
 

Checklist Tipo 2 – Processo nº __________/_______ – Data ____/____/______ 

“C” = Conforme / “NC” = Não Conforme / “NA” = Não Aplicável  

  

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO TÉRREA – NT 08 – Parte 1 

Item Características gerais das saídas C NC NA 

1.  O nº de saídas estão conf. projeto.    

2.  As saídas estão desobstruídas.    

3.  

Todas as portas das rotas de saída de locais com capac. ≥ 50 pessoas abrem no sentido 

do fluxo ou atendem as possibilidades a seguir: 

1º: Portas de enrolar, portões, grades e assemelhados instaladas com a finalidade de 

segurança patrimonial e permanecendo abertas durante toda permanência de 

pessoas na edificação. 

2º: Porta de correr nas rotas de fuga só serão aceitas se possuírem sistema de abertura 

antipânico ou sistema de abertura automática que, em caso de falta de energia, 

pane ou defeito de seu sistema, permaneçam abertas, podendo ser dispensados 

nos casos a seguir: 

a) para as divisões em geral atendendo população ≤ 200 pessoas;  

b) para as as divisões F-3, F-5 e F-6 atendendo população ≤ 50 pessoas; 

3º: Em qualquer caso as portas com sistema de abertura automática (elétricas, 

magnéticas, etc.)  devem possuir dispositivo interno de destravamento das mesmas em 

caso de emergência. 

   

4.  

Em call center e nas divisões F-2, F-3, F-5 e F-6, com cap. > 200 pessoas as portas 

possuem barra antipânico ou atendem ao item 5 deste checklist. 

Nota: Na divisão F-2, térreas, com área <= 1.500m², dispensa-se barras antipânico, desde 

que haja termo de responsabilidade conforme anexo “G” da NT 01. 

   

Corrimãos 

5.  O material e sua fixação garantem segurança estrutural.     

6.  
Corrimãos estão conforme o projeto e as vistorias anteriores. 

Nota: detalhes do corrimão no item 5.8.2 e 5.8.3 da NT 08. 

   

Guarda-corpo (apenas das áreas comuns) 

7.  O material e sua fixação garantem segurança estrutural.    

8.  Estão conforme o projeto e as vistorias anteriores. 

Nota: detalhes do corrimão no item 5.8.1 e 5.8.3 da NT 08. 

   

Escadas de Uso Restrito – Se houver 

9.  
Atender só aos mezaninos e áreas privativas, com população <= a 20.  

Nota: Podem ser de material combustível. 

   

10.  Pisos são antiderrapantes.    

Neste campo colocar nº e localização do item irregular, separados por pavimento.  

Ex: 1º pavimento: 5 - sala 1; 7 - sala 2; 9 - sala 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


