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Analise e parecer sobre a adequação legal da 
USP LESTE, a partir da regulamentação vigente, 
do Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal de 

São Paulo, e indicação de providências 
necessárias para correção de irregularidades 

 
 
 

1. Introdução 
 

O presente trabalho apresentará uma análise da adequação dos 

espaços construídos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

(EACH) da Universidade de São Paulo, também conhecida como USP 

Leste, situada à Rua Arlindo Bettio, 1000 - V. Guaraciaba/Ermelino 

Matarazzo, São Paulo, CEP 03828 – 000, face à regulamentação 

estadual e municipal e dentro dos quesitos relativos à segurança contra 

incêndio. 

Abrangerá os seguintes tópicos: 

1. Sistema de Extintores de Incêndio; 

2. Sistema de Hidrantes de Combate a Incêndios; 

3. Sistema de Iluminação de Emergência; 

4. Sistema de Sinalização de Emergência; 

5. Sistema de Isolamento Vertical/Horizontal; 

6. Resistência ao fogo dos elementos da construção; 

7. Controle dos Materiais de Acabamento; 

8. Sistema Elétrico e de Controle de Descargas Atmosféricas; 

9. Sistema de Saídas de Emergência; 

10. Sistema de Alarme; 
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11. Sistema de Chuveiros Automáticos (sprinklers); 

12. Brigada de Incêndio. 

 

As construções não são novas, mas por não terem à época da 

construção aprovado os respectivos projetos de segurança contra 

incêndio (SCI) junto ao Corpo de Bombeiros e Prefeitura, devem 

atender à legislação vigente. 

 

As referências às regulamentações serão complementadas, dentre 

outros, pelo Decreto 56819/11 e Capítulo 12 do Código de Obras e do 

capítulo 12 do Regulamento do Código de Obras. 

A análise foi feita com base principalmente no “Decreto 56819/11 

- Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de 

risco no Estado de São Paulo” (e suas Instruções Técnicas - ITs) e no 

Capítulo 12 do “Código de Obras e Edificações e da Regulamentação do 

Código de Obras e Edificações da cidade de São Paulo”. 

De acordo com a Tabela 1 do Regulamento do Corpo de 

Bombeiros (Decreto 56819/11) as edificações estariam assim 

classificadas: 

Instalações destinadas às aulas (escola propriamente dita) – E-1; 

Ginásio de Esportes – E-3 (alternativamente F-3 quando existem 

arquibancadas); 

Edificações com Áreas Administrativas – D-1; 

Biblioteca – F-1; 

Auditórios – F-5; 

Central de Serviços – D-3; 

A Prefeitura Municipal não possui detalhamento de classificação de 

edificações e ocupações para fins de exigências referentes à SCI. 

Quando referenciadas no presente documento, as diversas 

edificações serão citadas pelo conjunto letra-algarismo conforme o 

Mapa do Plano de Expansão 2012/2014, também anexado. 



Gill & Negrisolo 3

 

2. Resumo das recomendações 
 

Sistema de Extintores de Incêndio (IT – 21) 

 
A quantidade de extintores instalada supera ao exigido pela IT 21. 

Recomenda-se deixar os locais em que os aparelhos extintores estão 

instalados (em grupos de 2 ou 3), com apenas um extintor, recolhendo 

os demais, para utilização conforme sugerido no corpo do 

relatório/parecer.  

 

Sistema de hidrantes (IT – 22) 

 
Os sistemas de hidrantes estão com vazamentos e desativados e 

devem ser recuperados e ativados. 

A necessidade de se prover o sistema de hidrantes com esguicho 

regulável, provavelmente vai obrigar à troca (redimensionamento) dos 

sistemas de bombeamento para hidrantes (ver sobre sistema de 

chuveiros automáticos no tópico 3.11). 

 

Sistema de iluminação de emergência (IT – 18) 

 
O Sistema de Iluminação de Emergência está praticamente 

inativo. Todos os pontos de luminárias devem estar em funcionamento, 

com reposição e complementação das luminárias faltantes. 

 
 

Sistema de sinalização de emergência (IT – 20) 

 
Deve ser adquirido e implantado um sistema de sinalização de 

emergência, com ênfase para a sinalização de salvamento (saídas), de 

acordo com a Instrução Técnica 20/11 do Corpo de Bombeiros. 



Gill & Negrisolo 4

 

Sistema de isolamento vertical/horizontal (IT – 09) 

 
 Atende à regulamentação. 
 

Resistência ao Fogo dos Elementos da Construção (IT – 08) 

 
Terão que apresentar os seguintes desempenhos em TRRF 

(Tempo Requerido de Resistência ao Fogo), as seguintes edificações: 

CB e A-1, 2 e 3; I-1; I-3 – 30 minutos de TRRF; 

I-5 e área de Auditórios do CB – 60 minutos de TRRF. 

Deve ser consultado a Superintendência do Espaço Físico da USP 

ou o projetista de estrutura e a construtora sobre o cumprimento 

dessas exigências.  

Deve estar compartimentado com materiais com TRRF de 

desempenho de 120 minutos o enclausuramento (vedações) das 

escadas de segurança existentes no edifício I-1. 

Deve ser consultado Superintendência do Espaço Físico da USP ou 

o projetista de estrutura e a construtora sobre o cumprimento dessa 

exigência.  

 

Controle dos materiais de acabamento e revestimento (IT – 10) 

 

 
Deve ser consultado Superintendência do Espaço Físico da USP ou 

o projetista e a construtora quanto à classificação dos materiais de 

acabamento conforme os critérios estabelecidos pela IT 10 para as 

edificações M-6, I-1, I-2, I-5, CB e A, para todo o material que não seja 

incombustível (alvenaria e pisos frios), em especial os forros.  
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Sistema Elétrico e de Controle de Descargas Atmosféricas  

 
Deve ser providenciada inspeção e preenchimento do Atestado de 

Conformidade das Instalações Elétricas, conforme modelo anexado, por 

engenheiro elétrico. 

 

Sistema de Saídas de Emergência (IT – 11) 

 

 
O sistema de circulação e saídas foi projetado em compatibilidade 

com a população e atende aos requisitos de saída de emergências da 

regulamentação, restando correções em corrimãos e guarda-corpos, 

além de fixação das cadeiras nos auditórios e correção das condições 

dos pisos de algumas saídas de emergência. 

 

Sistema de Alarme (IT – 19) 

 
Recomenda-se que seja definida uma nova lógica para o sistema 

de alarme e que o atual sistema seja substituído por equipamentos 

mais robustos, com certificação FM e UL, e MTBF (Minimun Time Before 

Fail) de 150 000 horas no mínimo. 

 
 

Sistema de Chuveiros Automáticos (IT – 23) 

 

 
Recomenda-se a reativação do Sistema de Chuveiros Automáticos 

e a complementação do mesmo no edifício I-1, estendendo-o para as 

dependências desse edifício nas quais os chuveiros não foram 

instalados. 
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Brigada de Incêndio (IT – 17) 

 

Há necessidade de pessoal treinado (brigadistas) para agir em 

situação de emergência conforme critérios estabelecidos pela IT -17. 

Recomenda-se, principalmente em função da necessidade de atitudes 

adequadas nas situações de abandono, que a Brigada, além do número 

de brigadistas necessários, envolva professores e alunos, na sua 

composição. 

 

 
Toda a regulamentação do Corpo de Bombeiros de São Paulo está 

disponível no endereço eletrônico: 

http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/?page_id=392   
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3. Análise das condições dos diversos sistemas 
 

3.1. Sistema de Extintores de Incêndio 
 

Os sistemas de extintores de incêndio são projetados para 

permitir uma rápida resposta aos princípios de incêndio. Para tanto tais 

aparelhos são distribuídos em função de uma distância máxima a 

percorrer e do tipo de incêndio provável das imediações. 

O risco de incêndio de um local é determinado por sua carga de 

incêndio em Mj/m², o que nos edifícios da EACH varia de baixo a médio 

(carga de incêndio de 150 a 1200 Mj/m²). Pela regulamentação do 

Corpo de Bombeiros (Instrução Técnica 21/11- Sistema de 

Proteção por Extintores de Incêndio), a distância máxima a ser 

percorrida para se alcançar 1 (um) aparelho extintor seria de 25 a 20 

metros. 

O critério de distribuição desses aparelhos, nas edificações, não se 

preocupou com essa distância máxima, nem com a regra se devesse 

alcançar um extintor (somente), gerando um excesso desses aparelhos 

o qual deverá gerar dúvidas na utilização (qual selecionar e utilizar) e 

encargos desnecessários de manutenção. 

As imagens abaixo exemplificam essas situações. 
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Como esse tipo de distribuição é generalizado, deixamos de 

indicar pontualmente onde os mesmos ocorrem. 

Destacamos que, pela regulamentação, todas as edificações da 

EACH necessitam de proteção por extintores de incêndio e que não há 

necessidade de mais que 10% do total de extintores na reserva, aptos a 

substituições em caso de manutenção. Os extintores excedentes podem 

ser utilizados nas futuras ampliações. 

A quantidade de extintores instalada supera ao exigido pela IT 21. 

Recomenda-se deixar os locais em que os aparelhos extintores estão 

instalados (em grupos de 2 ou 3), com apenas um extintor, recolhendo 

os demais, para utilização conforme sugerido no corpo do 

relatório/parecer.  
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3.2. Sistema de hidrantes 
 

A regulamentação vigente obriga a existência de sistema de 

hidrantes em edificações que possuam mais de 750 m² de área 

construída ou piso mais elevado com mais de 12 m de altura. Destarte, 

edificações isoladas que não possuam tais características não são 

obrigadas a serem protegidas por esses sistemas. 

Algumas características são comuns a todo o sistema de hidrantes 

da EACH, conforme descrito abaixo. 

Cada ponto de hidrante, pela regulamentação do Corpo de 

Bombeiros (Instrução Técnica 22/11- Sistemas de Hidrantes e 

Mangotinhos para Combate a Incêndios), e em função do risco já 

citado anteriormente, (de baixo a médio), deverá conter: mangueiras 

com Ø 40 mm e 30 metros de comprimento, de preferência em dois 

lances de 15 metros, mais um esguicho regulável e uma chave de 

mangueira. 

À época da construção das edificações, a regulamentação do 

Corpo de Bombeiros aceitava a presença de esguichos tipo agulheta, 

com bocal Ø 16 mm. Para a EACH isso não será aceito porque a 

regulamentação não acolhe regularizações tardias, exigindo das 

mesmas o cumprimento da regulamentação vigente à época da 

apresentação dos projetos junto ao Corpo de Bombeiros. 

Abaixo imagem dos esguichos regulável (esquerda) e agulheta 

(direita). 
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A imagem seguinte apresenta um ponto de hidrante (devidamente 

sinalizado, mas nem todos estão) que pode servir de exemplo a ser 

seguido, com todos os equipamentos necessários, salvo o esguicho, que 

deve ser substituído do existente (agulheta) por esguicho regulável.  

 

Existem duas redes de hidrantes implantadas, cada uma com RI 

(Reserva de Incêndio) e sistemas de bombeamento independente. Uma 

atende aos edifícios CB (Ciclo Básico, Salas de Aula, Anfiteatro, Banco, 

Copiadora e Lanchonete), e a outra aos demais edifícios que possuem 

hidrantes. 

Fomos informados que as Reservas de Incêndio não são 

exclusivas, o que contraria a regulamentação. 

As capacidades dos sistemas de bombeamento existentes 

necessitam ser conferidas em teste, visto seu longo tempo em 

inatividade. 

Abaixo imagem de ambos os sistemas de bombeamento: 
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Sistema de Bombeamento do CB 

 

Sistema de Bombeamento das demais edificações 

 

Os sistemas foram projetados e implantados para funcionarem 

automaticamente, isto é, com a simples abertura de qualquer hidrante. 

Ambos os sistemas estão desativados há aproximadamente 4 anos.  

Informações obtidas junto ao Setor de Manutenção da EACH 

indicam que as bombas elétricas “não partem” quando acionadas, e que 

a moto-bomba, ao funcionar, evidencia diversos pontos de vazamento 

na rede de hidrantes, a partir da casa de bombas, vazamentos esses 

que ocorrem na tubulação. 

Além dessa falência dos sistemas de bombeamento existem 

diversos pontos de hidrante incompletos ou danificados, conforme a 

imagem seguinte: 
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Os sistemas de hidrantes estão com vazamentos e desativados e 

devem ser recuperados e ativados. 

A necessidade de se prover o sistema de hidrantes com esguicho 

regulável, provavelmente vai obrigar à troca (redimensionamento) dos 

sistemas de bombeamento para hidrantes (ver sobre sistema de 

chuveiros automáticos no tópico 3.11). 
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3.3. Sistema de iluminação de emergência 
 

O sistema de iluminação de emergência projetado e instalado na 

EACH é um sistema de aclaramento, que objetiva permitir que os 

ocupantes de uma edificação a deixem em segurança por proporcionar, 

em caso de falta de energia elétrica, e especialmente nas rotas de fuga, 

um nível de aclaramento de 3 lux em locais planos e de 5 lux em locais 

com desnível (escadas e locais com obstáculos), conforme o 

preconizado na regulamentação do Corpo de Bombeiros (IT-18/11 – 

Iluminação de Emergência e NBR 10898 da ABNT, acolhida pela 

IT). Nas portas de saída devem ser instaladas luminárias de 

balizamento, o que já ocorre em muitos ambientes da EACH.  

Os sistemas de aclaramento podem ser implantados por 

suprimento de energia através gerador ou por luminárias autônomas. 

Na EACH todo o sistema é feito por luminárias autônomas, infelizmente 

danificadas, desligadas, ou ausentes em muitos pontos, conforme 

imagens adiante: 
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As quatro imagens acima apresentando luminárias de aclaramento 

ausentes ou desligadas. 
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Imagens acima de luminárias de balizamento/sinalização, 

implantada sobre as saídas. 

Pela mesma regulamentação do Corpo de Bombeiros já citada, as 

luminárias de aclaramento não devem ficar a mais de 15 metros umas 

das outras e 7,5 m das paredes. 

O Sistema de Iluminação de Emergência está praticamente 

inativo. Todos os pontos de luminárias devem estar em funcionamento, 

com reposição e complementação das luminárias faltantes. 
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3.4. Sistema de sinalização de emergência 
 

O sistema de sinalização de emergência, na EACH, pode ser 

considerado como inexistente face à regulamentação do Corpo de 

Bombeiros (IT-20/11- Sinalização de Emergência). Essa 

regulamentação divide a sinalização de emergência como básica e 

complementar. Dentre as básicas existem 4 categorias, de acordo com 

sua função: de proibição, alerta, orientação e salvamento e 

equipamentos. A complementar compreende faixas, destaques de 

obstáculos, etc. 

 Todas possuem padrão de implantação, requisitos (como, por 

exemplo, o de estar destacada quanto às demais sinalizações), material 

específico, formas geométricas, dimensões (em função da distância 

máxima de visibilidade), cores e simbologia. 

As poucas sinalizações encontradas na EACH referiam-se a 

equipamentos, sem seguir um padrão de imagem e instalação, 

conforme exemplos nas imagens seguintes, as quais, para os 

extintores, por exemplo, apresentam 3 tipos diferentes de figuras: 
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Na imagem acima ausência de sinalização de alerta/proibição. 
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Deve ser adquirido e implantado um sistema de sinalização de 

emergência, com ênfase para a sinalização de salvamento (saídas), de 

acordo com a Instrução Técnica 20/11 do Corpo de Bombeiros. 
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3.5. Sistema de isolamento vertical/horizontal 
 

Tratada com o titulo do compartimentação horizontal e vertical 

pela regulamentação do Corpo de Bombeiros (IT-09/11- 

Compartimentação horizontal e compartimentação vertical), 

destina-se a primeira a impedir a propagação de incêndio no pavimento 

de origem para outros ambientes no plano horizontal e a segunda a 

impedir a propagação de incêndio no sentido vertical, ou seja, entre 

pavimentos elevados consecutivos. 

A compartimentação vertical, que pode ocorrer por aberturas 

internas, como átrios ou escadas abertas, ou outros dutos, bem como 

pelas fachadas, não é exigida pela regulamentação para edificações 

cujo piso mais elevado esteja com até 12 metros de altura da via de 

acesso. Assim, essa qualidade de segurança contra incêndio não é 

exigida para nenhuma das edificações da EACH. 

Não há exigências de compartimentação horizontal para as 

edificações do Grupo “E – Educacional e Cultura Física”, nas quais se 

enquadram as edificações M-6, I-1, CB, e A-1, 2 e 3, bem como para as 

edificações P-1, 2 e 3, M-1, 2, 3, 4, 5 e 7, estas últimas por possuírem 

área construída inferior a 750 m². 

A edificação I-4 atende à regulamentação quanto à área de 

compartimentação exigida. 

Outras edificações possuem uma limitação de área máxima de 

compartimentação, destacando-se que o Corpo de Bombeiros permite o 

desconto das áreas dos banheiros, vestiários e assemelhados na 

totalização da área máxima de compartimentação exigida. 

Com enquadramento distinto, a edificação I-3 abrange ainda a 

Biblioteca, recebendo a classificação D-1 (para a Administração) e F-1 

(para a Biblioteca). A exigência seria de compartimentação máxima em 

5000 m² para a área de escritórios, o que está atendido, mesmo sendo 

sua área construída total de 5419,83 m², pela existência de grande 

área fria interna (espaço para exposições). 
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A edificação I-5, Auditórios (classificação F-5) é obrigada a uma 

compartimentação em 5000 m² em pisos térreos, o que está atendido 

visto sua área total ser de 3843,61 m². 

Com respeito à exigência de compartimentação horizontal e 

vertical, a EACH atende à regulamentação. 
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3.6. Resistência ao Fogo dos Elementos da Construçã o 
 

Em função do risco aos ocupantes, e aos componentes do Corpo 

de Bombeiros em situação de intervenção, a regulamentação do Corpo 

de Bombeiros (IT – 08 Resistencia ao fogo dos elementos de 

construção) determina um desempenho de resistência ao fogo das 

estruturas das edificações, estabelecido em função da altura e ocupação 

da edificações (Tempo Requerido de Resistência ao Fogo – TRRF).  

O TRRF tem por objetivo garantir que os elementos de construção 

mantenham suas características de isolamento térmico, estanqueidade 

e, o que realmente importa no caso de estruturas, estabilidade, ou seja, 

capacidade de suportar cargas, por um determinado período de tempo. 

As edificações P-1, 2 e 3, M-1, 2, 3, 4, 5 e 7, por possuírem área 

construída inferior a 750 m² estão excluídas dessas exigências. 

Por serem térreas e se enquadrarem em itens de isenção da 

regulamentação do Corpo de Bombeiros, as edificações I-4 e M-6 

também estão isentas da exigência. 

Terão que apresentar os seguintes desempenhos em TRRF 

(Tempo Requerido de Resistência ao Fogo), as seguintes edificações: 

CB e A-1, 2 e 3; I-1; I-3 – 30 minutos de TRRF; 

I-5 e área de Auditórios do CB – 60 minutos de TRRF. 

Deve ser consultado a Superintendência do Espaço Físico da USP 

ou o projetista de estrutura e a construtora sobre o cumprimento 

dessas exigências.  

Deve estar compartimentado com materiais com TRRF de 

desempenho de 120 minutos o enclausuramento (vedações) das 

escadas de segurança existentes no edifício I-1. 

Deve ser consultado Superintendência do Espaço Físico da USP ou 

o projetista de estrutura e a construtora sobre o cumprimento dessa 

exigência.  
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3.7. Controle dos materiais de acabamento e revesti mento 
 
 

Tanto a regulamentação estadual, quanto a municipal, determina 

desempenhos em propagação superficial das chamas e de produção de 

fumaça para os materiais de acabamento e revestimento. 

A IT 10/11 – Controle de Materiais de Acabamento e 

Revestimento, do Corpo de Bombeiros de São Paulo veda o uso de 

materiais e revestimentos que possuam desempenho “B” para a 

fumaça, isto é, que a Densidade Ótica Específica Máxima Corrigida (Dm) 

apresente um valor >450. 

Para o desempenho de propagação superficial das chamas, o piso 

não pode ter seu revestimento classificado como “V”, e os 

revestimentos de parede e teto no máximo I (incombustível) ou II. 

Estão isentas dessas exigências as edificações P-1, 2 e 3, M-1, 2, 

3, 4, 5 e 7, por possuírem área construída inferior a 750 m² 

Deve ser consultado Superintendência do Espaço Físico da USP ou 

o projetista e a construtora quanto à classificação dos materiais de 

acabamento conforme os critérios estabelecidos pela IT 10 para as 

edificações M-6, I-1, I-2, I-5, CB e A, para todo o material que não seja 

incombustível (alvenaria e pisos frios), em especial os forros.  
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3.8. Sistema Elétrico e de Controle de Descargas At mosféricas 
 

Tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Prefeitura Municipal de São 

Paulo exigem Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA). 

Um laudo sobre o SPDA dentro do prazo de validade é 

fundamental, e a adequação das instalações elétricas deve ser atestada 

por engenheiro elétrico. 

Deve ser providenciada inspeção e preenchimento do Atestado de 

Conformidade das Instalações Elétricas conforme modelo anexado, por 

engenheiro elétrico. 
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3.9. Sistema de Saídas de Emergência 
 

O sistema de circulação e saídas de um ambiente construído é 

normalizado para que permita o escape adequado dos usuários em 

situação de emergências. No Estado e cidade de São Paulo é regido 

pelos seguintes documentos: IT-11/11 Saídas de Emergência, do 

Corpo de Bombeiros de São Paulo; Código de Obras e Edificações 

(COE) de São Paulo (cidade). 

A IT-11/11 baseia-se no conceito do abandono faseado, ou seja, o 

dimensionamento das vias de escape é calculado considerando-se a 

saída progressiva das pessoas. O COE determina um dimensionamento 

considerando a saída simultânea de todos os ocupantes da edificação.  

As saídas das edificações já estão definidas. Cabe estudar qual 

será a lógica de abandono das edificações o que deverá estar em 

sintonia com a lógica do sistema de alarme. 

Para o atendimento do requerido em ambas as regulamentações, 

costuma-se usar aquela mais restritiva ou exigente, neste caso a do 

COE. 

Essa regulamentação se baseia na população estimada (real ou 

corrigida), a qual necessita de larguras que lhes possibilite a passagem. 

Acrescente-se a de percursos que não sejam muito longos, isto é, que 

atendam a uma distância máxima de caminhamento, a qual garanta um 

deslocamento antes que os efeitos da emergência, no caso de incêndio 

o calor e a fumaça, impeçam o deslocamento seguro do usuário. 

Os parâmetros do COE para se estimar a população estão na 

Tabela abaixo, transcrita parcialmente do Capítulo 12 do citado 

documento: 
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O mesmo documento determina que a lotação de cada ambiente, 

setor ou andar tenha sua lotação corrigida pela fórmula: 
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No cálculo da população corrigida dos edifícios da EACH o valor de 

“Y” será sempre “1”, pois a fórmula determina que seja sempre ≥ 1, e o 

piso mais elevado das edificações (I-1) atinge 12 metros (12 + 3 = 15) 

/ 15 = 1. 

Logo a fórmula para se encontrar a lotação para dimensionar os 

corredores será sempre: 

Lc = 60 x Lo x 1  
100 

Para dimensionar as escadas coletivas: 

Lc = 60 x Lo x 1  
65 

E para dimensionar as escadas coletivas protegidas (existentes 

somente no edifício I-1): 

Lc = 60 x Lo x 1  
160 

As larguras desses elementos de circulação devem respeitar ainda 

a seguinte regra: 

 

Fica claro pelo acima transcrito que toda edificação deve ter uma 

saída com no mínimo 1,20 m de largura, e que essa saída é suficiente 

para permitir o escape de no mínimo 120 pessoas. Logo, toda edificação 

térrea com população menor que 120 pessoas e com saída com 1,20 m 

de largura atenderá automaticamente à regulamentação. 

Além de se dimensionar adequadamente as larguras dos 
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elementos de circulação, há que se ater às distâncias máximas a serem 

percorridas, as quais estão contidas na Tabela e texto abaixo 

transcritos:  

 

 

Para as edificações térreas, a distância máxima a ser percorrida 

para se deixar a edificação será, portanto, 45 metros. 

 

Sem necessidade de cálculos, pode-se dizer que as edificações P-

1, 2 e 3; I-4, M- 1, 2, 3, 4, 5 e 7 atendem a regulamentação quanto à 

distancia de caminhamento e largura de saídas. 

 

Restaria uma análise das edificações de maior porte, A-1, 2 e 3, I-

1, I-3, I-5 e CB, quanto à população do pavimento de maior carga e das 

larguras das circulações e distâncias a serem percorridas. 

 

A edificação I-3 – Administração – Biblioteca -, sendo térrea, terá 

a seguinte lotação corrigida: 

A lotação de origem será de 5419,83 (área) /15 (m² - pessoa) = 

362 pessoas 

Lc = 60 x 362 x 1   
     100           
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Lc = 218 
 

Necessidade de saídas = 218/30 = 8 módulos de 0,30 m, ou seja, 

2,40 m de largura de saídas, respeitando uma largura mínima de 1,20 

m por saída e uma distância máxima de caminhamento de 45 m. 

A edificação atende à regulamentação, salvo no destacado abaixo. 

Existem saídas para o exterior, da área da Biblioteca, com pisos 

que contrariam a norma, por serem irregulares e podem causar 

acidentes em situação de emergência, conforme imagens adiante: 

 

 

 

 

A edificação I-5 – Anfiteatros - não carece de cálculo de 

população, a qual é determinada pelo número de assentos. Todos os 3 

anfiteatros possuem distância de caminhamento, largura de portas, e 

corredores, que atendem a regulamentação, salvo no destaque abaixo. 
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Destaque-se que a disposição de cadeiras, nos anfiteatros, jamais 

pode ultrapassar o número de 16 cadeiras por fileira, conforme 

regulamentação municipal, e as cadeiras devem ser fixas. 

 

O edifício I-1, com andares elevados, possuirá a seguinte lotação:  

A lotação de origem terá o 2º pavimento como o de maior 

lotação, com 56 alunos por sala de aula e 20 salas = 1120 pessoas 

(sala de aula com média de 82 a 83 m² e 1 aluno a cada 1,5 m²). Para 

os corredores a população será:  

Lc = 60 x 1120 x 1   
     100           

 
Lc = 672  

 
Necessidade de saídas = 672/30 = 23 módulos de 0,30 m, ou 

seja, 6,90 m de largura de saídas, respeitando uma largura mínima de 

1,20 m por saída e uma distância máxima de caminhamento de 25 m.  

Como, porém, as saídas estão fracionadas em 6 escadas, cada 

corredor poderá ter 6,90/6= 1,15, ou o mínimo de 1,20 m. Os 

corredores de acesso às escadas possuem 2,80 m. 

A distância máxima a ser percorrida dentro das salas de aula é 

inferior a 10 m, razão pela qual a distância máxima a ser percorrida no 

pavimento deve ser contada a porta das salas até as escadas. Essas 

distâncias não ultrapassam 25 m e, portanto, atendem à 

regulamentação. 

A lotação corrigida para as escadas protegidas será dada pela 

fórmula adiante: 

Lc = 60 x 1120 x 1  
160 

 

Lc = 420  
 

Necessidade de saídas = 420/30 = 14 módulos de 0,30 m, ou 

seja, 4,20 m de largura de saídas, respeitando uma largura mínima de 

1,20 m por saída. A edificação possui 6 escadas com 2,10 m de largura 
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cada uma, e portando atende a regulamentação. 

 

As edificações A-1, 2 e 3 – Laboratórios 

A lotação de origem terá o 2º pavimento de cada conjunto. Os 

conjuntos A-2 e 3 apresentarão maior população porque calculados com 

1 pessoa para cada 4 m² enquanto no A-1 essa relação seria de 1 para 

cada 15 m². A população desse piso, nos A- 2 e 3 será de 186 alunos. 

Para os corredores a população será:  

Lc = 60 x 186 x 1   
     100           

 
Lc = 110  

 
Necessidade de saídas = 110/30 = 4 módulos de 0,30 m, ou seja, 

1,20 m de largura de saídas, e uma distância máxima de caminhamento 

de 25 m.  

Os corredores possuem de 1,50 a 1,60 m.  

As distâncias para se atingir a escada ou a circulação geral não 

ultrapassam 25 m e, portanto, atendem à regulamentação. 

A lotação corrigida para as escadas coletivas será dada pela 

fórmula adiante: 

Lc = 60 x 186 x 1  
  65 

 

Lc = 172  
 

Necessidade de saídas = 172/30 = 6 módulos de 0,30 m, ou seja, 

1,80 m de largura de saídas, respeitando uma largura mínima de 1,20 

m por saída. A edificação possui 1 escada com 1,60 m de largura, mais 

uma saída alternativa para a circulação comum aos 3 blocos com 

largura de 2,10 m, o que atende ao preconizado. 

Destaque-se que uma escada protegida não é compulsória porque 

e edificação possui o piso mais elevado a menos de 9 m de altura, e 

que a escada existente, apesar de ser coletiva, é acessada por corredor 

aberto (vazado) o que facilitará o escape da fumaça. 
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As edificações do CB (com os auditórios) 

A lotação de origem terá o pavimento térreo como o de maior 

lotação, com 62 pessoas por sala de aula e 4 salas = 248 pessoas (sala 

de aula com 91,75 e 1 aluno a cada 1,5 m²). Para os corredores a 

população será:  

Lc = 60 x 248 x 1   
     100           

 
Lc =   

 
Necessidade de saídas = 149/30 = 5 módulos de 0,30 m, ou seja, 

1,50 m de largura de saídas, respeitando uma distância máxima de 

caminhamento de 45 m.  

O corredor possui 2 m de largura e a distância está atendida. 

A lotação corrigida para a escadas coletiva, que atende ao 1º 

pavimento, com lotação original de 120 pessoas (estações de trabalho 

em laboratório de informática) será dada pela fórmula adiante: 

Lc = 60 x 120 x 1  
 65 

 

Lc = 111  
 

Necessidade de saídas = 111/30 = 4 módulos de 0,30 m, ou seja, 

1,20 m de largura. A escada possui 1,75 m. 

A distância máxima a ser percorrida dentro das salas dos 

laboratórios (piso superior) é inferior a 10 m, razão pela qual a 

distância máxima a ser percorrida no pavimento deve ser contada a 

porta das salas até a escada ou saída alternativa. Essas distâncias não 

ultrapassam 25 m e, portanto, atendem à regulamentação. 

Os anfiteatros do conjunto CB, por sua diminuta dimensão, 

dispensam demonstração de cálculo de lotação e distância a percorrer. 

Como já destacado quando discorrido sobre e edificação I-5, a 

disposição de cadeiras, nos anfiteatros, jamais pode ultrapassar o 

número de 16 cadeiras por fileira, conforme regulamentação municipal, 
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e as mesmas devem ser fixas. 

 

A regulamentação vigente exige ainda, como complemento ao 

dimensionamento das escadas, a colocação de corrimãos e guarda-

corpos, conforme o abaixo transcrito:  

Código de Obras 

 

IT-11/11 – Saídas de Emergência, do Corpo de Bombei ros 

 

5.8.1.2 A altura das guardas, medida internamente, deve ser, no 
mínimo, de 1,05 m ao longo dos patamares, escadas, corredores, 
mezaninos e outros (Figura 14), podendo ser reduzida para até 0,92 m 
nas escadas internas, quando medida verticalmente do topo da guarda 
a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus. 
5.8.1.4 As guardas constituídas por balaustradas, grades, telas e 
assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem: 
a. ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, 
vidros de segurança (laminados ou aramados) e outros, de modo que 
uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma 
abertura; 
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5.8.2.1 Os corrimãos devem ser adotados em ambos os lados das 
escadas ou rampas, devendo estar situados entre 80 cm e 92 cm acima 
do nível do piso, sendo em escadas, essa medida tomada verticalmente 
da forma especificada no item 5.8.1.2 (Figura 14). 
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5.8.4.1 Escadas com mais de 2,2 m de largura devem ter corrimão 
intermediário, no máximo, a cada 1,8 m. Os lanços determinados pelos 
corrimãos intermediários devem ter, no mínimo, 1,1 m de largura... 

 

Muitas destas exigências não são atendidas nas diversas 

dependências da EACH, conforme as imagens seguintes: 

 

 

Guarda Corpo e corrimão fora de padrão 
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Guarda Corpo fora de padrão 

 

Ausência de corrimão intermediário 

 

O sistema de circulação e saídas foi projetado em compatibilidade 

com a população e atende aos requisitos de saída de emergências da 
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regulamentação, restando correções em corrimãos e guarda-corpos, 

além de fixação das cadeiras nos auditórios e correção das condições 

dos pisos de algumas saídas de emergência. 
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3.10. Sistema de Alarme 
 

O dimensionamento das rotas de escape, e a articulação do 

sistema de resposta a emergências, se fazem em conjunto com o 

dimensionamento e a lógica do sistema de alarme. 

Em princípio, pela regulamentação vigente no Corpo de 

Bombeiros, estarão isentas de implantação de sistema de alarme, todas 

as edificações com menos de 750 m² de área construída, quais sejam, 

as P-1, 2 e 3, M-1, 2, 3, 4, 5 e 7. Nas demais ele é compulsório 

devendo atender à IT 19 – Sistema de detecção e alarme de 

incêndio. Foram instalados sistemas de alarme manual (botoeiras) com 

2 centrais de alarme, hoje totalmente desativados, conforme imagens 

adiante: 

 

Central de alarme desativada no edifício I-3 

 

Central de alarme desativada no edifício I-1 
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Alarme manual tipo botoeira - desativado 

 

Alarme manual tipo botoeira - desativado 



Gill & Negrisolo 40

 

Alarme manual tipo botoeira - danificado 

 

A desativação do sistema de alarme resulta na desativação do 

sistema de resposta às emergências, pois sem ouvir o sinal de 

acionamento, como os brigadistas poderão reagir a uma emergência? 

Pela lógica de implantação dos sistemas, sem uma central 

repetidora em nenhuma das centrais de vigilância, seja a edificação 

maior da empresa terceirizada (P-1), seja a guarda universitária (M-4), 

o sistema de vigilância somente poderá receber quaisquer informações 

sobre incêndios ou emergências caso um dos vigilantes destacados faça 

contato via rádio. 

Os sistemas instalados não são certificados é são de marcas e 

origem distintas. 

Em função dos usuários das edificações da EACH, quaisquer 

sistemas devem ser robustos e confiáveis. O sistema de alarme não 

pode ser diferente. 
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Um sistema de alarme certificado pela UL e FM ou ambas é o mais 

recomendado, devendo ainda possuir um MTBF (médium time before 

fail) de 150 000 horas para mais. O sistema instalado não possui tais 

características. 

 A lógica de funcionamento pode prever alarmes setorizados, que 

alertariam as brigadas dos setores em que estivesse ocorrendo o 

incêndio, somente ocorrendo o acionamento de brigadas de outros 

setores ou prédios após uma avaliação e pelas equipes de vigilância, 

necessitando o sistema ter a possibilidade de acionar os alarmes 

(sirene/luzes) setorizados a partir da centrais da vigilância ou guarda 

universitária. Ou prever acionamento simultâneo de todos os 

brigadistas, nesse caso necessitando de uma central de repetição em 

cada edificação. 

Recomenda-se que seja definida uma nova lógica para o sistema 

de alarme e que o atual sistema seja substituído por equipamentos 

mais robustos, com certificação FM e UL, e MTBF (Minimun Time Before 

Fail) de 150 000 horas no mínimo. 
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3.11. Sistema de Chuveiros Automáticos 
 

O Sistema de Chuveiros Automáticos (sprinklers) (IT 23 – 

Sistema de chuveiros automáticos) encontra-se instalado, 

parcialmente, isto é, nas áreas comuns sem abranger as salas de aula, 

no edifício I-1. O sistema de bombeamento possui 3 Válvulas de 

Governo e Alarme (VGA), destinadas (conforme etiqueta de 

identificação), aos edifícios I-2 (não construído) e I-3, entendendo-se 

que foi projetado para instalação nessas edificações. 

A regulamentação vigente no em São Paulo (Cidade e Estado) não 

reconhece sistemas instalados parcialmente. Consideram como 

protegidas pelo sistema somente as edificações em que os chuveiros 

são colocados em todas suas dependências e ambientes. 

O Sistema está desativado. 

Recomenda-se a reativação do Sistema de Chuveiros Automáticos 

e a complementação do mesmo no edifício I-1, estendendo-o para as 

dependências desse edifício nas quais os chuveiros não foram 

instalados. 
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3.12. Brigada de Incêndio 
 
 

A Brigada de Incêndio é compulsória e deve ser composta pela 

quantidade de brigadistas conforme tabela A.1 da IT-17/11 – Brigada 

de Incêndio do Corpo de Bombeiros, que estabelece que a 

composição mínima da Brigada seja determinada por pavimento ou 

compartimento. Resumidamente e como exemplo, um pavimento ou 

compartimento com até 10 pessoas precisaria de 4 brigadistas. Acima 

de 10 pessoas é necessário mais um brigadistas para cada 20 pessoas. 

Conforme já citado anteriormente o risco de Escolas é “baixo” e, 

portanto, o nível de treinamento pode ser “básico” conforme regulado 

na IT citada. 

Pesquisas ligadas ao comportamento humano em situação de 

emergência evidenciam que em situações em que existam platéias, 

sejam em teatros, palestras, salas de aula, a reação dos 

assistentes/expectadores depende da reação/orientação do 

expositor/ator.  Esta é uma informação que os professores da USP Leste 

precisam ter ciência para saber que em caso de emergência deverão 

orientar seus alunos sobre o procedimento a ser adotado. 

 

Recomenda-se, principalmente em função da necessidade de 

atitudes adequadas nas situações de abandono, que e Brigada, além do 

número de brigadistas recomendados, envolva professores e alunos, na 

sua composição. 

 

Toda a regulamentação do Corpo de Bombeiros de São Paulo está 

disponível no endereço eletrônico: 

http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/?page_id=392 
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São Paulo, 14 de abril de 2013. 

 


