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Avaliação das rotinas de inspeção e controle de 
riscos e de equipamentos de resposta às 

emergências, com sugestões de 
aperfeiçoamento e implantação 

 
 

A Segurança Contra Incêndio tem como medida principal prevenir 

o surgimento dos incêndios. Isto se faz controlando os materiais 

combustíveis e inflamáveis e as fontes de ignição. 

Mesmo com estes controles os incêndios podem eventualmente 

ocorrer e é necessário que haja equipamentos e pessoal preparados 

para tomar as providencias de resposta que resumidamente são o 

combate ao incêndio e o abandono do local para aqueles que não 

participam do combate. 

Este relatório dá orientações quanto ao controle de riscos de 

incêndios e às inspeções dos equipamentos, e complementa os 

documentos “Analise e Parecer sobre e Adequação Legal da USP Leste” 

e “Parecer sobre os Procedimentos de Resposta a Emergência da USP 

Leste”. 

Controle dos Riscos 

 

A USP LESTE possui sistema de controle de risco para a presença 

de gás metano, baseado em medições diárias em pontos específicos. 

Além da presença do gás metano há outras situações de risco de 

incêndio. Para que ocorra um incêndio são necessárias a existência de 

fontes de calor e de materiais combustíveis. O material combustível 

está presente em praticamente todos os edifícios do campus, com maior 
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(gases e líquidos inflamáveis) ou menor (combustíveis sólidos, 

mobiliário, etc.) capacidade de se inflamar. Há que se controlar 

especialmente as fontes de calor. 

Duas são as principais fontes de calor que podem gerar incêndios: 

a eletricidade e os trabalhos (de manutenção) efetuados à quente, 

especialmente os cortes e as soldas. 

 

Implantações sugeridas 

 
Eletricidade – Sugerimos seja contratada a verificação anual do 

sistema elétrico (painéis e rede de distribuição de energia elétrica), o 

qual poderá antecipar problemas e gerar soluções temporâneas no 

sistema de distribuição de energia elétrica. 

SPDA – Deve ser mantido atualizada a inspeção e manutenção do 

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). 

Trabalhos à Quente - Para o controle de fonte de calor gerado por 

soldas e trabalhos a quente, sugere-se a implantação de um sistema de 

inspeção prévia e acompanhamento dos locais em que ocorreram tais 

trabalhos. Tais inspeções devem abranger um período de até 2 horas 

após o término dos serviços, conforme recomendado pela grande 

maioria das seguradoras, e os procedimentos devem ser implantados 

segundo as instruções específicas da seguradora que atende a USP 

Leste. 

 

Inspeção Manutenção e Controle dos Equipamentos de 
Resposta às Emergências 

 

A inspeção periódica e manutenção dos equipamentos destinados 

às respostas às emergências é elemento essencial de garantia de 

funcionamento desses equipamentos, e em conseqüência da efetividade 

das respostas às emergências. Sem equipamentos bem mantidos e 
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operantes, as equipes de resposta às emergências não terão como 

desenvolver seus trabalhos. 

As Normas Brasileiras que regulam a implantação dos diversos 

equipamentos possuem recomendações para inspeção e manutenção 

dos mesmos, devendo ser tomadas como referência para a contratação 

dos serviços de manutenção e inspeção. 

As breves orientações adiante, complementadas pelos anexos e as 

normas propriamente ditas, devem servir primeiramente para a 

recuperação dos sistemas existentes ou sua complementação, após o 

que se deve contratar as manutenções regulares. 

 

Hidrantes 

 
O Sistema de Hidrantes da USP LESTE encontra-se desativado.  

A norma que rege os sistemas de hidrantes no Brasil e em 

conseqüência deve ser seguida para aquisição, aceitação, inspeção e 

manutenção desse sistema é a NBR 13714 – Sistema de Hidrante e de 

Mangotinho para Combate a Incêndio. 

Para a reativação do sistema existente deverá ser efetuado 

inicialmente um teste hidrostático das tubulações, de preferência com 

uso de ar comprimido, para que os vazamentos que porventura 

ocorrerem causem os menores danos possíveis. Esse teste deve ser 

efetuado a 1,5 vezes a pressão de trabalho da rede ou no mínimo 1500 

KPa. 

Se ocorrerem vazamentos os mesmos devem ser solucionados até 

que em teste hidrostático com duração de 2 horas eles não mais 

ocorram. 

As bombas (elétricas e moto bomba) devem ser consertadas e 

reativadas. 

Após ser recolocada em funcionamento a rede de hidrantes deve 

cumprir os procedimentos de aceitação conforme contido no Anexo “C” 
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– Aceitação do Sistema, Vistoria Periódica e Plano de Manutenção, da 

NBR supracitada. 

Uma vez colocado em funcionamento, devem ser seguidas as 

prescrições do mesmo anexo para as inspeções e manutenção do 

sistema. 

No Anexo “1” compilamos o “Anexo C” da NBR 13 714. 

Alarme 

 
Os sistemas de alarme existentes estão desativados ou com 

deficiência de operação. No relatório “Analise e Parecer sobre e 

Adequação Legal da USP Leste” foi sugerida sua substituição. 

A norma que rege os sistemas de alarme no Brasil e em 

conseqüência deve ser seguida para aquisição, aceitação, inspeção e 

manutenção desse sistema, é a NBR 17 240 – Sistema de Detecção e 

Alarme de Incêndio _ Projeto, instalação, comissionamento e 

manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio- Requisitos. 

Assim como para o sistema de hidrantes, o cumprimento dos 

ditames referentes à aquisição, aceitação, inspeção e manutenção 

contidos nessa Norma devem ser seguidos. 

O Anexo 2 transcreve pontos essenciais da Norma. 

Iluminação de Emergência 

 
A NBR 10898 da ABNT regula os sistemas de Iluminação de 

Emergência.  

O sistema instalado na USP Leste é um sistema de aclaramento e 

possui deficiências conforme já apontado no documento de Análise e 

Parecer sobre a Adequação Legal. 

Sua reativação/complementação deve seguir os ditames da 

Norma acima citada, e o extrato resumido das orientações para tais 

serviços encontram-se no Anexo 3. 
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Sinalização de Emergência 

 
A Instrução Técnica 20/11- Sinalização de Emergência determina 

como e onde as sinalizações de proibição, alerta, orientação e 

salvamento e equipamentos devem ser implantadas, suas cores e 

formas, fornecendo uma clara orientação de como suprir essa 

necessidade na USP LESTE, a qual pode ser baixada no endereço 

eletrônico 

http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/normas_tecnicas/it_2013/IT_2

0_2011.pdf.  

 

São Paulo, 06 de junho de 2013. 

 

 

 

 



GILL & NEGRISOLO 6 

Anexo 1 – Extrato da NBR 13714 – Sistema de 
Hidrantes 

 

Anexo C  (normativo) 
Aceitação do sistema, vistoria periódica e plano de 

manutenção 

 

C-1 Aceitação do sistema 

Após todos os serviços de execução da instalação, a aceitação do 
sistema é feita por profissional habilitado e se destina a verificar os 
parâmetros principais de desempenho dos sistemas projetados para 
a edificação. É composta de: inspeção visual (verificação da 
conformidade dos equipamentos  e acessórios instalados), ensaio 
de estanqueidade das tubulações dos sistemas e dos reservatórios, 
e ensaio de funcionamento. Previamente, é preciso garantir que 
todos os pontos de hidrantes e/ou mangotinhos estão instalados 
em conformidade ao projeto e que as tubulações foram executadas 
conforme as indicações das plantas, bem como que todas as 
modificações introduzidas pelo instalador sejam documentadas, 
incluídas no projeto e aprovadas pelo projetista. 

C-1.1 Inspeção visual 

Nesta inspeção, os questionamentos a seguir devem ser 
respondidos: 

a) o posicionamento dos pontos de hidrantes e/ou mangotinhos 
corresponde às indicações das plantas? 

b) a reserva de incêndio está armazenada convenientemente e 
no volume adequado? 

c) os pontos de hidrantes e/ou mangotinhos  estão montados 
com todos os materiais e acessórios previstos, e totalmente 
desobstruídos? 

d) os pontos de hidrantes e/ou mangotinhos mais favoráveis e 
mais desfavoráveis hidraulicamente correspondem àqueles 
indicados no projeto? 

e) caso a edificação tenha dois ou mais sistemas, estes podem 
ser prontamente identificados, quanto às suas características 
de funcionamento e finalidades? 

C-1.2 Ensaio de estanqueidade 

O sistema deve ser ensaiado sob pressão hidrostática equivalente a 
1,5 vez a pressão máxima de trabalho, ou 1500 kPa no mínimo, 
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durante 2 h. Não são tolerados quaisquer vazamentos no sistema. 
Caso sejam observados vazamentos, deve-se tomar as medidas 
corretivas indicadas a seguir, ensaiando-se novamente todo o 
sistema: 

a) juntas - desmontagem da junta, com substituição das peças 
comprovadamente danificadas, e remontagem, com aplicação 
do vedante adequado; 

b) tubos - substituição do trecho retilíneo do tubo danificado, 
sendo que na remontagem é obrigatória a utilização de uniões 
roscadas, flanges ou soldas adequadas ao tipo da tubulação; 

c) válvulas - substituição completa; 

d) acessórios (esguichos, mangueiras, uniões, etc.) - 
substituição completa; 

e) bombas, motores e outros equipamentos - qualquer 
anormalidade no seu funcionamento deve ser corrigida em 
consulta aos fabricantes envolvidos. 

C-1.3 Ensaio de funcionamento 

C-1.3.1 Testar a automatização do(s) sistema(s) de hidrantes e/ou 
mangotinhos no cavalete de automatização das bombas principal e 
de pressurização (Jockey), verificando: as pressões de regulagem 
dos pressostatos (liga e desliga) da bomba de pressurização 
(Jockey) e (liga) da bomba principal e o acionamento dos alarmes 
sonoros e/ou óticos. Também deve ser testada a partida 
automática da(s) bomba(s) acionada(s) por grupo gerador de 
emergência, especificado para entrar em funcionamento ou 
prontidão se ocorrer a falta de energia no(s) motor(es) 
principal(ais). Testar o funcionamento das bomba principal ou de 
reforço, ligando-a através do acionamento manual especificado em  
B.1.7 e desligando-a no seu próprio painel de comando especificado 
em B.1.6. Caso a automatização das bombas principal ou de reforço 
seja realizada através de chave de fluxo, também deverá ser 
testada a sua operação. 

C-1.3.2 Ensaiar os 2 (dois) pontos de hidrantes e/ou mangotinhos 
mais desfavoráveis hidraulicamente, medindo-se a pressão 
dinâmica na ponta dos respectivos esguichos, com auxílio de um 
tubo de Pitot ou outro equipamento adequado e, 
consequentemente, determinando suas vazões. Ainda, neste 
ensaio, deve ser determinada a pressão de descarga das bombas 
principal ou de reforço e, caso esta esteja instalada em condição de 
sucção negativa, deverá também ser determinada a pressão na sua 
sucção, utilizando-se, para tanto, um manômetro e um 
manovacuômetro instalados para cada situação. As pressões 
obtidas nos esguichos e junto a bomba deverão ser iguais ou 
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superiores as correspondentes pressões teóricas apresentadas no 
projeto do sistema. 

C-2 Vistoria periódica 

Enquanto não houver norma nacional brasileira, adotar os 
seguintes requisitos: 

Compõe o conjunto de atividades a serem desempenhadas, em um 
período máximo de 3 (três) meses, pelo pessoal da brigada da 
edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir 
que o sistema esteja inteiramente ativo e em estado de prontidão 
para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a 
capacidade de extinção ou alcance de combate do sistema 
instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma inspeção visual, 
além da identificação do pessoal envolvido com a preservação e a 
utilização do sistema. 

C-2.1 Instalação 

Para a instalação, deve-se efetuar o seguinte questionário: 

a) os hidrantes ou os mangotinhos estão desobstruídos e 
sinalizados? 

b) as válvulas funcionam normalmente? 

c) os engates estão em condições de uso? 

d) as válvulas de controle seccional são mantidas abertas? 

e) as válvulas angulares dos hidrantes e as válvulas de abertura 
rápida dos mangotinhos são mantidas fechadas? 

f) as mangueiras estão acondicionadas adequadamente e 
prontas para o uso? 

g) as mangueiras e demais pertences estão guardados em seus 
abrigos? 

h) os esguichos reguláveis do sistema tipo 1 estão acoplados 
nas mangueiras? 

i) os abrigos estão secos e desobstruídos? 

j) o nível da água está no máximo possível? 

l) o cavalete de automatização das bombas está em condições 
de uso? 

m) a automatização do sistema está em conformidade com o 
especificado? 

Nota: As bombas de incêndio e todos os seus acessórios bem como 
os dispositivos de alarme têm que ser postos em funcionamento 
quinzenalmente, por um período mínimo de 15 minutos, exceto 
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para os alarmes sonoros que poderm ser bloqueados logo após sua 
ativação. 

C-3 Plano de manutenção 

C-3.1 É o roteiro de inspeção e verificações a que deve ser 
submetido o sistema, destinado a garantir a melhor preservação de 
todos os componentes da instalação, constando também as 
providências a serem tomadas para execução da manutenção 
preventiva naqueles componentes que, sabidamente, estão sujeitos 
a apresentar problemas de funcionamento. O plano de manutenção 
prevê as tarefas que a Brigada tem que executar, de forma que 
seja mínima a possibilidade de ocorrer alguma falha de qualquer 
dos componentes do sistema da edificação, uma vez colocado em 
funcionamento. O tempo necessário para a execução de um plano é 
dependente da característica dos componentes utilizados na 
execução das instalações, das atividades necessárias de cada 
componente para que se garanta a sua preservação e dos prazos 
mínimos para manutenção preventiva dos materiais e 
equipamentos instalados, assim como da corretiva, não devendo 
ultrapassar o prazo máximo de um ano. 

C-3.2 O plano de manutenção tem como objetivo garantir que: 

a) todas as válvulas angulares e de abertura rápida tenham 
sido abertas totalmente de forma normal e manualmente e, 
ao serem fechadas, tenha sido verificada a vedação completa, 
garantindo o bom estado do corpo da válvula com relação à 
corrosão; 

b) todas as válvulas de controle seccional tenham sido 
manobradas sem nenhuma anormalidade, inclusive com 
relação a vazamentos no corpo, castelo ou juntas; 

c) todas as mangueiras de incêndio tenham sido inspecionadas, 
mantidas e acondicionadas conforme NBR 12779; 

d) todos os esguichos tenham sido usados e sua capacidade de 
manobra verificada; 

e) a integridade física dos abrigos tenha sido garantida; 

f) todas as tubulações estejam pintadas sem qualquer dano, 
inclusive com relação aos suportes empregados; 

g) a sinalização utilizada nos pontos de hidrantes e/ ou 
mangotinhos esteja conforme o especificado; 

h) os dispositivos de controle da pressão usados no interior das 
tubulações tenham sido verificados quanto à sua eficácia e ao 
seu funcionamento; 

i) o funcionamento de todos os instrumentos e medidores 
instalados tenham sido verificados; 
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j) todas as interligações elétricas tenham sido inspecionadas e 
limpas, removendo oxidações; 

l) as gaxetas dos motores/bombas tenham sido verificadas, 
reguladas ou substituídas, recebendo a lubrificação adequada 
e demais cuidados, conforme instruções dos fabricantes; 

m) o(s) quadro(s) de comando e de alarme tenha(m) sido 
totalmente inspecionado(s), atestando seu pleno 
funcionamento. 
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Anexo 2 – Extrato da NBR 17240 -Sistema de 
Alarme 

 

Inicialmente deve-se definir os objetivos do sistema de alarme de 
incêndio e suas implicações básicas para a segurança de pessoas, do 
patrimônio e do meio ambiente e sua interface com os Procedimentos 
de Emergência, em síntese, o que se pretende com o sistema. 

Os projetos e instalações devem ser contratados de acordo com a 
Norma ABNT 17240 o que implicará, de forma resumida, nos seguintes 
detalhes: 

 

Documentação 

O projeto deverá conter plantas, com material alocado, 
atmosferas corrosivas, influências eletromagnéticas, temperatura 
máxima do ambiente, número de trocas de ar, “descrição da 
infraestrutura”, automação, etc. ou seja:  

Conteúdo do Projeto  

• Planta com a localização de todos os dispositivos (Anexo A da NBR 
citada)) e esquema de ligação. Todos os dispositivos devem 
possuir sua identificação dentro do sistema; 

• Especificação dos equipamentos e suas características; 
• Diagrama multifilar típico, mostrar a interligação de todo o 

sistema; 
• Lista completa dos dispositivos (descrição, modelo, fabricante e 

quantidade); 
• Cálculo das fontes de alimentação e baterias; 
• Quadro resumo da instalação; 
• Número de circuitos e suas áreas de monitoramento;  
• Quantidade e tipo de detectores, acionadores manuais, módulos, 

etc., por circuito);  
• Quantidade e tipo de dispositivos a serem atuados (por circuito);  
• Tabela da lógica dos alarmes, sinalizações, comandos e 

sinalizadores;  
• Interfaces com outros sistemas;  
• Manuais de operação e manutenção preventiva, instruções 

completas de operações, comandos e ferramentas necessárias. 
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Detalhes para os diversos componentes do sistema 

Central, painel repetidor e painel sinóptico  

• Existência de identificação: 
• Nome do fabricante, endereço e telefone;  
• Ano de fabricação, modelo e número de série;  
• Dados do fornecedor e/ou instalador do sistema: endereço e 

telefone.  
• Central: local de fácil acesso, salas de controle, segurança, 

brigada de incêndio, este dispositivo deve ser monitorado 24h por 
dia; 

• É recomendado instalar uma central, painel repetidor ou um 
sinóptico junto a entrada de cada edificação; 

• Cálculos das fontes de alimentação e baterias conforme Anexo B; 
• As baterias devem ser dimensionadas para demanda total do 

sistema, com todas os sinalizadores ativados por no mínimo 15 
minutos e em condições normais (sem alarmes) por 24 horas e 
após este período deve suportar operar durante 5 minutos com 
todos os sinalizadores ativados; 

• Instalar central para operação em pé entre 1,40 m e 1,60 m.  
• nstalar central para operação sentada entre 1,10 m e 1,20 m.  

Acionador manual:  

• Deve ser instalado a uma altura entre 90 cm e 1,35 m. 
• A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa até o 

acionador manual mais próximo não pode ser superior 30 metros. 
• Nos edifícios cada pavimento deve ter pelo menos um acionador 

manual; 
• Nos mezaninos só estarão dispensados desta exigência se a 

distância percorrida por uma pessoa, do ponto mais desfavorável 
do mezanino até o acionador manual mais próximo, for inferior a 
30 metros. 

• Quando a informação de ativação destes dispositivos forem 
escritas, devem ser em língua portuguesa (Brasil); 

•  

Sinalizadores sonoros e/ou visuais:  

• Estes sinalizadores devem ser instalados em quantidades 
suficientes, nos locais que permitam visualização e/ou audição no 
ambiente no qual estão instalados; 

• Devem ser supervisionados pela central com relação a 
rompimento de fios; 

• Devem ser instalados a uma altura entre 2,20 e 3,50 m; 
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Circuitos elétricos do sistema 
 

• Um circuito de detecção convencional pode monitorar no máximo 
uma área de cobertura de 1.600 . Isto significa combinação de no 
máximo 20 dispositivos, entre detectores e acionadores manuais; 

• Cada andar da edificação deve ter pelo menos um laço ou circuito 
distinto, no caso de sistemas convencionais; 

• Para sistemas endereçáveis devem ser previstos módulos 
isoladores para separar os dispositivos em zonas. Estas zonas 
devem atender aos critérios dos sistemas convencionais; 

• Em ambientes com painéis elétricos, líquidos e gases inflamáveis 
com área superior a área de atuação de um detector, deve ser 
instalados 2 detectores; 

• Em caso de circuitos de detecção em classe A, a blindagem, 
quando existente, deve ser aterrada na central. 

Infraestrutura:  

• Toda rede de eletrodutos deve ser dedicada; 
• Todos os eletrodutos, caixas de passagens, blindagens de cabos e 

partes metálicas devem estar aterrados ao mesmo ponto 
referencial; 

• Circuitos com tensão diferente de 24 Vcc devem ser instalados em 
eletrodutos separados; 

• Toda rede de eletrodutos deve ser identificada a cada 3 metros 
(máximo) com anéis de 2 cm de largura mínima, na cor vermelha. 

Fiação:  

• Os circuitos devem atender aos requisitos da ABNT NBR5410; 
• Os condutores devem de cobre, ter isolação não propagante à 

chama, que resista a temperatura igual a 70 graus �C. A tensão 
de isolação deve ser no mínimo de 600 Vac e bitola adequada, 
sendo a mínima permitida de 0,75 mm². 

• Em caso de utilização em eletrodutos não metálicos, os fios 
devem ser necessariamente blindados e a blindagem deve ser 
aterrada na central; 

• A isolação térmica deve ser no mínimo 20 °C acima da 
temperatura do ambiente; 

• Não são permitidas soldas ou emendas de fios. Quando 
necessárias emendas, estas devem ser feitas nos bornes dos 
detectores... 

• A resistência não deve ultrapassar 50 Ω entre a central e o ponto 
mais distante do sistema; 
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• Em cada circuito do sistema, os condutores devem possuir cores 
distintas, de forma a identificar a polaridade do circuito. A capa 
externa dos cabos aparentes deve ser vermelha; 

• A distância mínima entre cabos e fios do sistema de detecção e os 
fios de energia de alimentação 127/220 Vac deve ser de 50 cm; 

• São permitidas fibras ópticas na interligação entre equipamentos, 
desde que atendam ao requisito de supervisão.  

Verificação do sistema 

• Deve ser feita a verificação de 100% do sistema; 
• O cliente final deve ser convocado para acompanhar a execução 

do comissionamento do sistema; 
• O resultado dos ensaios devem ser registrados e assinado pelo 

instalador, fazendo parte da documentação final de entrega do 
sistema. 

Treinamento 

• O treinamento deve abordar no mínimo os seguintes tópicos: 

• Sinalização visual e sonora; 
• Teclas de comando e controle; 
• Medidores ou similares; 
• Funções principais do sistema; 
• Procedimento em caso de alarme, falha, etc. 
• Procedimentos para desativar e ativar partes do sistema; 
• Apresentação dos dados contidos na identificação dos 

componentes do sistema, com datas de fabricação, número de 
série e/ou lote.  

Manutenção e atualização do sistema 

• Após cada manutenção, deve ser apresentado relatório de 
manutenção assinado, citando as condições de funcionamento 
do sistema, registrando data, hora do serviço e período de 
garantia dos serviços executados; 

• Realizar a limpeza dos componentes do sistema (se 
necessário); 

• Na instalação posterior de um sistema de ar-condicionado, o 
sistema de detecção deve ser adequado em até 30 dias 

• Em caso de alteração de layout o sistema de detecção e alarme 
de incêndio deve ser atualizado em até 30 dias; 

• O usuário final é responsável pela manutenção preventiva e 
corretiva do sistema de detecção, alarme e combate a incêndios. 
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Roteiro mínimo de manutenção preventiva: 

• Medição da corrente dos sistemas em cada circuito, comparar com 
a medição anterior; 

• Verificação da supervisão de cada circuito; 
• Verificação visual do estado geral dos componentes da central; 
• Verificar carga das baterias; 
• Medição da tensão da fonte primária; 

• Ensaio de todos acionadores manuais do sistema a cada 3 meses; 
• Ensaio funcional de todos sinalizadores a cada 3 meses; 
• Ensaio funcional de todos comandos, incluindo sistemas de 

combate a incêndio a cada 3 meses; 
• Ensaio funcional dos painéis repetidores a cada 3 meses; 

• Verificar se houve alteração nas dimensões da área protegida, 
ocupação, utilização, equipamentos, ventilação, piso elevado, 
forro ou criação de novas áreas em relação a última revisão do 
projeto; 

• Verificação de danos na rede de eletrodutos ou fiação. 
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Anexo 3 – Extrato da NBR 10898 – Iluminação 
de Emergência 

 
 
9 Manutenção 
 
9.1 O proprietário, ou possuidor a qualquer título da edificação, 
é responsável pelo perfeito funcionamento do sistema. 
9.2 O fabricante e o instalador são co-responsáveis pelo funcionamento 
do sistema, desde que observadas as especificações de instalação e 
manutenção. 
9.3 Cada projeto de sistema de iluminação de emergência deve estar 
acompanhado de memorial descritivo como também cada equipamento 
com seu manual de instruções e procedimentos que estabeleçam os 
pontos básicos de critérios de uso, ensaios e assistência técnica. 
9.4 Em lugar visível do aparelho já instalado, deve existir um resumo 
dos principais itens de manutenção de primeiro nível, que podem ser 
executados pelo próprio usuário. 
9.5 Consiste em primeiro nível de manutenção: verificação das 
lâmpadas, fusíveis ou disjuntores, nível de eletrólito, data de fabricação 
e início de garantia das baterias. 
9.6 Consiste em segundo nível de manutenção: os reparos e 
substituições de componentes do equipamento ou instalação não 
compreendidos no primeiro nível. 
O técnico que atende ao segundo nível de manutenção é responsável 
pelo funcionamento do sistema. 
9.7 Os defeitos constatados no sistema devem ser anotados no caderno 
de controle de segurança da edificação e reparados o mais rapidamente 
possível, dentro de um período de 24 h de sua anotação. 
9.8 O bom estado de funcionamento do sistema de iluminação de 
emergência pode ser assegurado contratando: 
a) um técnico qualificado que atenda o estabelecimento ou um conjunto 
de estabelecimentos; 
b) o fabricante ou seu representante; 
c) um profissional qualificado por um estabelecimento ou entidade, 
reconhecido pelos órgãos públicos. 
9.9 Em qualquer das situações descritas em 9.8, o contrato existente 
deve indicar a periodicidade das verificações e prever as reparações 
rápidas ou trocas de componentes falhos. 
A existência desse contrato deve ser consignada no caderno de controle 
de segurança.  
 
9.10 Verificações e ensaios periódicos conforme 9.10.1. 
 
9.10.1 Para instalações de blocos autônomos: 
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9.10.1.1 Mensalmente devem ser verificadas: 
a) a passagem do estado de vigília para a iluminação (funcionamento) 
de todas as lâmpadas; 
b) a eficácia do comando, se existente, para colocar, à distância, todo o 
sistema em estado de repouso e a retomada automática ao estado de 
vigília. 
 
9.10.1.2 Semestralmente deve ser verificado o estado de carga dos 
acumuladores, colocando em funcionamento o sistema pelo menos por 
1 h ou pela metade do tempo garantido, a plena carga, com todas as 
lâmpadas acesas. 
Recomenda-se que este teste seja efetuado na véspera de um dia no 
qual a edificação esteja com a mínima ocupação, tendo em vista a 
recarga completa da fonte (24 h). 
 
 
9.11 Se o condomínio ou o proprietário não estiver apto a fazer todas 
essas verificações, pode subcontratar esses serviços. Em caso de 
subcontratação, a responsabilidade será dividida entre o 
contratado e o proprietário. 
 
9.12 Deve ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, 
sobressalentes, como lâmpadas, fusíveis, etc., em quantidade igual a 
10% do número de peças, de cada modelo utilizado, com um mínimo de 
duas unidades por modelo. 
 
9.13 As lâmpadas ou outros dispositivos com filamento 
(incandescentes) devem ser substituídos por outros, na metade da vida 
útil garantida pelo fabricante em horas de funcionamento ou na metade 
do tempo que o fabricante garantir o funcionamento irrestrito para o 
material estocado e sem uso. 
9.13.1 Verificação visual de todos os contatos dos sistemas de 
iluminação de emergência. Em caso de constatar início de oxidação, 
limpar os contatos em todos os equipamentos similares e aplicar algum 
tipo de tratamento para neutralizar o ácido (por exemplo: passivação 
do óxido por líquidos alcalinos), com controle, a cada 12 meses ou 
menos, dependendo da umidade e salinidade do local da instalação. 
 
9.14 Quando forem executadas alterações em áreas iluminadas, a 
iluminação de emergência deve ser adaptada às novas exigências no 
tempo máximo de dois meses após a conclusão das alterações. Em caso 
de não serem executadas após as duas verificações mensais, o livro de 
controle do sistema deve conter as justificativas da falta de adaptação, 
assinadas pelo responsável da manutenção e pelo responsável pela 
segurança da edificação. 
 
9.15 A manutenção preventiva e corretiva deve garantir o 
funcionamento do sistema até a próxima manutenção preventiva, 
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prevista com um fator de segurança de pelo menos dois meses, para 
cobrir atrasos na execução dos serviços. 
 
9.16 O manual de manutenção deve conter: 
- descrição completa do funcionamento do sistema e seus 
componentes; isto deve permitir a localização de qualquer defeito; 
- todos os valores teóricos para baterias e tensões das lâmpadas, no 
começo e no final de cada circuito; 
- as medições elétricas efetuadas para a aceitação do sistema, queda de 
tensão e corrente por cada circuito; 
- definições de seus componentes e as proteções no local da instalação; 
- definições das proteções contra curto-circuito para todos os circuitos 
de iluminação de emergência. 
 
10 Medições e aferições 
10.1 As medições de níveis de iluminância, em recinto com pontos de 
iluminação de emergência, devem ser feitas na ausência de outras 
fontes de iluminação. 
10.2 Estas medições devem ser executadas com o ambiente ocupado 
pelo mobiliário normal, máquinas e utensílios. 
10.3 Deve ser observado que a área de captação do aparelho de 
medição esteja livre da própria sombra do observador. 
10.4 Os valores luminotécnicos da iluminação de emergência devem 
ser periodicamente verificados e anotados, pelo menos a cada quatro 
anos, se não houver alteração do ambiente. 
10.5 As exigências para os aparelhos de medição são as seguintes: 
a) a resposta da célula deve atender a curva V (observado padrão 
C.I.E.); 
b) deve dispor de dispositivo corretor de cosseno, sem o qual o nível de 
iluminância medido é menor; 
c) deve possuir escala compatível com o valor a ser medido e sua classe 
de precisão mínima deve ser com uma tolerância de 2,5% do valor de 
fundo de escala (com escala de até 20 lx). 
10.6 Os aparelhos de medição devem ser aferidos periodicamente, de 
acordo com as instruções dos fabricantes. 
10.7 As medições dos níveis de iluminância dos pontos de luz do 
sistema devem ser feitas no nível do piso. 
10.8 Os valores dos níveis de iluminância devem levar em consideração 
a diminuição da intensidade da luz em função da descarga da bateria, 
assegurando sempre os níveis mínimos exigidos nesta Norma, no final 
do tempo garantido. 
10.9 Em caso de dúvidas, verifica-se o nível de iluminação pelo 
dispositivo descrito em 8.1.14. 
 
11 Aceitação do sistema 
11.1 Para a aceitação do sistema de iluminação devem ser 
apresentados: 
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a) as plantas de distribuição de luminárias e dos sinalizadores, quando 
estes estão incorporados ao sistema; 
b) tabela da queda de tensão com a corrente nominal para cada 
distribuição da fiação (queda mínima da tensão entre o borne da fonte e 
o primeiro dispositivo e a queda máxima até o último dispositivo de 
iluminação); 
c) mostrar, com gráficos de distribuição de luz, que a perda de tensão 
medida com a tensão da fonte garante a iluminação prevista, pela 
exigência do usuário, do arquiteto, dos organismos públicos 
competentes e das normas vigentes. Deve ser garantido que a máxima 
tensão possível não danifique as lâmpadas ou equipamentos eletrônicos 
da fonte; 
d) se existe uma fonte de energia com tensão variável (baterias de 
acumuladores elétricos), deve ser mostrado que a mínima tensão 
possível antes do tempo de funcionamento exigido pelo usuário, ou da 
norma vigente, ainda garante a intensidade luminosa requerida no 
último dispositivo de iluminação ligado na fiação; 
e) como em escadas e corredores de saída de emergência não são 
aceitáveis materiais inflamáveis, é pouco provável um incêndio e um 
combate nestas áreas. Isto permite a utilização de tensões de mais 
de 30 V, ou seja, para áreas sem material combustível, a tensão de 
alimentação pode ser de 110/220 Vca, quando a fiação não invadir 
áreas com material inflamável ou de fácil combustão. Em áreas de 
trabalho e armazenamento, a possibilidade de materiais inflamáveis é 
praticamente inevitável. Para eliminar curtos-circuitos em geral e 
choques elétricos para as equipes de combate e salvamento, o projeto, 
bem como as plantas para execução da obra, devem constatar uma 
alimentação de baixa tensão (menor que 30 Vcc), para todas as áreas 
com material combustível. 
Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação, pode ser 
utilizado interruptor diferencial de 3 mA com disjuntor termomagnético 
de no máximo 10 A; 
f) as tensões utilizadas depois do controle das plantas são comprovadas 
pela medição da tensão de alimentação nos dispositivos de iluminação 
de várias áreas escolhidas aleatoriamente; 
g) para garantir a intensidade da iluminação necessária para impedir 
acidentes, devem ser medidos os valores de iluminação sem fumaça e 
agregado um fator de correção, devido à perda da intensidade da luz no 
piso e na visibilidade de indicadores em caso da penetração de fumaça. 
O fator deve ser definido com base nos índices de fumaça dos materiais 
contidos nas áreas e da coloração e reflexividade das paredes e do piso, 
com base nos valores citados no anexo para diferentes materiais. 
A luminária deve estar na altura máxima do escape natural da fumaça. 
A visibilidade de objetos depende: 
- da idade do indivíduo, da variação e da velocidade da alteração 
(freqüência) da intensidade da iluminação nas rotas de fuga (20:1); 
- do treinamento prático das pessoas nas áreas a serem evacuadas e da 
assistência às pessoas com problemas; 
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h) para garantir o funcionamento da iluminação de emergência, deve 
ser mostrado pelo instalador que no caso de um curto-circuito em uma 
lâmpada, especialmente dentro de uma área com possibilidade de 
incêndio, não será afetado o funcionamento das outras luminárias. No 
teste prático prevê-se fazer curtos- circuitos aleatoriamente nos fios de 
interligação ramal de 24 Vca ou Vcc, e o controle de que somente o 
dispositivo diretamente implicado deixa de funcionar - os outros devem 
permanecer iluminando a área; 
NOTA - É recomendado que o “curto-circuito” seja feito por uma 
impedância máxima que garanta o desarme da alimentação daquele 
ponto. Esta medida visa manter os dispositivos de proteção em suas 
condições normais. 
i) para o sistema de 110/220 Vca, onde o curtocircuito é mais perigoso 
para testar, os dispositivos de proteção e da duplicação da alimentação 
devem garantir a mesma segurança. O controle do funcionamento pode 
ser executado por meio do desligamento dos fusíveis de proteção 
individuais das lâmpadas, aleatoriamente. Nesta forma de teste não é 
controlada a abertura dos fusíveis por sobrecorrente; 
j) para evitar a falta de iluminação por defeito nas lâmpadas por 
interrupção do filamento, deve ser controlado para que as luminárias 
contenham pelo menos duas lâmpadas, ou que a distância entre 
luminárias não prejudique a iluminação na perda de uma lâmpada 
(iluminação mínima garantida); 
k) utilizando baterias de acumuladores elétricos ou geradores, deve ser 
garantido o funcionamento da iluminação pelo tempo estipulado de 
abandono e intervenção das equipes de resgate, quando não existam 
outras exigências por parte do usuário, ou das instituições competentes, 
em prolongar este tempo de funcionamento. O tempo de funcionamento 
do sistema deve ser garantido pela proteção da fiação de interligação e 
a escolha do lugar da instalação das fontes de energia, tomando em 
conta as variações das temperaturas normais e as temperaturas 
possíveis no local em caso de incêndio. Os valores devem ser 
apresentados pelo projetista, verificados pelo instalador e confirmados 
pela inspeção de aceitação. 
 
Anexo D (informativo) 
 
Lista dos itens para verificação prática do sistema 
 
Para o sistema deve-se verificar o seguinte: 
- documentação de aceitação do sistema, de acordo com as definições 
em norma; 
- registros de manutenção do sistema; 
- pontos de iluminação de emergência e localizações, confrontando com 
o projeto e a subdivisão, das áreas existentes, no momento da 
inspeção; 
- fonte de alimentação do sistema, que pode ser constituída por 
baterias de acumuladores ou grupo motogerador; 
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- se baterias utilizadas são do tipo aceitável para a instalação e se estão 
instaladas em local ventilado, para evitar o acúmulo de gases 
explosivos; 
- testar o acionamento e funcionamento da iluminação de emergência, 
através dos dispositivos de proteção e acionamento da rede e a 
intensidade da luz da última lâmpada de cada circuito depois do tempo 
estimado de funcionamento; 
- cálculo da capacidade das baterias; 
- passagem do estado de vigília para iluminação de todas as lâmpadas 
do sistema (especialmente no caso de uso de blocos autônomos); 
- quando existe motogerador, inspecionar visualmente: 
motor, gerador, painel de transferência automática, painel de controle e 
nível de combustível; 
- se há dique de contenção no reservatório de diesel do motogerador 
(volume maior que 200 L); 
- autonomia mínima da iluminação garantida pelo projeto das fontes de 
energia do sistema e da aprovação pelo órgão público competente; 
- fixação dos pontos de luz: (rigidez) de forma a impedir queda 
acidental, remoção desautorizada e avarias; 
- proteções contra curto-circuito na fiação troncal e ramal; 
- que as fiações e suas derivações sejam embutidas em eletrodutos e 
caixas de passagem. No caso de instalação aparente, os eletrodutos 
devem ser metálicos; 
- tensões utilizadas nas várias áreas atendidas pela iluminação de 
emergência e certificar-se de que áreas com possibilidade de fogo são 
livres de tensões maiores que 30 Vcc. Nas escadas enclausuradas e 
áreas de refúgio com proteção adequada e sem material inflamável, as 
tensões podem ser 110 Vca ou 220 Vca; 
- se não existe oxidação nos soquetes das lâmpadas e nos bornes de 
distribuição da fiação. 
Falhas aceitáveis: 
a) falhas na documentação técnica: 20%; 
b) falhas no funcionamento: máximo 5% e nunca em duas lâmpadas ou 
duas luminárias em seqüência; 
c) falhas de instalação: 10%. 
Estas falhas aceitáveis na inspeção obrigam a retificação em no máximo 
20 dias, a partir da data do documento. 
Sistemas onde as falhas encontradas estão acima do previsto serão 
considerados inexistentes e deverão ser ajustados para nova inspeção. 
 
 

  

 

 


