, esta 

poderá alternativamente ser dotada de sistema de pressurização. 

 

5) Edificações isentas de uso do grupo motogerador desde que a área de cada pavimento seja inferior 

a 750 m². 

 

6) Somente é exigido “antecâmara de segurança” nos acessos à escada pressurizada, de acordo com 

item 5.1.6.7 desta NT, para edificações residenciais com altura igual ou superior a 120 m e demais 

ocupações com altura igual ou superior a 90 m. 

 

7) Quando a edificação for dotada de elevador de emergência, seus acessos devem ser protegidos por 

antecâmara de segurança, conforme descrito no item 5.1.6.8.1. desta NT, em todos os pavimentos 

atendidos, inclusive para os pavimentos situados abaixo do piso de descarga, quando obrigatório, 

conforme NT-11. Essa antecâmara pode ser dispensada apenas no nível térreo (piso de descarga) 

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 ou, caso possua, 

estacionamento, loja ou dependências com carga incêndio, estas devem possuir compartimentação 

em relação a esse hall. 

 

8) (...) 

 

9)  Foi considerado que o acesso do pavimento para a escada se dá apenas por uma PCF; se o 

pavimento tiver acesso por duas ou mais PCF’s (considerando o pavimento mais desfavorável – com 

mais acessos), o cálculo será pelo nº total de PCF’s de acesso multiplicado pelo nº de pavimentos do 

cálculo. 

 
10) (...) 
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(...) 

 

V - Cálculo da vazão de ar em excesso e dimensionamento do damper de alívio (Registro de sobre 

pressão ou damper motorizado acionado por sensor diferencial de pressão) 

 

1) Condições: 

a. situação de emergência (incêndio); 

b. todas as PCF da escada pressurizada consideradas fechadas;  

c. diferencial de pressão entre o espaço pressurizado e os ambientes contíguos não deve ser superior 

a 60 Pa; 

d. Todas as portas de acesso a escada pressurizada na condição fechada e escape de ar apenas 

pelas frestas e damper de alívio. 

 

2) Cálculo do fluxo de ar necessário para o sistema de pressurização considerando as PCF fechadas  para 

dimensionamento do damper - (QFTD) 

Cálculo de QFTD: 

QFT = 0,827 x A x (P)(1/N) (Equação 1) 
sendo: 
A = área de restrição = 0,55 m2 
P = diferencial de pressão = 60 (Pa) (conforme item 5.1.5.1 desta NT) 
N = índice numérico = 2 
Portanto, QFTD = 0,827 x 0,55 x (60)1/2 
QFTD = 3,52 m3/s  
QFTD = 3,52 m3/s x 1,4 (fator de segurança)  
QFTD = 4,92 m3/s  
 

 

3) Cálculo da vazão de ar em excesso para dimensionamento do damper de alívio (QD): 

 
QD = QTS - QFTD 

QD = 5,26 m3/s – 4,92 m3/s 
QD = 0,34 m3/s 
 

Portanto o damper de alívio deve ser capaz de manter a pressão no interior do espaço pressurizado abaixo 
de 60 Pa, para uma vazão em excesso de 0,34 m³/s. 
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ANEXO G 
 

Modelos de escape de ar a partir da Escada Pressurizada e Elevador de Emergência 
 

1) Condições: 

a. PCF1: Área de Escape da PCF1 fechada; 

b. PCF2: Área de Escape da PCF2 fechada; 

c. GR: Área de secção livre da grelha (se houver); 

d. EE: Área de Escape da porta do Elevador de Emergência fechada; 

 
I – Pressurização de Antecâmara com insuflação na Escada. 

 

 

 

 

Atotal Escada com antecâmara neste 

pavimento: 

 

𝟏

(𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)𝟐
=  

𝟏

(𝑮𝑹 + 𝑷𝑪𝑭𝟏)𝟐
+

𝟏

(𝑷𝑪𝑭𝟐)𝟐
 

 

 

 

 

II – Pressurização da Antecâmara com insuflação Independente 

 

 

 

Atotal Escada neste pavimento = PCF1 

 

Atotal Antecâmara neste pavimento = PCF2* 

 

* No cálculo da vazão na antecâmara deverá ser 

considerada a vazão na fresta da PCF1. 
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III – Pressurização da Antecâmara do Elevador de Emergência contígua a Escada 

 

 

 

Atotal Escada com antecâmara e Elevador 

de Emergência neste pavimento: 

 

𝟏

(𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)𝟐
=  

𝟏

(𝑮𝑹 + 𝑷𝑪𝑭𝟏)𝟐
+

𝟏

(𝑬𝑬 + 𝑷𝑪𝑭𝟐)𝟐
 

 

 

 

 

IV – Pressurização da Antecâmara do Elevador independente 

  

 

 

 

Atotal da antecâmara da Elevador de 

Emergência neste pavimento: 

 

𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝑬𝑬 + 𝑷𝑪𝑭 
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V – Escada e Elevador de Emergência independentes (Elevador sendo pressurizado pelo poço) 

 

Atotal Escada neste pavimento =  PCF1 

 

 

 

Atotal Elevador Emergência neste pavimento: 

𝟏

(𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)𝟐
=  

𝟏

(𝑬𝑬)𝟐
+

𝟏

(𝑷𝑪𝑭𝟐)𝟐
 

 
 
*Para a área total de escape do elevador de emergência e 
dimensionamento da vazão do motoventilador, deverão ser 
consideradas ainda o escape de ar através das aberturas no 
entorno da passagem de cabos de aço e outros no topo do 
poço do elevador; no piso da casa de máquinas, em paralelo 
com a Área de escape de todos pavimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

VI – Pressurização da Antecâmara com insuflação Independente 

 

 

 

 

 

Atotal Escada neste pavimento: 

𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝑬𝑬 + 𝑷𝑪𝑭 
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ANEXO H 
 

Modelo de cálculo de escape de ar para o exterior a partir dos pavimentos utilizando grelhas: 
 

1) Condições: 

a. Velocidade de Escape: 1m/s; 

b. Duas grelhas em fachadas opostas: Área de secção livre: 0,247m2 (1200x400); 

 

2) Vazão requerida de escape por pavimento (conforme 5.3.11.1); 

 Qesc = 15% * A * V    

 

Sendo: 

 

A = Área de passagem de ar por meio do vão de luz de uma porta corta-fogo aberta, em caso de 

situação de incêndio – adotar PCF simples: 1,64 m2 (conforme Tabela A2 do Anexo A) 

V = Velocidade de 1m/s  

Portanto, Qesc = 15% * 1,64 * 1 

Qesc = 15% * 1,64 * 1 

Qesc = 0,246 m³/s 

 

As aberturas permanentes, devem ser capazes de extrair uma vazão total de 0,246 m³/s por 

pavimento, considerando as condições adversas descritas no item 5.3.11.5 e a velocidade de 1 m/s. 

  
Figura H.1 - Desenho apenas ilustrativo. 

 

3) Vazão nas Grelhas: 

Desconsiderando uma das grelhas, teremos:  

QGR = 1 (m/s) x 0,247 (m2) = 0,247 m3/s. 

 

Obs.: Caso a circulação comum possua acesso a mais de duas fachadas a área efetiva mínima 

das grelhas poderá ser distribuída entre as fachadas consideradas para o escape de ar.  


