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MEMORIAL DESCRITIVO 

SPE – Sistema Preventivo por Extintores 

IE – Iluminação de Emergência 

SAL – Sinalização para Abandono de Local 

 

Elaborado conforme as Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________        

Responsável Técnico 

Michele Apolinário 

CREA/SC 115.469-2 

_____________________________ 

Proprietário 
Prefeitura Municipal de Lages 

 CNPJ: 82.777.301/0001-90 

 

 

 

Lages, 26 de março de 2021 

 

 



 

  
RUA MINISTRO PEDRO DE TOLEDO, Nº218 (SALA 01)  

BAIRRO: CORAL – LAGES/SC 
GABINETE REGIONAL  

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA: 

 
1.1 Nome da Edificação: Ginásio de esportes - Cancha de Bocha 

1.2 Endereço da Obra: Rua: José Mariano da Silva, bairro: universitário; 

1.3 Responsável Técnico: Michele Appolinário; CREA/SC 115.469-2; 

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

 

2. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO: 
 

2.1 Tipo de Edificação: Alvenaria 

2.2 Área total 454,75m² 

2.3 Número de Blocos: 1 

2.4 Altura da Edificação para escada: não possui escadas 

2.5 Altura da Edificação para o SPCDA: não se faz necessário a instalação 

o sistema. 

2.6 Classe de risco de incêndio: Leve 

2.7 Classificação da ocupação: Ginásio de Esportes  

 

 

3. DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO:  

 
Trata-se da construção de um ginásio de esportes, edificação possuirá 492,90 

m² com área construída destinada a jogo de bocha possuindo 212m², churrasqueira, 

cozinha, sala de administração, banheiro feminino, masculino e para Pessoas com 

necessidades especiais (PNE). 212m² 
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4. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) – IN 006: 
 

4.1  DEFINIÇÃO: O extintor de incêndio é um aparelho de acionamento 

manual, portátil ou sobre rodas, constituído de recipiente metálico, que pode ser de 

aço, cobre, latão ou material equivalente e seus acessórios, que contém no seu 

interior um agente extintor, que pode ser expelido por um agente propelente e 

dirigido sobre um foco de fogo. 
 

 
Principais componentes extintor portatil 

 

4.2 CLASSE DE FOGO: Caracteriza-se pelo tipo de material em combustão e divide-

se em cinco classes: 

 

CLASSE DE FOGO NATUREZA DO MATERIAL COMBUSTÍVEL 
 

A 

Fogos em materiais combustíveis sólidos comuns, como tecidos, madeiras, papéis, 

borrachas, vários tipos de plásticos, fibras orgânicas, etc., que queimam em 

superfície e profundidade, deixando resíduos (cinzas) 

 

B 

Fogos em líquidos combustíveis ou gases inflamáveis, como gasolina, álcool, óleo 

diesel, óleos vegetais, óleos animais ou gorduras usadas em cozinhas comerciais, 

industriais, restaurantes, etc., que queimam em superfície. 

C Fogos em equipamentos e instalações elétricas energizadas. 

D Fogos em metais combustíveis, como magnésio, titânio, zircônio, Alumínio, etc. 
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4.3  CAPACIDADE EXTINTORA:  

 

É a medida do poder de extinção de fogo de um extintor, obtida em ensaio prático 

normalizado. Ela define o tamanho do fogo e a classe de incêndio que o extintor 

deve combater, ou seja, um extintor ABC de 4kg de capacidade extintora 2-A:20-B: 

C, tem a capacidade de combater fogo de classe A do tamanho 2-A e de classe B 

do tamanho 20-B. 

De acordo com a NBR 15808 são realizados testes em engradados de madeira 

para definir a capacidade extintora de classe A. 

 

 

 
                    Definição de capacidade extintora. 
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Os extintores são certificados de acordo com a sua "CAPACIDADE 

EXTINTORA", de acordo com a Instrução Normativo 006/DAT/CBMSC a condição 

mínima para que os extintores portáteis de incêndio constituam uma unidade 

extintora, devem atender a tabela abaixo: 

 

                                                                                                                         
 

4.4 LOCALIZAÇÃO INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES:  

A localização e a sinalização dos extintores obedecerão aos seguintes requisitos de 

acordo com a IN 006: 

Art. 15. Os extintores de incêndio devem estar localizados: 

I – na circulação e em área comum; 

II – onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor 

possível; e 

III – onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido. 

Art. 16. É proibido: 

I – o depósito de materiais abaixo ou acima dos extintores; 

II – colocar extintor de incêndio nas escadas, rampas, antecâmaras e em seus 

patamares. 

 Com exceção das edificações residenciais multifamiliar ou quando os extintores 

forem instalados no hall de circulação comum, deverão possuir as seguintes 

sinalizações: 

Art. 17. Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de 

transporte 

esteja, no máximo, 1,60 m acima do piso acabado. 

Parágrafo único. Os extintores portáteis, quando locados sobre o piso, devem 

estar em suporte adequado para o piso. 

Art. 18. Para a sinalização de parede, deve ser previsto sobre o extintor uma 

seta vermelha com bordas em amarelo, contendo a inscrição “EXTINTOR”. 

Parágrafo único. Para os extintores portáteis locados em suporte sobre o piso, a 

sinalização deve estar agregada ao suporte, mesmo quando afastado da parede. 
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Art. 19. Para a sinalização de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma 

faixa vermelha com bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em 

todas as faces da coluna. 

 

Art. 20. Para a sinalização de piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado 

com 100 cm de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela 

com 10 cm. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos extintores instalados em: 

I – áreas de garagens ou depósitos, independentemente do tipo de ocupação do 

imóvel; e 

II – imóveis com ocupação industrial, depósitos, garagens, postos para 

reabastecimento 

de combustíveis ou edificações especiais. 

 

 

4.5 FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DOS EXTINTORES:  

 

Os extintores portáteis deverão ser afixados de maneira que: 

 

I - nenhuma de suas partes fique acima de 1,6m do piso acabado e nem abaixo de 

1m; 

II - a fixação do aparelho deverá ser instalada com previsão de suportar 2,5 vezes o 

peso total do aparelho a ser instalado. 

 

 Nos casos onde a fixação em paredes seja prejudicada, em virtude de serem 

construídos em materiais mecanicamente não resistentes, os extintores portáteis 

poderão ser locados em suporte sobre o piso, instalado com a parte inferior, no 

mínimo, a 20cm do piso acabado, de modo que a visibilidade e acesso não fiquem 

prejudicados 

 

 Os extintores nas áreas descobertas ou sem vigilância poderão ser instalados 

em nichos ou abrigos de latão ou fibra de vidro, pintados em vermelho com a porta 

em vidro com espessura máxima de 3mm, em moldura fixa com dispositivo de 

abertura para manutenção e deverão ter afixados na porta instruções orientando 

como utilizar o equipamento. 
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5 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (IE) – IN 011: 

 
5.3 DEFINIÇÃO: O Sistema de Iluminação de Emergência é o conjunto de 

componentes e equipamentos que, em funcionamento, proporcionam a iluminação 

suficiente e adequada para permitir a saída fácil e segura do público para o exterior, 

no caso de interrupção da alimentação normal, como também, a execução das 

manobras de interesse da segurança e intervenção do socorro e garante a 

continuação do trabalho naqueles locais onde não pode haver interrupção da 

Iluminação. 

    
Bloco autoônomo-Farolete de Led 

 

 

5.4 ISENÇÃO DO SISTEMA:  

 

Segundo o Artigo 3º da IN 006 fica dispensado o SIE nos seguintes locais: 

I – em áreas cobertas com as seguintes características: 

a) em pavimento térreo; 

b) com saída diretamente para área externa aberta; 

c) sem paredes internas; e 

d) no máximo com 50% de fechamento do perímetro com paredes (por exemplo: 

cobertura de bombas de combustível, garagens, pilotis, olarias, etc.); 

II – em ambientes internos com as seguintes características: 

a) com área de até 200 m²; 
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b) com caminhamento máximo de 15 m até a porta de acesso para a circulação 

comum do pavimento ou até a saída para área externa do imóvel. 

 

§ 1º O caminhamento máximo é computado a partir do ponto mais distante do 

ambiente. 

 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às seguintes ocupações e locais: 

I – reunião de público com concentração; 

II – escolar geral; 

III – hospitalar com internação ou com restrição de mobilidade; 

IV – casas de máquinas ou salas de vigilância. 

 

5.5 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA:  

 

Em conformidade com o Art. 6º da IN 011 a tensão máxima do SIE não poderá ser 

superior a 30 Vcc. 

Art. 7º O SIE deve ter autonomia mínima de 2 horas, para os seguintes imóveis: 
I – edificações com altura superior a 100 m; 
II – edificações hospitalares com internação ou com restrição de mobilidade; ou 
III – reunião de público com concentração. 
Parágrafo único. Para os demais imóveis, o SIE deve ter autonomia mínima de 1 

hora. 

Art. 8º Deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de: 

I – 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio, salas, etc.); e 

II – 5 lux em locais: 

a) com desnível (escadas, rampas ou passagens com obstáculos); ou 

b) de reunião de público com concentração. 

Art. 9º A distância máxima entre 2 pontos de iluminação de ambiente deve ser 

equivalente a 

4 vezes a altura da instalação destes em relação ao nível do piso. 

Art. 10. A altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é 

imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos 

vazados). 

Parágrafo único. Admite-se a instalação dos pontos de iluminação de emergência 

junto ao teto 

das escadas: pressurizadas, enclausuradas ou à prova de fumaça. 

Art. 11. Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, 

hall, 

escadas, rampas, etc.), a iluminação convencional destes ambientes deve ter 

acionamento automático (por exemplo com o uso de sensor de presença). 
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Art. 12. As luminárias de emergência não podem causar ofuscamento, seja 

diretamente, seja por iluminação refletiva. 

Art. 13. O acionamento das luminárias de emergência deve ser automático, em 

caso de falha no fornecimento da energia elétrica convencional. 

 

5.6 BLOCOS AUTÔNOMOS: São aparelhos de iluminação de emergência 

constituídos de um único invólucro adequado, contendo: 

 

I - lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou LED;  

II - fonte de energia incorporada, com carregador, controles de supervisão e com 

circuito de alimentação independente; 

III - sensor de falha na tensão alternada, dispositivo necessário para colocá-lo em 

funcionamento, no caso de interrupção de alimentação da rede elétrica da 

concessionária ou na falta de uma iluminação adequada, em até 5 segundos;  

IX - podem apresentar um dispositivo de teste desde que incorporado ao 

equipamento.   

 

5.7 AUTONOMIA E TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:  

 

A autonomia do sistema deverá ser dimensionada levando em consideração o 

tempo necessário para a realização dos eventos de saída dos ocupantes da 

edificação e as manobras de salvamento e combate ao incêndio.  

 

A autonomia mínima do sistema deve ser de 1 hora garantindo o nível mínimo de 

iluminamento.  A tensão de alimentação do sistema de iluminação de emergência 

poderá ser no máximo de 30Vcc (tensão com corrente contínua), devido aos efeitos 

da corrente elétrica percorrendo o corpo humano. 

 

5.8 NÍVEL DE ILUMINAMENTO:  

 

Deve ser garantido um nível mínimo de iluminamento em nível do piso, de: 

  I - 5 Lux em locais com desnível:  

a) escadas;  

b) rampas;  

c) obstáculos. 

 II - 3 Lux em locais planos:  

a) corredores;  

b) halls;  

c) elevadores;  

d) locais de refúgios. 
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O projeto do sistema de iluminação deve prever uma distribuição de pontos e 

determinação das luminárias de forma que haja uma uniformidade de iluminação em 

todos os ambientes.  

 

A iluminação de ambiente não poderá deixar sombras nos degraus das escadas 

ou nos obstáculos, deve permitir o reconhecimento de obstáculos que possam 

dificultar a circulação, tais como: grades, portas, saídas, mudanças de direção e 

outros.Locais onde pisos e/ou paredes são em cores escuras deverá ser levado em 

consideração para o dimensionamento do nível de iluminamento (ex: boates, 

cinemas, teatros).  

 

Nos locais onde, pela natureza do trabalho não pode haver interrupção da 

iluminação, o nível de iluminamento de emergência deve ser igual a 70% do nível de 

iluminamento normal, podendo ser utilizado outros valores de tensão que 

possibilitem o uso de equipamentos, por exemplo:  

I - salas de cirurgia;  

II - salas de primeiros socorros;  

III - laboratórios químicos;  

IV - controle de tráfego em ferrovias e aerovias. 

 

5.9 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA:  

 

As luminárias de emergência deverão observar os seguintes requisitos:  

I - os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por 

iluminação refletiva.  

II - quando utilizado anteparo ou luminária fechada, os aparelhos devem ser 

projetados de modo a não reter fumaça para não prejudicar seu rendimento 

luminoso. 

O material utilizado para a fabricação da luminária deve ser o tipo que impeça 

propagação de chama e que sua combustão provoque um mínimo de emanação de 

gases tóxicos. Podem ser utilizados os seguintes tipos de luminárias:  

I - bloco autônomo de iluminação;  

II - luminárias alimentadas por fonte centralizada; 

III - luminárias com lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou LED; 

 

Em escadas não devem ser utilizados projetores ou faróis, a razão média de 

nível de iluminamento das áreas claras em relação as escuras deve ser no máximo 

de 20:1. A fixação dos pontos de luz pode ser feita em paredes, teto ou suspensas, 

devendo ser realizada de modo que as luminárias não fiquem instaladas em alturas 

superiores às aberturas do ambiente. 
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 A distância máxima entre dois pontos de iluminações de ambiente deve ser 

equivalente a quatro vezes a altura da instalação destes em relação ao nível do piso. 

 

6 SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL) – IN 013: 
 

6.3 DEFINIÇÃO:  

 

A indicação de saída tem como objetivo garantir a segurança das pessoas pois elas 

orientam o abandono seguro do local em caso de emergências, por esse motivo é 

importante que a indicação esteja presente em todas as mudanças de direções e 

em todas as saídas. 

 

6.4 AUTONOMIA DO SISTEMA: 

 

Art. 8° A SAL deve ter autonomia mínima de 2 horas, para os seguintes imóveis: 

I – edificações com altura superior a 100 m; 

II – edificações hospitalares com internação ou com restrição de mobilidade; ou 

III – reunião de público com concentração. 

Parágrafo único. Para os demais imóveis, a SAL deve ter autonomia mínima de 1 

hora. 

Art. 9º A altura máxima de instalação da SAL é imediatamente acima das aberturas 

do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados). 

 

6.5 ISENÇÃO DO SISTEMA:  

 

Art. 3º Fica dispensada a SAL nos seguintes locais: 

I – em áreas cobertas com as seguintes características: 

a) em pavimento térreo; 

b) com saída diretamente para área externa aberta; 

c) sem paredes internas; e 

d) no máximo com 50% de fechamento do perímetro com paredes (por exemplo: 

cobertura de bombas de combustível, garagens, pilotis, olarias, etc.); 

II – em ambientes internos com as seguintes características: 

a) com área de até 200 m²; e 

b) com caminhamento máximo de 15 m até a porta de acesso para a circulação 

comum do pavimento ou até a saída para área externa do imóvel. 

 

§ 1º O caminhamento máximo é computado a partir do ponto mais distante do 

ambiente. 
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§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às seguintes ocupações: 

I – reunião de público com concentração; 

II – escolar geral; 

III – hospitalar com internação ou com restrição de mobilidade; 

 

6.6 DA SINALIZAÇÃO:   

 

Art. 6° A SAL deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, 

escadas, rampas, etc, de tal forma que em cada ponto de SAL seja possível 

visualizar o ponto seguinte. 

Art. 7° A SAL deve ser dimensionada conforme Tabela 1. 

 

§ 1º Para as placas de SAL com dimensões iguais ou maiores que 75 x 48 cm, pode 

ser aceita a iluminação da placa de SAL por meio do uso de iluminação de 

emergência. 

 

§ 2º Nos ambientes (por exemplo: salas comerciais, ginásios, supermercados, 

depositos, galpões, etc.) com pé direito superior a 4 m e com área superior a 400 

m², o tamanho mínimo da placa de SAL deve ser de 50 x 32 cm. 

 

                                                                                           

Se dois pontos consecutivos estiverem com uma distância superior ao previsto 

na tabela acima, será necessário interligar um ponto adicional de SAL; em qualquer 

caso, mesmo havendo obstáculos, curvas ou escada, os pontos de iluminação de 

sinalização devem ser dispostos de forma que, na direção da saída, de cada ponto 

seja possível visualizar o ponto de SAL seguinte, a fixação dos pontos de SAL pode 

ser feita em paredes, teto ou suspensas, devendo ser realizada de modo que pontos 

de SAL não fiquem instaladas em alturas superiores às aberturas do ambiente. 
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 A Sinalização para Abandono do Local deve ser luminosa, com um fluxo 

luminoso do ponto de luz, no mínimo igual a 30 lúmens, com autonomia mínima de  

 

1hora. Para as placas de SAL grandes, sem disponibilidade comercial de iluminação 

própria, poderá ser aceito a iluminação da placa de SAL atrás do uso de iluminação 

de emergência. 

 

 
Placa de saída luminosa “letras em vermelho sobre fundo branco” 

 

 A iluminação da Sinalização para Abandono do Local deve ser contínua durante o 

tempo de funcionamento do sistema, quando da interrupção da alimentação normal, 

esta placa deverá conter a palavra “SAÍDA” sobre a seta indicando o sentido da saída, 

devendo ter as letras e setas de sinalização na cor vermelha sobre fundo branco 

leitoso de acrílico ou material similar nas dimensões mínimas da tabela acima.  

 

Todas as saídas de emergência das edificações serão sinalizadas com indicação 

clara do sentido de saída, indica-se  o uso de faixas refletivas ao nível do piso ou 

rodapé dos corredores, e nas escadas. 
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