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•NBR 9077 da ABNT, editada em Maio de 1993 –
“Saídas de emergência em edifícios”, em seu capítulo
4, item 4.7.15.1, estabelece o que se segue:

• “A condição de escada à prova de fumaça pode
ser obtida pelo método de ventilação natural por
meio de dutos ou pelo método de pressurização,
a partir da norma BS-5588/4, ou outra norma
internacional de comprovada eficácia, enquanto
não houver norma brasileira disponível”.

Embasamento Legal



•No item 4.7.15.2, estabelece ainda:
• “As escadas à prova de fumaça pressurizadas

podem sempre substituir, onde indicado nesta
Norma, as escadas enclausuradas à prova de
fumaça ventiladas naturalmente…”

Embasamento Legal



•No item 4.7.15.3 estabelece:
• “As escadas pressurizadas dispensam antecâmara…”

•No item 4.7.15.4 estabelece:
• “As escadas pressurizadas devem ser dotadas de dois

ventiladores, pelo menos, um para uso permanente,
em condições normais, que deve manter a pressão na
caixa da escada ligeiramente superior à dos diversos
pavimentos da edificação, e outro que deve começar a
funcionar automaticamente, no caso de incêndio,
aumentando a pressão interna”.

Embasamento Legal



•Por fim, no item 4.7.15.5 estabelece:
• “Os insufladores de ar devem ficar em local 

protegido contra eventual fogo e ter fonte 
alimentadora própria, que assegure um 
funcionamento mínimo de 4 h, para quando 
ocorrer falta de energia na rede pública”.

Embasamento Legal



Introdução

a) Esta Norma se aplica às escadas de segurança, de edifícios 
novos e existentes, caracterizando o sistema de 
pressurização de escadas estabelecendo conceitos básicos 
do sistema;

b) parâmetros de dimensionamento;

c) relação do sistema de pressurização com edificação e suas 
instalações;

d) requisitos para equipamentos e componentes da 
instalação;
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e) procedimentos de manutenção;

f) testes e ensaios de aprovação.

A demanda pela pressurização da escada de segurança de 
uma edificação, seja nova ou existente, deve ser estabelecida 
por regulamentação específica, de âmbito municipal, 
estadual ou nacional.



Escopo

Esta Norma especifica uma metodologia para manter livres 
da fumaça, através de pressurização, as escadas de 
segurança que se constituem, na porção vertical, da rota de 
fuga dos edifícios, estabelecendo conceitos de aplicação, 
princípios gerais de funcionamento e parâmetros básicos 
para o desenvolvimento do projeto.



Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à 
aplicação deste documento. Para referências datadas, 
aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não 
datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido 
documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão

ABNT NBR 9077, Saídas de emergência em edifícios

ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saída de emergência



Referências normativas

ABNT NBR 13971, Sistemas de refrigeração, 
condicionamento de ar e ventilação – Manutenção 
programada

ABNT NBR 16401-1:2008, Instalações de ar-condicionado –
Sistemas centrais e unitários – Parte 1: Projetos das 
instalações

ABNT NBR 16401-3, Instalações de ar-condicionado –
Sistemas centrais e unitários – Parte 3: Qualidade do ar 
interior



Referências normativas

ABNT NBR 17240, Sistemas de detecção e alarme de 
incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e 
manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio –
Requisitos

ISO 6944-1:2008, Fire containment – Elements of building 
construction – Part 1: Ventilation ducts

Australian Standard AS 4391-1999 (Smoke Management 
Systems-Hot Smoke Test)
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3) Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes 
termos e definições.

3.1) abandono de edificação

retirada organizada e segura da população usuária de uma 
edificação para local seguro



Termos e definições

3.2) altura dos edifícios

medida, em metros entre o ponto que caracteriza a saída ao 
nível de descarga, sob a projeção do parâmetro externo da 
parede do prédio, ao ponto mais alto do piso do último 
pavimento, não considerando pavimentos superiores 
destinados exclusivamente a casas de máquinas, caixas 
d’água e outros
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3.3) anemômetro

instrumento que realiza medições de velocidade do ar

3.4) Anemômetro de fio quente ou termo anemômetro

tipo de anemômetro que opera associando o efeito de troca 
de calor convectiva no elemento sensor (fio quente) com a 
velocidade do ar que passa por ele, possibilitando realizar 
medições de valores baixos de velocidade, em geral a partir 
de 0,1 m/s, com resolução mínima de 0,1 m/s



Anemômetro de velocidade de fio quente



Medidor de gradiente de pressão



Anemômetro digital
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3.9) diferencial de pressão

diferença de pressão entre dois ambientes contíguos



Termos e definições

3.11) escape de ar

vazão de ar que sai dos ambientes pressurizados, definida 
em projeto

3.12) filtro de partículas

elemento destinado a realizar a retenção de partículas 
existentes no escoamento de ar e que estão sendo 
arrastadas por este fluxo



Termos e definições

3.13) fumaça

partículas transportadas na forma sólida, líquida e gasosa, 
decorrentes de um material submetido à pirólise ou 
combustão, juntamente com a quantidade de ar que é 
conduzida, ou de qualquer outra forma misturada, formando 
uma mass

3.14) grelha de insuflação

dispositivo utilizado nas saídas de ar dos dutos de insuflação 
para direcionar e distribuir o ar de modo adequado
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3.18) pavimento de descarga

pavimento em que a rota de fuga conduz a um logradouro 
público ou área externa com acesso a este
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3.20) resistência ao fogo

propriedade de um elemento de construção de resistir à 
ação do fogo por determinado período de tempo, mantendo 
sua integridade e/ou características de vedação aos gases e 
chamas e/ou de isolamento térmico
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3.21) registro de sobrepressão

dispositivo  que  atua  como  regulador  da  pressão  do  ar  
em  ambiente  que  deva  ser  mantido em determinado nível 
de pressão, evitando que esta ultrapasse os valores 
especificados

3.22) rota de fuga

saídas e caminhos devidamente sinalizados e protegidos, a 
serem percorridos pelas pessoas para um abandono rápido e 
seguro do local em emergência
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3.23) saída de emergência

saída devidamente sinalizada para um local seguro



Termos e definições

3.26) trajetória de escape do ar

caminho percorrido pelo ar de escape até o exterior da 
edificação

3.27) vazamento de ar

vazão de ar que sai do ambiente e/ou do interior da rede de 
dutos de modo não desejável, causando a perda de uma 
parcela do ar movimentado pelo ventilador
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4. Conceitos básicos

4.1) Princípio geral da pressurização

4.1.1) Um espaço é pressurizado quando recebe um 
suprimento contínuo de ar que possibilita manter um 
diferencial de pressão entre este espaço e os adjacentes, 
preservando-se um fluxo de ar através de uma ou várias 
trajetórias de escape para o exterior da edificação.
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4.1.2) Para a finalidade prevista nesta Norma, o 
diferencial de pressão deve ser mantido em nível adequado 
para impedir a entrada de fumaça no interior da escada

4.1.3) O  método  estabelecido  nesta  Norma  também  
se  aplica  às  escadas  de  segurança  nos pavimentos abaixo 
do pavimento de descarga.

4.1.4) O sistema de pressurização pode ser acionado em 
qualquer caso de necessidade de evacuação da edificação.
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4.2) Estágios de pressurização

4.2.1) Sistema de um estágio é aquele que opera 
somente em situação de emergência. 

4.2.2) Sistema de dois estágios é aquele que opera em 
um nível baixo de pressurização para funcionamento 
contínuo e, em situação de emergência, opera em um nível 
maior de pressurização. Este sistema é recomendável, pois 
mantém condições mínimas de proteção em operação 
permanente, além de propiciar a renovação de ar no volume 
da escada.
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4.3) Elementos básicos de um sistema de pressurização

São os seguintes:

a) sistema de acionamento e alarme; 

b) ar externo suprido mecanicamente; 

c) trajetória de escape do ar;

d) fonte de energia garantida.
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4.4) Valores de diferenciais de pressão

Os valores de diferenciais de pressão utilizado para fins de 
projeto devem estar de acordo com o apresentado na    
Tabela 1, não podendo ser maior que 60 Pa., com todas as 
portas de acesso à escada de segurança fechadas.

Para os edifícios utilizados predominantemente por crianças, 
idosos ou pessoas incapacitadas, recomenda-se adotar 
considerações especiais, a fim de assegurar que as portas 
possam ser abertas, apesar da força criada pelos diferenciais 
de pressão.
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Tabela 1 – Valores de diferenciais de pressão

Diferenciais de pressão

Sistema de um estágio Sistema de dois estágios

1º estágio 2º estágio

50 Pa 15 Pa 50 Pa

Atentar para o item 5.1.5.3 (a); (b); (c) da IT-13
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4.5) Suprimento de ar

4.5.1) Cálculo do suprimento de ar

O suprimento de ar necessário para obter certo diferencial 
de pressão é determinado pelo escape de ar para fora do 
espaço a ser pressurizado, quando o ar passa por uma 
restrição, como, por exemplo, as frestas ao redor de uma 
porta. A relação entre a vazão de ar, a área da restrição e o 
diferencial de pressão é fornecida pela seguinte equação:

Atentar para o item 5.1.6.1 da IT-13
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Q = 0,827 × A × (P) (1/N)

onde

Q é a vazão de ar, expressa em metros cúbicos por 
segundo (m3/s), na condição-padrão do ar;

A é a área de restrição, expressa em metros quadrados 
(m2);

P é o diferencial de pressão, expressa em Pascals (Pa);

N é um índice que varia entre um e dois.
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No caso de frestas grandes, como os espaços em torno das 
portas, ou de aberturas grandes, o valor de N pode ser 2,0.

No caso de trajetória de escape de ar em vãos estreitos 
formados pelas frestas em torno de janelas, o valor de N 
mais apropriado é 1,6.



• O Corpo de Bombeiros, em sua IT-13, estabelece no item 5.1.5.3, 
letra “c”, as velocidades máximas aceitas nos 3 trechos possíveis do 
sistema de pressurização:

• 8,0 m/s no trecho de captação de ar;

• 10 m/s nos trecho de distribuição quando o duto for construído em alvenaria 
ou gesso acartonado, e

• 15 m/s nos trecho de distribuição quando o duto for construído em chapa 
metálica.

Conceitos Básicos
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4.5.2) Escape do ar em série e em paralelo

4.5.2.1) Na trajetória de escape do ar para fora de um 
espaço pressurizado, podem existir elementos de restrição 
posicionados em paralelo, como ilustrado na Figura 1, ou em 
série, como apresentado na Figura 2, ou ainda uma 
combinação destes.

Atentar para IT-13, estabeleceu pressão padrão do ar como: 1,204 Kg/m3

Verificar item 5.1.6.2 da IT-13
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SÉRIE

PARALELO
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Tabela 2 – Áreas típicas de escape para três tipos de portas

Tipo de porta Tamanho (m.)

Área de escape

PCF aberta

m. 2

Área de escape 

PCF fechada

m. 2

Porta simples, para  acesso ao espaço pressurizado 2,10 × 0,89 1,64 0,030

Porta simples, para  saída do espaço pressurizado 2,10 × 0,89 1,64 0,040

Porta dupla, para  acesso ao espaço pressurizado 2,10 × 0,89 cada 3,28 0,045

Porta dupla, para saída do espaço pressurizado 2,10 × 0,89 cada 3,28
0,060

Porta de elevador de segurança 2,10 × 0,80 
- 0,060

Nos demais tipos de portas corta-fogo ou de elevadores, as dimensões devem ser avaliadas junto aos fabricantes.
O vão de luz considerado para as PCF = 0,80 m. X 2,05 m.
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4.5.4) Vazamentos não identificados

4.5.4.1) Deve-se partir de duas hipóteses principais para 
calcular o suprimento de ar necessário para um sistema de 
pressurização:

a) que a magnitude das áreas de escape de ar das portas 
corta-fogo adotadas nos cálculos aplica-se aos componentes 
envolvidos quando o edifício estiver terminado;

Atentar para o item 5.1.6.6 da IT-13
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b) que não há áreas de vazamento não identificadas nos 
espaços pressurizados.

Para compensar estas duas hipóteses, deve ser acrescida aos 
valores calculados de vazão de ar uma porcentagem de 25 %.



•4.5.4.2) Para vazamentos em dutos, adicionalmente 
ao estabelecido em 4.5.4.1, deve ser computado um 
acréscimo na vazão de ar de 15 % no caso de dutos 
metálicos e de 25 % no caso de dutos construídos em 
alvenaria ou de construção mista, aplicado sobre a 
vazão de ar calculada utilizando os procedimentos 
descritos em 4.5.1 a 4.5.3 (suprimento/série, 
paralelo/escapes típicos, tabela 1).

Conceitos Básicos
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4.5.5) Portas abertas

4.5.5.1) Nenhuma escada de segurança pode ser eficaz se 
não tiver portas que lhe deem acesso, sendo inevitável que 
estas sejam abertas ocasionalmente. A pressurização 
projetada não pode ser mantida se houver grandes aberturas 
entre a área pressurizada e os espaços adjacentes.

Atentar para o item 5.1.6.4 da IT-13



•Quando esta abertura for permanente, deve ser 
mantida uma velocidade média do ar através dessa 
abertura, de cerca de 4 m/s, que, entretanto, se fosse 
aplicada às portas, resultaria em uma grande vazão de 
ar.

Conceitos Básicos
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No caso de uma abertura intermitente e de curto tempo de 
duração, como é o caso de uma porta de acesso à escada de 
segurança, deve ser usada uma velocidade média do ar de 
no mínimo 1,0 m/s, através da área da porta aberta.

Atentar para o item 5.1.6.4 (f); (g) para critérios de PCF simples e duplas;
(h) Edificação existente; todos da IT-13



•4.5.5.2)  O número de portas abertas a ser utilizado 
nos cálculos depende do tipo da edificação, 
considerando o número de ocupantes e as 
dificuldades encontradas para o abandono, devendo 
obedecer aos requisitos estipulados no Anexo A.

Conceitos Básicos
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4.5.6) Verificação da velocidade de saída do ar através 
das portas abertas

Adotando-se a vazão de ar calculada conforme o critério 
estabelecido em 4.5.1 a 4.5.4 “(Q = 0,827 × A × (P) (1/N) ); 
(série/paralelo); (áreas de escape PCF)”, deve ser feita a 
verificação da velocidade de saída do ar através do número 
de portas abertas, estipulado em 4.5.5. 





(NBR) Uma porta aberta adicional deve ser acrescentada no cálculo de suprimento de ar para edifícios de serviços profissionais, pessoais 
e técnicos com até 21 metros de altura, onde existam locais de reunião de público com capacidade de 50 ou mais pessoas, como 
auditórios, refeitórios, sala de exposição e assemelhados. Este critério deve ser desconsiderado quando o local de reunião de público 
estiver no piso de descarga ou em mezanino do piso térreo com acesso por escada exclusiva.

(NBR) NOTA 1 - O número de portas abertas desta Tabela ao lado considera a escada com apenas uma porta por pavimento. Quando a 
escada for dotada de mais de uma porta por andar, a quantidade indicada deve ser multiplicada pelo número de portas existentes em 
cada andar.

(NBR) NOTA 2 - A necessidade de gerador automatizado e de sistema de detecção de fumaça está sempre vinculada ao critério de altura 
do edifício.

(NBR) NOTA 3 – Sempre haverá duplicata de grupo moto-ventiladores, exceto o contido no item 6.1.2 da NBR e Anexo B da IT-13 

(NBR) Sempre ventiladores em duplicata, exceções no item 6.1.2 desta NBR.

(IT) Não1 – NÃO somente se a área de pavimento for inferior  a 750 m2 .

A IT apresenta riscos de edificações Explosivos e Especial no Anexo B. Atentar para item 5.1.6.4 (f)



Item 6 da ABNT NBR 14880

• 6.1 Ventilador
• 6.1.1 Os conjuntos moto-ventiladores devem atender a todos os requisitos exigidos 

para se proporcionar a pressurização requerida.

• 6.1.2 Devem ser previstos conjuntos moto-ventiladores em duplicata, sendo um 
operante e um de reserva, para atuarem especificamente na situação de 
emergência.

• A instalação de equipamentos de reserva não é exigida nas seguintes situações

• a) edifícios residenciais com até 80 m. de altura;

• b) edifícios de escritório com até 60 m. de altura;

• c) edifícios de escola com até 30 m. de altura.



INSTRUÇÃO TÉCNICA 13

• ANEXO B
• (6) Somente é exigido “antecâmara de segurança” nos acessos à escada pressurizada, 

de acordo com item 5.1.6.8 desta IT, para edificações residenciais com altura igual ou 
superior a 120 m e demais ocupações com altura igual ou superior a 90 m. 

• (7) Quando a edificação for dotada de elevador de emergência, seus acessos devem 
ser protegidos por antecâmara de segurança, conforme descrito no item 5.1.6.7. 
desta IT, em todos os pavimentos, inclusive para os pavimentos situados abaixo do 
piso de descarga; essa antecâmara pode ser dispensada apenas no nível térreo (piso 
de descarga) quando este não estiver em local de risco de incêndio, ou seja, esse 
pavimento seja destinado única e exclusivamente a hall de recepção ou, caso possua 
loja ou dependências com carga incêndio, estas devem possuir compartimentação 
em relação a esse hall. 



• ANEXO B
• (8) Caso o edifício possua local de reunião de público, adotar o item 5.1.6.4. letra 

(j) desta IT. 

• (9) Foi considerado que o acesso do pavimento para a escada se dá apenas por 
uma PCF; se o pavimento tiver acesso por duas ou mais PCFs, o cálculo será pelo 
nº total de PCFs de acesso multiplicado pelo nº de pavimentos do cálculo. 

INSTRUÇÃO TÉCNICA 13



• ANEXO B
• (10) A previsão de detecção automática de fumaça nos locais descritos no item I 

acima não isenta a edificação da instalação desse mesmo sistema em outros locais 
que porventura sejam exigidos pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio das 
edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo.

• (11) Toda edificação com altura superior a 150 m deve obrigatoriamente ser analisada 
por meio de Comissão Técnica.

INSTRUÇÃO TÉCNICA 13



• Envie e-mail para cotta@cottaeng.com.br

• No assunto inserir: PRESSUCOTTA

• Você será imediatamente cadastrado e receberá senha de acesso GRATUITO 
para o programa de cálculo do “sistema de pressurização de escada de 
segurança”

• Cálculo de PRESSÃO e VAZÃO TOTAIS, perdas distribuídas e localizadas 
(veneziana, grelhas, cotovelos, contrações, expansões), bem como “efeito 
do sistema”

• Youtube (5 vídeos-aula): https://www.youtube.com/watch?v=1LMwcBtqn9Q

• Previsão para liberação: Novembro de 2018

mailto:cotta@cottaeng.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=1LMwcBtqn9Q


Agradeço a presença de todos !

Contato:

E-mail: cotta@cottaeng.com.br

Site: www.cottaeng.com.br

Celular: (011) 9 9903-7936

Escritório: (011) 3373-7471

mailto:cotta@cottaeng.com.br
http://www.cottaeng.com.br/

