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Decreto 63.911/18 
Capítulo III – Artigo 4º. 

IMPORTANTE
CONCEITO DE OCUPAÇÃO MISTA

Não se caracteriza como ocupação mista a edificação onde haja uma ocupação predominante, juntamente com subsidiária, desde que a área destas não 
ultrapassem o limite de 750 m2 ou 10% da área total da edificação, aplicando-se, nestes casos, as exigências da ocupação predominante.

Ocupação Subsidiária
Àrea Máxima: 10% Área Construída Total ou 750m²

Ocupação Predominante
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Primeira vistoria, obrigatório relatório de comissionamento (item 7.2.8).

Procedimentos Administrativos – IT.01

Isolamento de Risco : edificação com sprinklers reduzir em um nível a classificação de severidade (vide Tabela 2 e Tabela A-1, item 6.1.1.8).

Separãção entre Edificações (Isolamento de Risco) – IT.07

Edificações térreas, quando:
a. Isento proteção passiva quando forem providas de chuveiros automáticos com bicos do tipo resposta rápida, dimensionados conforme 

normas específicas (item A.2.3.9.a);
b. Redução do TRRF constante na Tabela A de 30 minutos (item A.2.5.a) - se forem providas de chuveiros automáticos. 

Segurança Estrutural contra Incêndio – IT.08
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Dispositivos automatizados de enrolar corta-fogo podem ser utilizados em edificações protegidas por chuveiros automáticos (item 7.1.1);

Compartimentação Horizontal e Vertical – IT.09

Paredes divisórias entre unidades autônomas, entre unidades e áreas comuns, para ocupações grupos A, B e H (Divisao H-2 e H-3), devem possuir a resistência de no 
mínimo 60 minutos ao fogo. As portas destas unidades autônomas que dão acesso a corredores e hall de entrada, das divisões B-1, B-2, H-2 e H-3, devem possuir a 
resistência de 30 minutos ao fogo. (isenção em caso de presença de sprinklers), itens 5.5.2 e 5.5.3;

Quebra de compartimentação vertical por átrios cobertos pode ser substituída por medidas de proteções alternativas (sistemas de chuveiros automáticos, detecção de 
fumaça e controle de fumaça), de acordo com o previsto na Tabela do Regulamento de Segurança contra incêndio (item 6.3.7.1);

Na impossibilidade de serem utilizados vedadores corta-fogo, pela existência de obstáculos na abertura, representados, por exemplo, por esteiras transportadoras, 
pode-se utilizar alternativamente a proteção por cortina d´água, desde que a área de cobertura não ultrapasse 1,5m2, atendendo aos parâmetros de IT.23 – Sistema 
de chuveiros automáticos e normas técnicas específicas. A cortina d´água pode ser interligada ao sistema de hidrantes, que deve possuir acionamento automático 
(item 5.3.3.1.5);
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CMAR - Materiais como vidro, concreto, gesso, produtos cerâmicos, pedra natural, alvenaria, metais e ligas metálicas (dentre outros), são considerados 
incombustíveis (item 10.1);

CMAR – IT.10

Aplicam-se os mesmos critérios para os CPD localizados no interior de edificações, sendo que os compartimentos ficam com área máxima limitada de 40m2 desde que 
exista compartimentação entre CPD e os ambientes adjacentes (item 5.6)

Identificar sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio por meio de pintura diferenciada, as tubulações e acessórios utilizados para sistemas de hidrantes e 
chuveiros automáticos quando aparentes (item 5.3.2.1.4);

Sistema de Chuveiros Automáticos – IT.23
O projeto executivo do sistema de chuveiros automáticos não necessita ser encaminhado para análise junto ao Corpo de Bombeiros, mas deve estar a disposição na 
edificação para suprir possíveis dúvidas do agente vistoriador (item 5.2.1);

Nas edificações onde houver exigência da instalação do sistema de chuveiros automáticos, deve-se atender a toda área da edificação, podendo, a critério do 
projetista, deixar de abranger a casa do zelador, quando localizada na cobertura (Item 5.3);

Nas edificações existentes, onde não exista exigência do sistema de chuveiros automáticos ou quando este for proposto como solução alternativa, pode ser utilizada 
a instalação parcial, atendendo-se as demais exigências previstas nas normas técnicas oficiais (item 5.4);

A critério do projetista, a instalação de chuveiros automáticos em casa de máquinas, subestações, casa de bombas de incêndio, sala de gerador e similares onde haja 
exclusivamente equipamentos elétricos energizados, pode ser substituída pela instalação de detectores, ligados aos sistema de alarme do prédio ou ao alarme do 
sistema de chuveiros automáticos (item 5.5);
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Sistema de Chuveiros Aútomátcos – IT.23

Nos casos de edificações com ocupação mista, a reserva de incêndio deve ser calculada em função da vazão de risco mais grave e do tempo de funcionamento do 
risco predominante (item 5.7);

O dimensionamento do sistema deve ser feito por cálculo hidráulico (item 5.8);

O dimensionamento por tabelas pode ser utilizado nas situações de ampliação ou modificações de sistemas existentes calculados por tabela (item 5.8.1);

Não poderá ser realizado qualquer fechamento, parcial ou total, nas aberturas das varandas, nem alteradas suas características construtivas (item 5.18.2);

O material  de acabamento e revestimento das varandas dever ser incombustível (Item 5.18.1);

As varandas permanentemente abertas que não possuam material combustível armazenado estão isentas do sistema de chuveiros automáticos (item 5.18);

Nos forros combustíveis os chuveiros automáticos devem ser instalados acima para proteção do espaço entre forro (item 5.16). 
Forros incombustíveis, os chuveiros automáticos dever ser instalados para proteção do espaço entre forro somente se houver carga de incêndio (item 5.17 e item 
5.17.1).

Edificações do grupo C, que possuam armazenamento superior a 3,70m de altura, o sistema de sprinkler deve ser feito de acordo a IT 24 (item 5.19);

Edificações onde se exige sprinklers, vestiários com área superior a 100m2, devem ser protegidos pelo sistema (item 5.20);

Salas pequenas de risco leve, com teto desobstruído e área de piso de no máximo 75m2, os chuveiros podem ser posicionados a até 2,70m de qualquer parede (item 
5.21);
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A substituição prevista no item 5.5 (substituição de SPK por detecção em ambiente com equipamentos elétricos energizados) fica limitada a compartimentos com 
área máxima de 200m2.

Sistema de Chuveiros Automáticos – IT.23

Quando se tratar da solicitação da primeira vistoria em edificações com sistema de chuveiros automáticos, o responsável técnico pela instalação devera anexar o memorial 
de comissionamento do sistema previsto pelo anexo B desta IT (item 6.1). 

Quando se tratar de solicitação de renovação de vistoria, o responsável técnico pela manutenção do sistema devera anexar o memorial de inspeção previsto no anexo 
C desta IT (item 6.2);

O dispositivo de recalque deve ser duplo e preferencialmente do tipo coluna. Onde houver impossibilidade técnica o dispositivo de recalque pode ser instalado no 
passeio público, de acordo com o Anexo D desta IT.



Para o aumento das distancia máximas a serem percorridas , o sistema de chuveiros automáticos (IT.23 e/ou 24) 
podem ser previstos apenas na área compartimentada que apresentar esta necessidade. Quando a edificação 
não for compartimentada os sistemas citados deverão ser prevista em toda edificação. (Nota i - Anexo B - Tabela 
2)
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Centros Esportivos e de Exibição – IT.12

As áreas internas da edificação (depósito, escritórios, museus, lojas, sala de imprensa, áreas técnicas, bibliotecas, camarins, administração, estacionamentos, 
restaurantes, áreas de concentração dos atletas e artistas e outras áreas similares) devem ser devidamente compartimentadas das áreas de público e circulação de 
saída com elementos de resistência ao fogo (ver IT.09 – Compartimentação horizontal e vertical. Essa compartimentação pode ser substituída por sistemas de 
chuveiros automáticos e de detecção automática de incêndio (item 8.3.3);

Os subsolos que possuírem ocupações distintas de estacionamento de veículos (subsolos ocupados) devem atender as exigências adicionais, como controle de 
fumaça, chuveiros automáticos; detecção e compartimentação (Item 8.9.1);

Saída de Emergência – IT.11

Escada enclausurada com acesso por balcões, varandas e terraços ,  podem ter a distancia horizontal entre os 
guardas e qq outra abertura desprotegida reduzida à metade, isto é, a um sexto da altura, mas nunca a menos de 
3m, quando  o prédio for dotado por chuveiros automáticos (item 5.7.11.3.a)
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Controle de Fumaça – IT.15

Controle de Fumaça - Aceito instalação de sprinklers em subsolos com ocupação distinta de estacionamento de veículos nas edificações onde este sistema não se faz 
obrigatório (item 11.10.1). Ver Tabela 7 do Decreto vigente - Exigências adicionais para subsolos 

Calculo de volume de fumaça produzido, quando aplicado o fator densidade da fumaça, utiliza-se  o Fator de 0,92 para edificação com sprinklers e Fator de 0,55 para 
edificações sem sprinklers. Redução no dimensionamento do sistema mecânico (item 11.16, parte 5);

Será aceita a instalação parcial de sistema de chuveiros automáticos para a proteção de subsolos com ocupação distinta de estacionamento de veículos nas 
edificações onde esta este sistema (chuveiros automáticos) não é obrigatório (item 11.10.1, parte 5);

Para fins de dimensionamento : Temperatura da camada de fumaça (item 8.2.5.2, parte 2 e 11.20 parte 5)
a. 70ºC quando a edificação for dotada de proteção por sistema de chuveiros automáticos;
b. 300ºC quando a edificação não for dotada de proteção por sistema de chuveiros automáticos.

Será possível dispensar a previsão dos acantonamentos, desde que a:
a. edificação seja do grupo J (depósito); e
b. edificação possua sistema de chuveiros automáticos.



Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incêndio – IT.22
As ocupações enquadradas no sistema tipo 5 que possuírem a exigência de sistema de chuveiros automáticos, podem aplicar o 
sistema tipo 4 (tabela Aplicabilidade dos tipos de sistemas e volume de reserva de incêndio mínima, Nota 1);

As ocupações enquadradas no sistema tipo 5 e as ocupações enquadradas no sistema tipo 4, que não possuírem a exigência de 
sistema de chuveiros automáticos, mas que, por outras circunstâncias, tal sistema for instalado, podem aplicar, respectivamente 
o sistema tipo 4 o sistema tipo 3, com RTI de um nível inferior no quadro acima (Nota 2);

A utilização de chuveiros automáticos pendentes de aplicação especifica com fatores K-22,4 e K-25,2 de resposta rápida podem ser utilizados de acordo a NFPA 13/13, 
sem a necessidade de chuveiros automáticos intermediários para altura de telhados ate 14,60m com armazenamento ate 13,10m, desde que apresentado o catalago 
com características técnicas (item 5.1.1.7);
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O proprietário de um edifício com um pé direito de 15.00 metros que possui armazenamento de mercadorias Classe I até Classe 
IV, em estruturas porta-paletes, com empilhamento de 8.00m de altura (distancia livre até o teto de 7.00m), onde a distancia 
livre máxima permitida é 3.10m, o sistema de chuveiros automáticos do teto precisará ser projetado considerando uma altura 
de empilhamento resultante da subtração da distancia livre permitida do pé direito (15.00 – 3.10 = 11.90m), de forma a atender 
os valores previstos na tabela E.1 (item B);

O proprietário de um edifício com um pé direito de 15.00 metros que possui armazenamento de mercadorias Classe I até Classe 
IV, paletizadas, com empilhamento de 5.00 metros de altura (distancia livre até o teto de 10.00 metros), onde a distancia livre 
máxima permitida é 6.10 metros, o sistema de chuveiros automáticos do teto precisará ser projetado considerando uma altura 
de empilhamento resultante da subtração da distancia livre permitida do pé direito (15.00 – 6.10 = 8.90m), de forma a atender 
os valores previstos na tabela E.1 (item A);

Sistema de Chuveiros Automáticos para Áreas de Depósito – IT.24



Líquidos Combustíveis e Inflamáveis – IT.25
Na nova versão da IT.25, um ponto importante é a inclusão pormenorizada do sistema de proteção automática contra incêndio: Chuveiros Automáticos

I. Alinhamento com as normas internacionais (NFPA 30);
II. Formato da NBR 17505
III. Volumes maiores x proteção robusta (spk);
IV. Compartimentação (SPK antes dobrava a área, nova edição isenta a compartimentação para depositos exclusivos de inflamaveis e combustiveis) 

Ao instalar sprinklers de acordo a NBR 17505 e NFPA 30 as quantidades de armazenamento de líquidos combustíveis e inflamáveis, como exemplo em ocupações I-1, I-
2 e M-2, são ilimitados.

Construção de Edificação contendo Tanques - Construções executadas com materiais combustíveis ou não combustíveis podem ser admitidas quando forem 
protegidas por chuveiros automáticos, ou outros dispositivos de proteção equivalentes, de acordo com a legislação em vigo ou norma técnica aplicável (item 2.5.3.3);

Critérios Gerais - Quando adotado sistema de chuveiros automáticos de espuma e armazenamento superior a 20 m3 de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis fica 
dispensado o sistema de proteção por linhas manuais de espuma (item 4.6.1.4);
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Líquidos Combustíveis e Inflamáveis – IT.25

Outros sistemas alternativos de proteção contra incêndio, como sistema de névoa de água, sistema automáticos de aspersão de água, sistemas de espuma de alta 
expansão, sistema fixos de extinção por pó seco, sistemas alternativos de configurações de chuveiros automáticos ou combinações de sistemas são considerados 
sistemas de proteção automática contra incêndio, desde que, aprovados por Comissão Técnica de Primeira Instância (CTPI). Tais sistemas alternativos devem ser 
projetados e instalados de acordo com Normas Brasileiras ou internacionais, ou devem ser adequados as instalações e de acordo as recomendações do fabricante do 
sistema selecionado (item 4.6.5.1); 

Para hangar com área superior a5.000 m2, além das proteções do item anterior, também deverá ser prevista proteção por meio de chuveiros automáticos de espuma 
tipo dilúvio, com taxa mínima de aplicação de 6.5 L/min/m2 com tempo de operação de 15 minutos, podendo ser setorizado (Item 5.8.2.3).

Armazém de Líquidos (M2)- A quantidade total de líquidos armazenados em um armazém para líquidos protegido é ilimitada, desde que protegido por sistema de 
chuveiros automáticos, projeto conforme esta norma (Item 4.17.3.2.1);

Deposito em Geral (grupo J) - Líquidos de classe IB e de Classe IC em recipientes com capacidade de até 5L, líquidos de Classe II em recipientes com capacidade de até 
20L, líquidos de Classe IIIA em recipientes com capacidade de até 230L e líquidos de Classe IIIB em recipientes intermediários para granel ou em tanques portáteis com 
capacidade de até 1.000L podem ser estocados em armazéns que manuseiem mercadorias classe I a IV, como definido na IT.24, desde que a área de armazenamento 
para líquidos esteja protegida por chuveiros automáticos, de acordo a um dos seguintes requisitos: (item 4.17.4.1)

a. atendimento à IT.24 para altura de até 6m, mercadorias classe I a IV;

b. atendimento ao item 4.2.(Tipo de armazenamento de inflamáveis e combustíveis) 
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Área Controlável de Armazenamento: Para ocupações classificadas como hospitais e clínicas médicas (H-2, H-3 e H-6) e escolas (E), as quantidades máximas 
permitidas para líquidos de Classe IIIB podem ser aumentadas em 100%, se a edificação for protegida por um sistema de chuveiro automático instalado de acordo a 
ABNT NBR 10897 (item 4.13.4.2.4);



Sistema Fixo de Gases para Combate a Incêndio – IT.26

Excepcionalmente pode ser substituído o sistema de chuveiros automáticos em áreas de até 100 m2, desde que este ambiente seja compartimentado conforme IT.09 
– compartimentação horizontal e vertical (item 5.6.1);

Subestação convencional (pátio ar livre - enclausurado ou não): Resfriamento por sistema fixo automático deve atender aos parâmetros da NBR 10897 (sistemas de 
proteção contra incêndio por chuveiros automáticos) ou NFPA 15 (sistema fixo automático por água nebulizada) ou NFPA 750 (water mist), item 5.6.1.6.1;

Em Silos, deve haver proteção por sistema de chuveiro automático do tipo dilúvio sobre as correias transportadoras que estejam enclausuradas ou que tenham a sua 
maior altura superior a 12m, devendo ser calculada a densidade mínima de 12 L/min/m2, reserva de incêndio mínima para 30 minutos de operação (item 5.3.8);

Armazenamento em Silos – IT.27

Subestação compartilhada (de propriedade de dois ou mais agentes de distribuição): proteção por sistema de água nebulizada por aspersores ou linhas manuais de 
acordo com a IT.25 (item 5.5.5.5);

Subestação Elétrica – IT.37

O sistema fixo de extinção de incêndio pode ser substituído por chuveiros automáticos específicos para proteção de coifas (item 5.2.6)

Segurança Contra Incêndio em Cozinha Profissional – IT.38
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Se a edificação possuir sistema de chuveiros automáticos, a distância máxima a ser percorrida pode aumentar em 100% do valor de referência, prevista na IT.11 (item 
7.2.1.1);

Se a edificação possuir sistema de detecção de incêndio, a distancia máxima a ser percorrida pode aumentar em 75% do valor de referência, prevista na IT.11 (Item 
7.2.1.2);

O aumento de distancia máxima a ser percorrida previstos nos itens 7.2.1.1 e 7.2.1.2 pode ser cumulativo (175% do valor de referência da IT.11), item 7.2.1.3;

As áreas das edificações existentes anteriores à vigência do Decreto Estadual 46.076/01 (abril de 2002), sem Projeto Técnico aprovado, podem ter a distância máxima a 
ser percorrida aumentada, conforme segue:

Se a edificação possuir sistema de chuveiros automáticos, a distancia máxima a ser percorrida pode aumentar em 50% do previsto na IT.11 (item 7.2.2.1);

Se a edificação possuir sistema de detecção de incêndio, a distância máxima a ser percorrida pode aumentar em 30% do previsto na IT.11 (item 7.2.2.2);

O aumento da distância máxima a ser percorrida previstos nos itens 7.2.2.1 e 7.2.2.2 pode ser cumulativo (80% do valor de referência da IT.11), item 7.2.2.3;
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Adaptação Edificações Existentes – IT.43

As áreas das edificações existentes anteriores à vigência do Decreto 46.076/01 (abril de 2002), com projeto aprovado podem ter a distância máximas percorrida 
aumentada conforme segue (item 7.2.1);
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Nas edificações existentes com aumento de altura ou com mudança de ocupação, bem como nos casos de 
substituição da compartimentação da área por sistema de chuveiros automáticos, quando permitido, podem ser 
estabelecidos os critérios do anexo “B” – Tabela de adaptação de chuveiros automáticos. (item 7.6.2)

Segurança contra Incêndio para Sistemas de Transporte sobre Trilhos – IT.45

Em estações fechadas, as áreas destinadas à concessão (comércio, prestação de serviço, etc.) e áreas de armazenamento devem ser protegidos por sistema de 
chuveiros automáticos, conforme parâmetros estabelecidos na IT.23 – Sistema de chuveiros automáticos ou IT.24 – Sistema de chuveiros automáticos para áreas de 
depósito. (item 5.5.2.1);

Nas estações fechadas existentes, anterior à vigência desta Instrução Técnica, o sistema de chuveiro automáticos nas áreas de concessão e de armazenamento, pode 
ser substituído pelo sistema de detecção de incêndio (5.5.2.1.1);

Sistema de Chuveiro Automatico - Nas edificações existentes sem aumento de altura ou sem mudança de ocupação, 
adota-se a legislação vigente à época (item 7.6.1);

Adaptação às Normas de Segurança contra Incêndio – Edificações Existentes – IT.43



Obrigada por sua atenção!
Débora Arjona Tomé

SPRINKLERS SALVA VIDAS E 
PROTEGE PATRIMONIOS.
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