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CONCEITOS BASILARES DO 
SISTEMA DE CONTROLE DE 

FUMAÇA



RISCOS DA FUMAÇA

* A fumaça pode causar maiores danos que o incêndio 

propriamente dito (80% das mortes no mundo);

* 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 Antártica 

e alguns incêndios em Shopping Centers dificultaram as ações  

de localização e combate ao incêndio (Corpo de Bombeiros de 

São Paulo).



INCÊNDIO BOITE KISS



INCÊNDIO MEMORIAL 
AMÉRICA LATINA



INCÊNDIO FLAMENGO



INCÊNDIO EM WHISKERIA 
DO RIO DE JANEIRO MATA 

4 BOMBEIROS



CONCEITOS BÁSICOS
DO SISTEMA DE 
CONTROLE DA 

MOVIMENTAÇÃO DA FUMAÇA 
EM EDIFICAÇÕES



 Sistemas de controle de fumaça cria uma camada

de fumaça superior 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 localizado e combatido pelas equipes

de brigadistas, enquanto na fase inicial do incêndio

ou, na fase avançada, quando o combate é realizado

pelas equipes de bombeiros profissionais.



 A utilização do sistema de 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.





CONCEITOS BÁSICOS



Saída da fumaça

Venezianas de extração de fumaça

Detectores de fumaça

Painel de acantonamento 

da fumaça

Entrada de ar



Sistema de controle de fumaça funcionando adequadamente com entrada

de ar, acantonamento da fumaça e retirada da fumaça na cobertura.

A FÍSICA RELACIONADA COM A 

MOVIMENTAÇÃO DA FUMAÇA

Acantonamento 

da fumaça

Entrada de ar 

externo

“Plume” de 

fumaça



A FÍSICA RELACIONADA COM A 

MOVIMENTAÇÃO DA FUMAÇA

1- Em estágios iniciais, a fumaça

do incêndio subirá rapidamente

para o espaço do teto.

2- A fumaça se desloca de

forma lateral abaixo do teto,

distante da fonte do incêndio.

3- Mesmo em grandes edificações

a fumaça pode se acumular e

tomar todo o ambiente em

questão de minutos.



TESTES  LABORATORIAIS



Teste de incêndio real em Laboratório na Bélgica, em 2012.

Participaram, a convite do Engenheiro Cotta: 3 Oficiais do 

Corpo de Bombeiros de São Paulo, Secretário da  NBR  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.



ÁTRIUM



Plume 

de 

fumaça

chamas

Entrada 

de ar

Camada de 

fumaça
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SISTEMA DE CONTROLE DE 

FUMAÇA EM ÁTRIUM

Compartimentação 

dos andares





CARACTERISTICAS 
CONSTUTIVAS



ARQUITETURAS 

DESAFIADORAS



EFEITOS EM PRÉDIOS COM 

GRANDE ALTURA

STACK EFFECT

INVERNO PRIMAVERA/OUTONO VERÃO



SOLUÇÃO PARA ARQUITETURAS DESAFIADORAS E 
PRÉDIOS COM GRANDE ALTURA

UTILIZAÇÃO DE C.F.D.
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS



HOSPITAIS



Acantonamento da fumaça em 

quartos de pacientes, rotas de 

fuga e acesso a átriuns

Compartimentação de elevadores Compartimentação de 

aberturas diversas em 

contato com pavimento 

de abandono

SOLUÇÕES DE CONTROLE 

DE FUMAÇA PARA HOSPITAIS
Controle de fumaça em 

centros cirúrgicos, UTIs e 

áreas de refúgio

Pressurização de 

escadas e rotas de fuga



ELEMENTOS PARA CONTROLE

DE FUMAÇA EM ROTAS DE FUGA



RISCOS HOSPITALARES 
“- O QUE SE OFERTA”



HOSPITAL BADIM
“- O QUE SE ENTREGA”



RISCOS HOSPITALARES
PROBLEMAS A SEREM 

CONSIDERADOS

Além dos óbvios danos nas estruturas, nos quartos dos pacientes e em

áreas administrativas ou técnicas, sendo que a fumaça do incêndio pode ser

conduzida através dos dutos do sistema de ventilação, resultando em danos em

áreas muito distantes do incêndio propriamente dito e, da mesma forma,

causando problemas respiratórios aos pacientes e membros das equipes

médicas e de emergência (brigadistas).

Quando quartos de pacientes são danificados, resulta em redução da

capacidade para cuidar de novos pacientes e se as chamas são sérias o

suficiente, perde-se a capacidade de atendimento em geral.

Se áreas administrativos são danificadas, então, importantes documentos e

arquivos de computadores podem se perder para sempre. O ideal é que todos

os documentos e informações devem ser “backed up” em local fora da área do

hospital.



RISCOS HOSPITALARES
PROBLEMAS A SEREM 

CONSIDERADOS

Se não houver plano de emergência, constantemente treinado (pleno

conhecimento de todos os procedimentos necessários) potencializa-se os

riscos à vida dos pacientes;

Quedas de energia são esperadas, o que aumenta a possibilidade de falhas nos

equipamentos e dispositivos de sustentação da vida;

A recuperação de áreas atingidas pelo incêndio e fumaça devem ser

consideradas como de alto custo, devido aos cuidados com desinfecção e

aquisição de novos equipamentos;

Alternativamente, os trabalhos cirúrgicos deverão ser realizados em outras

áreas ou em outros hospitais, o que pode prejudicar os trabalhos médicos, e

Necessário deslocamento de pacientes para outros hospitais torna-se um

pesadelo de logística, aumentando riscos à vida de pacientes.



SISTEMA DE CONTROLE DE 
FUMAÇA 

ALGUNS DOS PRINCIPAIS ERROS 
DE CONCEPÇÃO



PRINCIPAIS ERROS EM ANÁLISE 
DE PROJETOS E VISTORIAS

• Uso do termo “extração de fumaça” – sem entrada de ar externo;

• Não considerar diferentes alturas dos ambientes em pobres 

“projetos legais” (não se analisam os cortes das arquiteturas –

projetos legais pobres);

• Aceitar ar condicionado como sistema de controle de fumaça;

• Não exigir projetos executivos para tal sistema complexo, 

contratando instalações somente com projetos legais;



PRINCIPAIS ERROS EM ANÁLISE 
DE PROJETOS LEGAIS E 

VISTORIAS

• Erros na integração de soluções de proteção contra incêndio: 

detecção de incêndio, compartimentação, pressurização de escadas 

de segurança e planos de emergência;

• Átriuns “não regulares” necessitam de CFD são aprovados como 

átriuns “regulares”;

• Não exigir sistemas e produtos CERTIFICADOS;

• Não exigir testes de comissionamento dos sistemas, bem como testes 

conforme estabelecem as normas da ABNT.



EQUIPAMENTOS E 
DISPOSITIVOS DO SISTEMA DE 

CONTROLE DA 
MOVIMENTAÇÃO DA FUMAÇA



Veneziana de entrada de ar e de saída 

de fumaça, ventiladores e acessórios 

devem ser CERTIFICADOS



VENTILADORES 

CERTIFICADOS



ALGUNS ERROS COMUNS EM 
SISTEMAS DE CONTROLE DA 

MOVIMENTAÇÃO DA FUMAÇA



PROJETOS LEGAIS 

ERRADOS E APROVADOS



QUEBRA DE 

COMPARTIMENTAÇÃO



ATUADORES ERRADOS

PARA DUMPERS DE 

CONTROLE DE FUMAÇA



Alteração da taxa de liberação de calor

Utilização de áreas de entrada de 

ar sem desempenho comprovado

Erros no posicionamento de 

pontos de extração de fumaça



DUTOS, EÓLICOS E VENTILADORES 
SEM RESISTÊNCIA AO FOGO E NÃO 
CERTIFICADOS. 

Dutos flexíveis em alumínio e 

ventiladores eólicos.

Ventiladores e dutos comuns 

sem resistência ao fogo. 



2-Qual a garantia de que os sistemas de proteção contra 

incêndio instalados são CERTIFICADOS para utilização em 

hospitais ? Basta o AVCB ?

3-Períodos de testes de requisito e performance 

estabelecidos em normas da ABNT são cumpridos ? 

Pensa-se somente quando da renovação do AVCB ?

1-Qual a gestão na contratação de profissionais 

especializados para análise de riscos, projetos executivos, 

instalações e comissionamentos ? Pensa-se somente no 

menor custo e contratação pela equipe de compras ?

RISCOS HOSPITALARES

PROJETOS E INSTALAÇÕES



RISCOS HOSPITALARES
CONSTATAÇÃO INTERNACIONAL

Falta de testes em equipamentos de proteção contra

incêndio;

Compartimentação horizontal e vertical de áreas

ineficientes;

Falta de testes em sistemas elétricos de emergência,

utilização de fiações não certificadas e extensões elétricas;

Rotas de fuga obstruídas ou mal dimensionadas para o tipo

de população usuária (áreas de refúgio);

Utilização de subsolos e áreas escondidas como depósitos;

Utilização de álcool gel à beira dos leitos;

Desconhecimento do funcionamento e operação dos

sistemas de proteção contra incêndio, e

Falta de integração, treinamento e gestão dos planos de

emergência.



RISCOS HOSPITALARES
CONSTATAÇÃO NACIONAL

Somente exigido “controle da movimentação da fumaça”

pela Legislação do Corpo de Bombeiros de São Paulo, para

edificações com 60 metros de altura (Decreto 56819/2011) e

atualmente para alturas de 90 metros (Decreto 63911/2018) –

(CEGUEIRA DELIBERADA ??);

Nova ABNT NBR 9077 exigirá o sistema de controle da

movimentação da fumaça para casos de não atendimento do

caminhamento máximo de rotas de fuga.



Para que positivos resultados sejam alcançados é primordial

que o sistema de controle da movimentação da fumaça:

 1-seja projetado por profissional especializado com base em análise

de riscos e não nas legislações (básicas - mínimo do mínimo);

 2-possua projeto executivo integrado com demais sistemas de

proteção contra incêndio e de gestão do abandono;

 3-seja instalado por empresa especializada;

 4-seja comissionado por empresa terceira;

 5-possua produtos CERTIFICADOS, e

 6-seja submetido a testes contínuos de performance com base em

normas da ABNT.

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.



A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CERTIFICADOS, pode

resultar no não pagamento de indenizações, uma vez que

PRODUTOS NÃO CERTIFICADOS descumprem o que

está estabelecido nos Decretos dos Corpos de

Bombeiros, nas normas da ABNT, critérios do

INMETRO e Código de Defesa do Consumidor.



• Grato !

• Contato:

• E-mail: cotta@cottaeng.com.br

• Site: www.cottaeng.com.br

• Blog: www.universidadedofogo.com.br

•Celular: (011) 9 9903-7936

•Escritório: (011) 3373-7471

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

