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1) Hidrantes - Sistema hidráulico de combate à incêndio conforme exigências da Instrução Técnica (IT) 22/04, 
constituído de abrigos metálicos, lances de mangueiras de 1 1/2" x 15m, tipo 2, esguichos fixos tipo agulheta, 
chaves de união Storz, reserva de incêndio com capacidade efetiva de 8 m³ em reservatório elevado, dotado de 
bomba centrífuga em sistema "By Pass" para reforço de pressão atendendo aos pontos de tomadas 
desfavoráveis, acionada automaticamente por chave de fluxo (fluxostato) instalada na sucção do conjunto 
moto-bomba localizado junto ao barrilete, além de 1 (um) ponto para acionamento manual do sistema localizado 
no interior do abrigo de mangueiras do último pavimento e imediatamente abaixo do barrilete.
 
2) Extintores - A edificação e áreas de risco estão protegidas por meio de extintores de incêndio do tipo portáteis, 
sendo 1 unidade com carga de água e capacidade extintora de 2-A (10l.) e 1 unidade com carga de pó químico 
seco e capacidade extintora de 20-B:C (4Kg.) por pavimento e instalados a 1,60m do piso acabado.
 
3) Iluminação de emergência - Tipo bloco autônomo com autonomia para até 2h30min., instalados em todos os 
halls da edificação, bem como 2 unidades nos corredores de distribuição.
 
4) Sinalização - Todos os equipamentos de combate a incêndio estão devidamente identificados através de 
sinalização fotoluminescente e em conformidade com a Instrução Técnica (IT) 20/04.
 
5) Corrimãos - Instalados em ambos os lados das escadas da edificação, fabricados em tudo metálico de 1 1/2", 
fixados à parede e/ou guarda-corpos por meio de buchas e parafusos ou pelo sistema de soldagem.
 
6) Antiderrapante - Todos os pisos de acesso aos halls dos pavimentos-tipo da edificação estão dotados de fita 
antiderrapante, bem como todos os degraus e patamares das escadas, em conformidade com as instruções da 
NBR 9077 (item 4.6.2.6).
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