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 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. 
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 geral fumaça altamente corrosivas, que podem 
agredir a ferragem estrutural, dentro do concreto;

 Incêndio em 2 Shopping Centers em que a fumaça desceu para andares 
inferiores, dificultando a ação operacional emergencial (um Shopping possuia spk
que funcionou)



INCÊNDIO MGM GRAND HOTEL - Las Vegas, NV - 

Nov 21, 1980

0 25

1

5

9

13

17

21

25

A
N

D
A

R
E

S

VITIMAS ENCONTRADAS

Série2

5            10           15           20





 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.





Princípio geral de funcionamento







Típica Veneziana



Típico ventilador (visão interna e externa)



Ventiladores axiais entregues



Típica cortina de fumaça



O Projeto modelo

O projeto do sistema de controle de fumaça considerou as 

seguintes áreas abaixo denominadas (área considerada 

construída com cerca de 50.000m2).

Trata-se da maior fábrica no mundo em quantidade 

produzida de detergente em pó.

O necessidade se iniciou na renovação do Projeto 

(anterior sem lay-out).

Problema com extensão caminhamento rota de fuga.

Solução do Decreto 46.076/2001.

Solução com base na “Smoke Ventilation Association” 

Aprovação em Comissão Técnica do Corpo de Bombeiros 

de São Paulo



A área escopo do projeto de controle de fumaça – áreas industrial, 
depósito matéria-prima bruta e de estoque de produtos acabados



Denominação das zonas de fumaça



Parâmetros do projeto

A edificação foi considerada sem sistema de chuveiros 

automáticos, apesar de se pretender instalar tal sistema;

O controle da movimentação da fumaça natural foi 

considerada onde possível, e

O sistema de controle da movimentação da fumaça será 

operado a partir do sistema de detecção de incêndio, 

conforme projeto específico, que seguiu critérios da NFPA 

e da FM Global.



Equipamentos de ventilação

A filosofia de proteção está baseada na combinação entre 

a ventilação natural (através de veneziadas), e ventilação 

mecânica (através de ventiladores).

Para a ventilação natural, o sistema foi projetado com 

base em venezianas para ventilação natural, com 

dimensão de 2,0m. x 3,5m., com coeficiente aerodinâmico 

de 0,65.

Para o caso dos ventiladores de extração de fumaça, com 

classificação mínima de resistência ao fogo para 300oC 

por 1 hora foi recomendada.





Cortinas de fumaça

As cortinas de fumaça tem a função de barreira para não 

ocorrer o espalhamento da fumaça do incêndio.

São fabricadas seguindo-se critérios de resistência a 

temperatura, ficando posicionadas suspensas a partir do 

teto da edificação, terminando a uma altura que não 

interferirá no processo produtivo da empresa.



Área de armazém -interferências arquitetônicas

Cada zona possui aproximadamente  2.400m2.

As cortinas no sentido vertical, ficarão posicionadas a 8,40 metros do piso, 

sendo que as cortinas horizontais, ficarão a 7,0 metros do piso.

Serão posicionadas 8 venezianas em cada zona de fumaça (célula de fumaça).



Área de armazém - CDI

Para se evitar condições adversas relacionadas com o “efeito vento”, será 

necessário fechamento das aberturas de ventilação junto ao telhado (CDI), ou a 

criação de barreiras posicionadas em frente a tais aberturas, do lado externo.



Área de armazenamento de baixa altura

A área máxima da zona de fumaça 

é de aproximadamente 2.400m2.

As cortinas de fumaça se 

estendem a partir do teto, ficando 

posicionadas a 7,0 metros do piso.

Existem 6 venezianas em cada 

zona de fumaça.



Área de armazenamento de matérias-primas

A área máxima das zonas de 

fumaça é de 

aproximadamente  1.650 m2.

Cortinas de fumaça não são 

requeridas por conta das 

paredes existentes.

Existem 6 venezianas em 

cada zona de fumaça.

Aberturas para entrada de 

ar, no nível do piso desses 

ambientes, deverão ser 

instaladas.

Área 1

Área 2



Área de embalagem

Cada zona de fumaça terá aproximadamente 2.400m2.

Casa cortina de fumaça ficará a 7,0 metros do piso do pavimento. 

Existem 6 venezianas em cada zona de fumaça.



Cuidados especiais com as venezianas 
instaladas nos shed´s

As venezianas foram instaladas nas aberturas de ventilação existentes, de 

acordo com o acima demonstrado. As venezianas para saída da fumaça não 

poderão ficar posicionadas na primeita fileira de shed, como forma de se evitar 

as condições adversas negativas do “efeito vento”.

-ve
+ve



Aberturas para ventilação e iluminação 
existentes nos shed´s

As aberturas entre as placas flexíveis para iluminação, hoje existentes, 

deverão ser fechadas, para se evitar condições adversas negativas, na 

movimentação da fumaça, por conta do “efeito vento”.





Área de armazenamento de produtos acabados



Áreas de vazamento identificadas



Áreas de vazamento para escritórios e corredor de rota de fuga



Áreas de vazamento identificadas nos “shed´s



Complexidade das áreas



Interligação entre áreas com controle de fumaça natural e outra 

com controle de fumaça mecânica







Área de manuseio de pó

Foi proposto nesta área 

somente uma zona de fumaça 

de aproximadamente 2.200m2.

Cortinas de fumaça são 

necessárias para o fechamento 

das aberturas existentes nas 

paredes adjacentes em contato 

com zonas de fumaça 

adjacentes.

Serão instaladas 8 venezianas 

para tal zona de fumaça.



Altura livre de fumaça projetada para a área 
de manuseio de pó
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Área de sopragem



Pavimentos da área de sopragem

Esta área possui 5 pavimentos.

Existe um mezanino, posicionado 

entre o pavimento térreo o 

primeiro pavimento. 

O acesso a tal mezanino é 

realizado através do nível do 

corredor. 

Térreo

1º pav.

3º pav.

2º pav.

4º pav.

Nível do corredor - escritórios



Controle de fumaça do 1º ao 4º pavimentos 
da área de sopragem

O princípio utilizado para esses pavimentos é o de 

manutenção de camada livre de fumaça, a partir do piso, 

de 2,50 metros, com a utilização de ventiladores. 

Tais ventiladores estarão posicionados na parte mais 

alta das aberturas externas existentes, sendo que 

haverá um duto de captação, a partir desses 

ventiladores, posicionado, também, na parte mais alta 

do andar, junto ao teto de concreto. Cada duto avançará 

no pavimento pelo menos 3,0 metros.

Serão posicionados 4 ventiladores por andar, sendo que 

1 ficará em “stand by” dos demais.



Controle de fumaça do 1º ao 4º pavimentos 
da área de sopragem

O fechamento das janelas será 

necessário. Outra possibilidade será a 

instalação de barreiras do lado 

externo para se evitar as condições 

adversas negativas do “efeito vento”, 

bem como o “curto-circuito” entre 

captação de ar e exaustão da fumaça.

Entrada de ar deverá ser 

providenciada, sendo que a altura 

máxima de cada uma, a partir do piso, 

não poderá ser superior a 1,50 m.



Controle de fumaça no nível do pavimento 
térreo na área de sopragem

Esta área possui o dobro de altura, por conta do mezanino existente.

Foram previstos 8 ventiladores mecânicos para que se alcance o 

objetivo de se manter a altura livre de fumaça nas rotas de fuga 

existentes.
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A partir do novo Decreto Estadual do Corpo de Bombeiros não
existe mais a possibilidade de se aplicar o conceito de proteção à
vida neste tipo de edificação, utilizando-se o “Controle de Fumaça”.

Com o novo Decreto Estadual do Corpo de Bombeiros de São
Paulo, a solução “Controle de Fumaça” para permitir o aumento do
caminhamento de rota de fuga e garantir proteção à vida foi
substituído por “Chuveiros Automáticos”, que permitem ampliar o
caminhamento até o infinito neste tipo de edificação.

Este especialista já pesquisou no “Life Safety Code”, BS9999,
Aproved Document B, Código de Portugal e diversas outras legislações
sérias no mundo e não encontrou nada parecido com os
caminhamentos permitidos com o uso de “Chuveiros Automáticos”.

“Lobby” ou “Cegueira Deliberada”.

Fica a pergunta e a reflexão...

Grato a todos



Contatos:

Celular: (55 11) 9 9903-7936

Escritório: (55 11) 3373-7471

Site: www.cottaeng.com.br

e-mail: cotta@cottaeng.com.br

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

