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1. APRESENTAÇÃO GERAL 
 

Este memorial descreve as características, métodos de cálculo e respectivos resultados dos 

sistemas de prevenção e combate a incêndio do Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM Jardim 

Celina, que será construído na Rua Pedro José Silveira, n° 98, bairro Jardim Celina, CEP 88519-540, 

cidade de Lages/SC.  

2. DADOS GERAIS DA EDIFICAÇÃO 
2.1. LOCAL 

 

Endereço: Rua Pedro José Silveira  N°: 98 

Bairro: Jardim Celina CEP: 88519-540 

Cidade: Lages Estado: Santa Catarina 

 

2.2. PROPRIETÁRIO 
 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Lages  CNPJ: 82.777.301/0001-90 

Endereço: Rua Benjamin Constant  CEP: 88501-900 

Bairro: Centro N°: 13 

Cidade: Lages Estado: Santa Catarina 
 
 

2.3. RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

Profissional: Carlos Eduardo Dalmina CREA: 136034-1/SC  

Secretaria Municipal da Educação CEP: 88505-200 

Endereço: Avenida Papa João XXIII N°: 1115 

Bairro: Petrópolis      Cidade: Lages 

Estado: Santa Catarina 
 
 

2.4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

 
Altura da edificação (Pvto de descarga até o nível do último pvto útil): 0,00m 

Numero de pavimentos: 01 – Térreo 

Área total a construir: 372,60m² 
 

2.5. CLASSIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO 
 

Tipo de edificação: Pré-Escola – E5 – Creche   

Classificação quanto ao risco de incêndio: Risco Leve 

 

3. NORMAS TÉCNICAS APLICADAS E BIBLIOGRAFIA 

 
✓ Instruções Normativas Estaduais de Segurança Contra Incêndio - IN’s CBMSC; 

✓ Normas Técnicas - ABNT. 

 
4. DESCRIÇÃO DOS PROJETOS 

 

✓ Prancha PPCI – Projeto Preventivo Contra Incêndio. 
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5. USO DA EDIFICAÇÃO 
 

A edificação é classificada como Pré-Escola – E5 – Creche – Centro de Educação Infantil Municipal  
- CEIM Jardim Celina.  

Apresentará uma estrutura em alvenaria com área constrúida de 372,60m² sendo composta por: 

✓ Recepção; 

✓ Sala Professores; 

✓ Almoxarifado; 

✓ Lavabo; 

✓ Secretaria; 

✓ Diretoria; 

✓ Circulação Interna; 

✓ Refeitório; 

✓ Cozinha; 

✓ Despensa; 

✓ Área de serviço; 

✓ B.W.C. P.C.D.; 

✓ Área coberta; 

✓ Sala 01; 

✓ Sala 02; 

✓ B.W.C; 

✓ Berçário. 

 
6. CARGA DE INCÊNDIO 

 

A carga de incêndio da edificação foi estabelecida em 300MJ/m² conforme indicado na IN 03 – 

Carga de Incêndio – CBMSC para a classificação - Pré-Escola (E5). 

 
Imagem 01 - Anexo “B” – IN 03 – Carga de Incêndio 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: CBMSC (2022) 
 

7. PROTEÇÃO POR EXTINTORES 
 

A disposição dos extintores foi feita de maneira que sejam visíveis a todos os ocupantes da edificação, 

permitindo a familiarização com as suas localizações, possuam fácil acesso e estejam situados próximo aos 
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locais de riscos. 

Ao todo foram empregados 04 extintores de Pó químico seco (ABC – 4 kg) – para incêndios de 

classes “A”, “B” e “C”. Todos os extintores respeitam o caminhamento máximo de 30 metros entre as unidades 

e área de atuação não superior a 500m² por unidade extintora. 

 

Imagem 02 – Tabela 1 – Exigência do extintor de incêndio portátil em função do risco de incêndio 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CBMSC (2022) 

A respectiva localização e os detalhes de instalação estão representados nos projetos de prevenção 

e combate a incêndio. Para a edificação em questão, determinou-se o uso de extintores fixados em paredes, 

devendo ser devidamente sinalizados conforme projeto. 

Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de transporte esteja, no 

máximo, 1,60 m acima do piso acabado, podendo, excepcionalmente, ser instalados em suporte de solo, 

desde que não fiquem obstruídos, e que a visibilidade da sinalização não fique prejudicada. 

 

Imagem 03 – Modelo de instalação de extintor em paredes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor (2022) 
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7.1. MANUTENÇÃO DE EXTINTORES  

 

Programe a recarga de forma a não deixar os locais desprotegidos;  

A época de recarga deve ser aproveitada para treinar as equipes de emergência.  

O Corpo de Bombeiros exige uma inspeção anual de todos os extintores, além dos testes hidrostáticos 

a cada cinco anos, por firma habilitada. Devem ser recarregados os extintores em que forem constatados 

vazamentos, diminuição de carga ou pressão e vencimento de carga. 

 

8. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
  

O sistema de iluminação de emergência apresenta a finalidade de gerar um nível de iluminação suficiente 

para a evacuação segura das pessoas caso haja falta de fornecimento de energia pela concessionária em 

situação de emergência no edifício. 

Foi previsto a utilização de blocos autônomos com lâmpadas do tipo LED para a iluminação de 

emergência.  

A altura de instalação será imediatamente acima das aberturas do ambiente. Os blocos de iluminação 

terão distância máxima não superior a 4x (quatro) essa altura. 

Os equipamentos deverão ter circuito de alimentação exclusivo para o sistema, autonomia mínima de 

1,0 (uma) hora e um nível mínimo de iluminamento no nível do piso de:  

✓ 5 (cinco) LUX em locais com desnível, tais como escadas, rampas ou passagens com 

obstáculos;   

✓ 3 (três) LUX em locais planos, tais como corredores, halls, elevadores e locais de refúgio. 

 

8.1  BLOCO AUTÔNOMO LED – 30 LED’S – CARACTERÍSTICAS:  
 

✓ Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 50lm  

✓ Bateria de Lítio: 3,7V, 1.000mAh  

✓ Alimentação Bivolt automático: 110/220V (50/60Hz)  

✓ Consumo de energia: 1W (220V)  

✓ Autonomia mínima: 6 horas  

✓ Autonomia máxima: 3 horas  

✓ Atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais NBR 10898  

✓ Temperatura de cor do LED: 6000 - 7000k  

✓ Grau de Proteção: IP-20 (Somente ambiente interno)  

✓ Fabricação: Plástico ABS Branco (Antichamas)  

✓ Botão de teste: Sim  
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Imagem 04 – Modelo luminária de emergência 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor (2022) 
 
 

8.2  MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 
 

O proprietário, ou possuidor a qualquer título da edificação, é responsável pelo perfeito funcionamento 

do sistema.  

Consiste em primeiro nível de manutenção: verificação das lâmpadas, fusíveis ou disjuntores, nível de 

eletrólito, data de fabricação e início de garantia das baterias.  

Consiste em segundo nível de manutenção: os reparos e substituições de componentes do equipamento 

ou instalação não compreendidos no primeiro nível.  

Mensalmente devem ser verificadas:  

✓ a passagem do estado de vigília para a iluminação (funcionamento) de todas as lâmpadas;  

✓ 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.  

 

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. SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO 
 

O sistema de sinalização para abandono de local apresenta a finalidade de direcionar a população da 

edificação para evacuação de forma segura caso haja falta de energia fornecida pela concessionária em 

situação de emergência no edifício. 

A distância entre dois pontos de SAL foi estabelecida para que seja visível conforme o caminhamento 

de saída e que possua uma distância inferior a 15m. 

Os equipamentos deverão ter circuito de alimentação exclusivo para o sistema e autonomia mínima de 

1,0 (uma) hora. 
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Foi previsto a utilização de blocos autônomos com lâmpdas em LED para sinalização de abandono de 

local.  

 
9.1 BLOCO AUTÔNOMO – SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL - CARACTERÍSTICAS:  

 

✓ Fluxo luminoso máximo: 25 Lúmens  

✓ Quantidade de LED’s: 5 LED’s 

✓ Autonomia: 3 horas  

✓ Bivolt automático 110/220V  

✓ Bateria Ni-Cd recarregável 3,6v 300mah  

✓ Requisitos: De acordo com a NBR 10898 

✓ Tamanho da placa: 25x16cm – Moldura das letras: 4x9cm – Traço das letras: 1cm 

 
Imagem 05 – Modelo de luminária de sinalização para abandono de local 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor (2022) 
 
 

9.2 MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 
 

O proprietário, ou possuidor a qualquer título da edificação, é responsável pelo perfeito funcionamento 

do sistema.  

A manutenção ocorrerá de acordo com o sistema de iluminação de emergência. 

 

10 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

 

As saídas de emergência foram dimensionadas de acordo com o estabelecido pela IN 09 – Sistema de 

Saídas de Emergência – CBMSC.  

O caminhamento máximo a ser percorrido para evacuação está dentro dos limites estabelecidos em 

norma. 

As rampas de circulação possuírão inclinação máxima de 10% e largura mínima de 1,20m. 

As portas, que se encontrarem na rota de evacuação, terão seu sentido de abertura no mesmo do fluxo 
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de saída e tamanhos compatíveis com a população da edificação. 

Os corrimões serão instalados a uma altura de 0,90m (noventa centímetros) e, nos locais onde for 

necessário o uso de guarda-corpo, a altura será de 1,10m. 

Os pisos utilizados nas rotas de fuga serão antiderrapantes e incombustíveis conforme preconizado pela 

IN 18 – Controle de materiais de revestimentos e acabamento – CBMSC, Anexo B, Tabela 03. 

 

11 INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 

 

A edificação utilizará 02 (dois) botijões de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo do tipo P-13.  

Para armazenamento dos botijões, será construído um abrigo de gás na área externa ao imóvel, próximo 

à cozinha conforme indicação em projeto. O mesmo será confeccionado em alvenaria de blocos de concreto ou 

tijolos, laje superior e portas do tipo veneziana.  

A tubulação de alimentação dos equipamentos de queima será com tubos em aço galvanizado. 

A ligação dos botijões possuíra reguladores de pressão e registro de corte do tipo fecho rápido de acordo 

com o estabelecido na IN 008 – Instalações de Gás Combustível.  

A cozinha terá ventilação permanente conforme potência do aparelho de queima e tamanho compatível 

com a Tabela 8 da IN 08 – Instalação de gás combustível (GLP e GN) – CBMSC. 

Ver indicações em projeto – planta baixa, vistas, cortes, isométricos.  

12. MANUTENÇÕES  
12.1. QUADRO DE MANUTENÇÕES  
 

De forma a manter o perfeito funcionamento de todo o sistema, deverá ser mantido uma programação 

de manutenção e verificações periódicas de todo o conjunto atendendo o quadro abaixo. 
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Este quadro abrange os sistemas de proteção e combate a incêndio de forma genérica, caso algum item 

não constar no projeto deve ser desconsiderado. 

Durante a manutenção de qualquer item o equipamento retirado deve ser substituído por outro 

equivalente de mesma capacidade de modo a não manter a edificação desprotegida.  

Faz-se necessário que todos os usuários recebam orientações periodicamente de como agir em 

situações de emergência e que os usuários de maior permanência, como funcionários, sejam treinados por 

profissional habilitado para combater sinistros passives de ocorrência garantindo a segurança dos demais 

usuários de permanência esporádica.  

Salienta-se que o usuário final é responsável pela manutenção preventiva e corretiva do sistema de 

detecção, alarme e combate a incêndios desta edificação.   

 

Lages, 03 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ivana E. Michaltchuk  

Secretária da Educação 

Dec. N° 18.065 

 

 

 

 

___________________________________ 

Carlos Eduardo Dalmina 

CREA-SC 136043-1 

Responsável Técnico 
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