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Controle de fumaça

 Mais de 80% das mortes em incêndios estão relacionadas a fumaça que podem conter 
ácidos;

 O Controle de Fumaça é entendido no mundo como uma filosofia de proteção à vida. O 
caminhamento da rota de fuga fica livre da camada de fumaça, a iluminação de 
emergência, a sinalização e obstáculos serão identificados

 O Controle de Fumaça ajuda as operações de combate ao incêndio (brigadistas e 
Corpos de Bombeiros). O Controle de Fumaça diminui a temperatura nas estruturas da 
edificação. Além disso, é importante para as operações de emergência (acesso dos 
bombeiros, localização e resgate de vítimas), diminuição de danos estruturais e 
diminuição de exigências de resistência das estruturas;

 A fumaça pode causar maiores danos que o incêndio propriamente dito (incêndio 
subsolo residencial);

 Incêndios em PVC podem gerar fumaça altamente corrosiva, que podem agredir a 
ferragem estrutural, dentro do concreto;

 Bombeiros de São Paulo já morreram por não conseguirem se orientar em um incêndio 
em uma fábrica de bebidas da Antartica e alguns incêndios em Shopping Centers
dificultaram as ações  de localização e combate ao incêndio (Corpo de Bombeiros de 
São Paulo).





INCÊNDIO MGM GRAND HOTEL - Las Vegas, NV - 

Nov 21, 1980
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EraeoJJMH0I

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0vofS-u_gKE

Mais informações do incêndio no Hotel MGM:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EraeoJJMH0I
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0vofS-u_gKE


Boate Kiss
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Segundo bombeiros de Brasília o trabalho foi 

dificultado pela grande quantidade de fumaça, 

pelas condições construtivas do prédio, que tem 

corredores estreitos e pela ausência de 

hidrantes nas proximidades do shopping.

12/08/2013, por volta das 07h57 o Top Mall, shopping 

localizado na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga, 

região do Distrito Federal a 20 quilômentros do centro de 

Brasília.



Incêndio  na 

indústria de 

veículos da 

Volkswagem.

Edificações deste 

tipo são 

consideradas como 

de baixo e médio 

risco.



Conceitos Básicos – nova NBR
 Sistemas de controle de fumaça cria uma camada livre de fumaça acima do piso por remoção de

fumaça e calor e, assim, melhora as condições para o abandono seguro da população usuária de
edificações e/ou resgate de pessoas e animais, bem como a proteção da propriedade, permitindo
que o fogo seja combatido, pelas equipes de brigadistas, enquanto da fase inicial do incêndio, ou
na fase avançada, quando o combate é realizado pelas equipes de bombeiros profissionais.

 A utilização do controle de fumaça gera áreas livres de fumaça abaixo de uma camada de fumaça
flutuante que se propaga no ambiente. Sua importância principal é proporcionar o abandono
seguro das pessoas nas edificações, a redução de dano oriundo do incêndio bem como perdas
financeiras, diminuindo o volume de fumaça acumulada, facilitando o combate a incêndios,
reduzindo a temperatura ao nível do telhado, bem como retardando a propagação lateral do
incêndio quando este está estável.

 Para que todos estes resultados sejam alcançados é primordial que o controle de fumaça seja
instalado de acordo com o projeto, bem como os testes, durante a vida útil do sistema, sejam
realizados de forma confiável. O controle de fumaça deve ser entendido como um sistema
complexo, composto por equipamentos destinados a desempenhar um papel positivo em uma
emergência envolvendo incêndio.



Conceitos Básicos para 

garantir a proteção à vida



Saída da fumaçaVenezianas de extração de fumaça

Detectores de fumaça

Painel de 

acantonamento da 

fumaça



Sistema de controle de fumaça funcionando adequadamente com entrada de ar,

acantonamento da fumaça e retirada da fumaça na cobertura.

A física relacionada a movimentação 

da fumaça do incêndio

Acantonamento 

da fumaça

Entrada de ar 

externo
“Plume” de fumaça





Possibilidade de reposição  de ar pelas 
venezianas de extração da cobertura (1) da 
edificação e também no nível térreo (2).

Reposição de ar somente no nível térreo (2)

1 1 1

2 2 2



Veneziana de extração de fumaça, normalmente no teto das edificações. Na Europa 
são testadas com altura de neve para garantir a abertura. São colocados sacos de 
areia para simular a abertura com tal peso. Muitas vezes algumas venezianas podem 
levantar um carro popular quando de sua abertura. Para o Brasil alguns quesitos 
podem ser descartados por razões óbvias, mas existem vários tipos de venezianas, 
inclusive em vidro. Todas as venezianas também são testadas  para garantir a não 
infiltração de água e contra o efeito vento, para garantir a abertura.



Painel cortina de acantonamento da fumaça

Os painéis podem ser fixos ou podem descer quando 
do incêndio, ficando enrolados  dentro de uma caixa 
de alumínio.

Veneziana  de extração de fumaça no teto. 



Ventilador para extração 
mecânica do tipo axial (figuras 
01 e 02). São diversos os tipos 
para as mais diversas pressões 
e vazões. Devem estar ligados 

a fonte alternativa de 
alimentação da edificação, 

como exemplo:  
grupo motogerador 

automatizado.  
Também podem ser 

posicionados em subsolos sem 
os duto de extração, tipo 

“jet fans”
(figura 03 e 04)

01- Ventilador no lado interno 

da edificação

02- Mesmo ventilador no lado 

externo da edificação

03- Ventilador próprio para  

estacionamentos em subsolos

04- Ventilador próprio para estacionamentos 

em subsolos (tipo “jet fans”)



Teste de incêndio real em Laboratório na Bélgica.

Participaram, a convite do Engenheiro Cotta: 3 Oficiais do Corpo 

de Bombeiros de São Paulo e um Engenheiro do Contru/SP

Outubro de 2012

Painel para 

acantonamento 

da fumaça



“Altura livre de fumaça” e “camada de fumaça” pretendidas nos testes reais de 

incêndio, realizados no Laboratório na Bélgica.

Altura livre 

de fumaça

Camada

de fumaça

Plume de fumaça

A fumaça não ultrapassa para outro ambiente por 

conta do painel de acantonamento



Visualização externa da edificação, mostrando 

a extração da fumaça através da cobertura.



Fábrica na Alemanha.

Montagem de uma típica veneziana para extração natural 

de fumaça, similar a utilizada no teste real de incêndio na 

Bélgica



Um dos testes em venezianas de extração de 

fumaça. São testadas nas condições mais 

críticas possíveis ( vento e chuva ).



Ventiladores axiais 

para simulação de 

fortes ventos

Bico de sprinkler para 

simulação de forte chuva

Veneziana testada



Algumas das soluções 

possíveis para extração 

natural da fumaça



Ventiladores axiais para exaustão da 
fumaça da forma mecânica. 

Resistência de 400ºC para duas horas.



Instalação de controle 
de fumaça mecânico

Duto metálico para extração da fumaça com lona 

contra efeito da vibração e resistente ao fogo.

Ventilador externo para  extração de fumaça.



Maiores informações

• Cursos

• Palestras

• Projetos

• Assessoria
Contato:     55 11 3373-7471

55 11 9 9903-7936

E-mail : cotta@cottaeng.com.br

Site: www.cottaeng.com.br

Av. Paulista, 2073 – Conjunto Nacional

Torre Horsa II – 17º andar, Cj. 1702

Cerqueira César – São Paulo/SP

CEP 01311-300

mailto:cottanet@uol.com.br
http://www.cottaeng.com.br/

