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RESUMO 

 

O Decreto Estadual de São Paulo nº 46.076 de 2001, em conjunto com sua instrução técnica 

nº 15/2004, exige a aplicação do sistema de controle de fumaça em caso de incêndio para 

Shopping Centers. Este trabalho tem como finalidade esclarecer os princípios de aplicação do 

sistema de controle de fumaça de incêndio, assim como sua aplicação e dimensionamento 

para melhor eficiência, facilitando a concepção para aplicação do mesmo. Este trabalho 

pretende desenvolver um estudo da legislação vigente em comparação com a National Fire 

Protection Association (N.F.P.A.), verificando as recomendações necessárias para este tipo de 

empreendimento, definindo os critérios específicos para a aplicação neste tipo de edificação 

por meio de um estudo de caso utilizando uma planta teórica de um shopping que foi 

desenvolvida para a aplicação das recomendações, avaliando teoricamente sua funcionalidade.  

 

Palavras-Chave: Extração de fumaça. Controle de fumaça. Fumaça. IT-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The São Paulo State Decree nº 46.076/2001 which, together with its technical instruction 

nº15/2004, requires the application of smoke control system in case of fire. This study intends 

to explain the application of principles of smoke control system, as well as its application and 

improvement for greater efficiency, thus facilitating the conception for its application. 

This paper intends to develop a study regarding the valid legislation in comparison with the 

National Fire Protection Association, verifying the necessary recommendations for this sort of 

enterprise, defining specific criteria for its application by means of a case study which uses a 

theoretical plant of a mall, which was developed to apply the recommendations, theoretically 

evaluating its functionality. 

 

Keywords: Smoke Extraction; Smoke Control; Smoke; IT-15. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O incêndio nas grandes edificações gera uma grande quantidade de fumaça, 

expondo as pessoas ao risco de inalar partículas tóxicas provenientes da queima de materiais. 

Essa fumaça também dificulta a visibilidade para a saída das pessoas das áreas 

sinistradas ou o resgate das mesmas, além da dificuldade enfrentada pela equipe de combate 

para localizar o fogo. 

A edificação também é exposta, uma vez que os gases quentes dispersados pela 

combustão se irradiam e aquecem os materiais próximos, o que aumenta a propagação do 

fogo e dificulta o combate. 

Para minimizar os riscos gerados pelo incêndio, o sistema de controle de 

fumaça é recomendado (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92a, 

2009; SÃO PAULO (SP), 2001). 

Nas edificações de grande porte, como indústrias, garagens, galpões, depósitos, 

shopping centers, etc., os átrios, corredores, plataformas de trabalho, garagens cobertas, 

subsolos e todas as áreas de grande concentração de pessoas devem ser protegidas (______. 

IT15, 2004). 

O sistema de controle de fumaça é utilizado para a extração da fumaça do 

ambiente incendiado visando facilitar o serviço de resgate e retirada das pessoas do ambiente 

sem gerar pânico. Esse sistema diminui a propagação do calor no incêndio e a intoxicação 

pela fumaça, uma vez que a mesma é encaminhada para uma área externa da edificação, o que 

facilita o combate do mesmo (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. 

NFPA92a, 2009; ______. IT15, 2004). 

O princípio de funcionamento do controle de fumaça é baseado na retirada da 

massa de ar quente com fumaça gerada pelo incêndio, inserindo uma massa de ar em 

temperatura ambiente e livre de fumaça, que é retirado da parte externa da edificação. 

Para um funcionamento adequado da extração de fumaça, é necessário garantir 

que o ar limpo inserido na edificação não esteja contaminado com a fumaça retirada do 

mesmo (______. IT15, 2004). 

A maior dificuldade na implementação do sistema de controle de fumaça é a 

definição do método de extração que deve ser utilizado para que ele seja devidamente previsto 

quando da elaboração da arquitetura da edificação. 

O sistema de controle de fumaça pode ser instalado por diversos métodos de 

aplicação, conforme a necessidade da edificação. 
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A introdução de ar limpo e a extração de fumaça podem ser naturais e/ou 

mecanizadas, podendo ainda ser o resultado da combinação das duas possibilidades, conforme 

a necessidade da edificação (______. IT15, 2004). 

Para a aplicação eficiente do sistema de controle de fumaça, deve-se avaliar o 

método recomendado para cada tipo de edificação.  

Devido à nova legislação de 2001, a implementação do sistema de controle de 

fumaça torna-se necessária, principalmente para as edificações de grande porte como 

indústrias, garagens, galpões, depósitos, shopping centers, etc. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os métodos de extração de fumaça e 

estabelecer o melhor critério para a aplicação do mesmo em shopping centers. As situações da 

instalação não previstas na legislação local serão verificadas, apresentando assim as soluções 

para as adequações necessárias.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Devido à inexistência de uma regulamentação específica para extração de 

fumaça em Shopping Center e uma vez que suas características construtivas são totalmente 

diferentes de prédios industriais, galpões ou prédios administrativos, para a qual este tipo de 

proteção é previsto pela legislação local, a especificação mais clara quanto a aplicação do 

sistema de extração de fumaça em Shopping Center faz-se necessária, bem como a 

especificação do devido funcionamento em conjunto com o sistema de detecção e combate a 

incêndio, garantindo assim maior eficiência. 

Conforme matérias divulgadas no jornal O Estado de S. Paulo, conforme 

segue: “Quinta-feira, 5 de Julho de 2001: em um incêndio no Hotel Praia Ipanema, na 

Avenida Vieira Souto, zona sul do Rio, dez pessoas, entre elas dois bombeiros, sofreram 

intoxicação por fumaça.”; “Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2002: incêndio intoxica clientes 

no Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro”; “Terça-feira, 31 de Janeiro de 2006: 

um incêndio no prédio da Telemar, localizada na região Sul da capital mineira, provocou 

queimaduras leves e intoxicação em funcionários”; “Sexta-feira, 27 de Abril de 2007: um 

incêndio no supermercado Rosa, na praia dos Ingleses, em Florianópolis, deixou quatro 

vítimas graves que sofreram intoxicação e lesões nas vias aéreas superiores devido à inalação 
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de fumaça”. Estas intoxicações poderiam ter sido evitadas se as edificações tivessem um 

sistema de controle de fumaça (INCÊNDIO, 2001; 2002; 2006; POLÍCIA, 2007). 

É imprescindível garantir que o sistema de controle de fumaça seja 

corretamente projetado, uma vez que tal sistema não permite ajustes no local sob condições de 

incêndio. Estes sistemas são diferentes da maioria dos outros sistemas de engenharia, visto 

que não permitem ajustes no local quando em situação de fogo, ajustes estes feitos de maneira 

a assegurar que seu funcionamento ocorra como o especificado em projeto (ASHRAE, 2002). 

Os átrios das edificações representam pontos preocupantes no projeto de 

muitos engenheiros de segurança, visto que esses profissionais interconectam vários 

ambientes em uma edificação. Nestas áreas, o princípio de compartimentação é utilizado, o 

que normalmente limita a propagação e o movimento de fogo e da fumaça. Esta limitação da 

propagação da fumaça é um aspecto muito importante para garantir a segurança da população 

neste ambiente e reduzir os danos causados pelo fogo à propriedade (JAEGER, Thomas W., 

2002). 

O sistema eficiente de extração de fumaça em shopping center garante a saída 

das pessoas sem expô-las à intoxicação devido à fumaça, melhorando a visibilidade para a 

fuga das áreas sinistradas e garantindo que o ambiente não seja tomado pela fumaça, visto que 

as pessoas não se intoxicam por respirar o ar contaminado proveniente da fumaça gerada pela 

queima de materiais nas áreas sinistradas. 

 Portanto, tal sistema diminui o risco de acidentes, já que minimiza o pânico da 

população, além de retardar a propagação do fogo, facilitando seu combate e reduzindo os 

danos na edificação.  

Um sistema de extração eficiente em grandes áreas é recomendado por 

economizar energia elétrica devido à setorização de seu funcionamento, sendo o mesmo 

utilizado parcialmente em caso de fumaça. Além disso, o sistema facilita o combate 

minimizando o desperdício da água utilizada para o resfriamento do fogo, e diminuindo a 

poluição proveniente da queima dos materiais incendiados devido ao seu rápido 

funcionamento.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A Metodologia utilizada será a revisão da literatura juntamente com uma 

analise das normas vigentes e do Decreto Estadual de São Paulo no. 46.076 de 2001, 

comparando-o às normas americanas da National Fire Protection Association (N.F.P.A.), de 
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forma a verificar e definir o melhor critério a ser adotado para a aplicação do sistema de 

extração de fumaça em shopping center. 

O estudo adotará um projeto teórico de shopping center utilizando-o como 

padrão para verificar e definir o funcionamento de todo o sistema de extração de fumaça.  

Com a adoção do projeto-padrão, todos os possíveis problemas para a 

aplicação do sistema de controle de fumaça devido às interferências de arquitetura serão 

verificados, analisando estas interferências e utilizando métodos para minimizar ou inibir as 

mesmas, além de apresentar a lógica para automatização do sistema de extração de fumaça. 

 

1.4 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

O Trabalho será estruturado em 9 (nove), conforme segue:  

Introdução: Neste Capitulo, um resumo da necessidade de aplicação do sistema 

de controle de fumaça é apresento. 

Revisão da literatura: Neste Capitulo, a história do incêndio no Brasil é 

apresentada. 

Sistema de controle de fumaça: Neste capitulo, faz-se referência à legislação, 

aos critérios e métodos para aplicação da extração de fumaça. 

Riscos de incêndio em Shopping Center: Neste capitulo, todos os possíveis 

riscos que podem ocasionar incêndio neste tipo de edificação são descritos. 

Métodos de controle dos riscos de incêndio: Neste capitulo, os métodos fixo e 

móvel para o controle de incêndio são descritos. 

Ambiente de aplicação do sistema de extração: Neste capitulo, a constituição 

do shopping center é explicada, assim como os elementos que devem ser considerados para a 

aplicação do sistema de extração. 

Estudo de caso para aplicação da extração e controle de fumaça em shopping 

center: Neste capitulo, um estudo adotando um modelo para aplicação da extração de fumaça 

será feito de forma a verificar sua funcionalidade. 

Lógica de interligação dos sistemas: Neste capitulo, a operação em conjunto 

dos sistemas de detecção, combate e extração será descrita. 

Conclusão: Este capítulo finaliza o trabalho, concluindo o estudo e indicando 

as recomendações e melhorias necessárias. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nosso país passou de rural para urbano entre o período de 1972 a 1995, 

havendo uma grande migração e imigração para as cidades, um fenômeno que até então não 

havia sido visto mundialmente. Deve-se ressaltar que incêndios acontecem com maior 

freqüência em regiões de alta concentração populacional (SEITO, 2008). 

Devido à necessidade de uma grande quantidade de construções e infra-

estrutura para o desenvolvimento do país, estas foram desenvolvidas com muitas deficiências. 

Em aproximadamente duzentos e trinta anos, construímos nosso país com baixíssima 

qualidade, o que tem resultado em anos de correção (SEITO, 2008). 

O sistema de segurança contra incêndio no Brasil foi criado dentro deste 

contexto precário de desenvolvimento, sendo colocado em segundo plano, por ser tratar de 

uma área humana complexa que envolve diversas áreas técnicas de conhecimento, além dos 

fenômenos naturais. Acrescenta-se a isso a escassez da literatura nacional sobre o assunto 

devido às deficiências de desenvolvimento de um país em construção (SEITO, 2008). 

As edificações, como grandes edifícios, depósitos, shopping centers, grandes 

áreas industriais e tantas outras necessitam de projetos específicos, pois envolvem vários 

riscos a sua população. No Brasil, tais construções não obedecem às exigências, colocando 

em risco a população e os bombeiros envolvidos no resgate e combate ao incêndio. 

Devido à ausência de grandes incêndios no Brasil que envolvessem grande 

número de vítimas desde o início do século passado até a década de 1970, causando assim um 

impacto em nossa sociedade, as ocorrências desses incêndios constituíam responsabilidade 

exclusiva do corpo de bombeiros (SEITO, 2008). 

A regulamentação contida nos códigos de obras dos municípios de cada estado 

era muito escassa, deixando de considerar experiências e cultura adquirida em incêndios 

ocorridos, devido à inexistência dos mesmos (SEITO, 2008). 

O CORPO DE BOMBEIROS utilizava as regulamentações das áreas de 

seguros. O risco era avaliado e classificado de acordo com a avaliação da probabilidade de 

ocorrência de danos ao patrimônio, e regulamentado pela Tarifa de Seguro de Incêndio do 

Brasil (TSIB), que indicava a necessidade e obrigatoriedade de implementação de medidas de 

combate a incêndio, assim como a localização e os requisitos mínimos para a instalação de 

hidrantes e extintores para cada classificação (SEITO, 2008). 

A história dos incêndios no Brasil inicia-se com o incêndio no Gran Circo 

Norte-Americano, na década de 60, em Niterói, Rio de Janeiro. Este incêndio foi considerado 
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o maior incêndio com perda de vidas em nosso país, e o maior com perda de vidas em circo; 

ocorreu em 17 de dezembro de 1961 e teve origens intencionais, criminosas (SEITO, 2008). 

Em 18 de dezembro de 1970, ocorreu o incêndio na indústria Volkswagen do 

Brasil, localizada em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. O incêndio consumiu 

todo o prédio da ala 13 do setor de produção, e deixou uma vítima fatal (SEITO, 2008). 

Este fato chamou a atenção do Poder Público, especialmente das seguradoras, 

pois até então nenhum incêndio havia resultado na perda total de uma edificação no Brasil.  

Após essa ocorrência, os estudos para a implantação do sistema de extração de 

fumaça foram iniciados no Brasil. Esse sistema começou a ser exigido no país a partir de 

2001, na nova revisão da regulamentação do CORPO DE BOMBEIROS de São Paulo 

(SEITO, 2008). 

Ainda na década de 70, ocorreu o incêndio no edifício Andraus (figura 1), em 

24 de fevereiro de 1972, situado na Avenida São João, esquina com Rua Pedro Américo, na 

cidade de São Paulo (SEITO, 2008). 

Foi o primeiro incêndio de grandes proporções em prédio comercial e de 

serviços. Resultou em trezentas e cinquenta e duas vítimas, sendo dezesseis mortos e trezentos 

e trinta e seis feridos (SEITO, 2008). 

 

Figura 1 – Incêndio no Edifício Andraus. 

Fonte: Livro “A Segurança Contra Incêndio no Brasil”, página 23. 

 

Este incêndio incentivou estudos sobre o assunto na cidade e no estado de São 

Paulo. Porém, com o tempo, estes estudos foram esquecidos devido à burocracia (SEITO, 

2008). 
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Neste estudo, a necessidade de reestruturação do corpo de bombeiros foi 

levantada, o que o tornaria mais autônomo dentro da estrutura da POLÍCIA MILITAR (PM) 

(SEITO, 2008). 

Nessa época, a prefeitura de São Paulo começava o estudo para reformulação 

do seu código de obras, que já havia sido atualizado em 1955 (SEITO, 2008). 

Em 1º de fevereiro de 1974, ocorreu o segundo grande incêndio em prédio 

comercial, situado na Avenida Nove de Julho, no. 22: o incêndio no edifício Joelma (figura 

2), resultou em cento e setenta e nove mortos e trezentos e vinte feridos (SEITO, 2008). 

 

 

Figura 2 – Incêndio no Edifício Joelma. 

Fonte: Livro “A Segurança Contra Incêndio no Brasil”, página 24. 

 

Este incêndio chocou o país devido às imagens dos ocupantes se projetando 

pela fachada e do telhado do prédio, onde muitos pereceram (SEITO, 2008). 

Devido ao impacto deste incêndio juntamente com o incêndio do edifício 

Andraus, em um curto intervalo de tempo, a reformulação das medidas de segurança contra 

incêndios foi iniciada (SEITO, 2008). 

Uma semana mais tarde, a prefeitura municipal de São Paulo editou o Decreto 

Municipal no. 10.878, que estabelece normas de segurança para a elaboração das edificações. 

Em 1975, a Lei no. 8.266 foi incorporada ao código de edificações do município de São Paulo 

(SEITO, 2008). 
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De 18 a 21 de março de 1974, o Simpósio de Segurança Contra Incêndio foi 

realizado pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. De 3 a 7 de julho de 1974, em Brasília, 

a câmara dos deputados promoveu o Simpósio de Sistemas de Prevenção contra Incêndios em 

Edificações Urbanas (SEITO, 2008). 

O Instituto de Engenharia de São Paulo analisou o ocorrido no edifício Joelma, 

concluindo que a edificação estava de acordo com as normas vigentes e que as mesmas 

deveriam ser revisadas e aperfeiçoadas (SEITO, 2008). 

Em 1975, o Decreto-Lei no. 247 é apresentado no Rio de Janeiro, 

estabelecendo as normas de segurança contra incêndio e pânico; sua regulamentação ocorreu 

em 1976. 

Também em 1975, o CORPO DE BOMBEIROS do Estado de São Paulo foi 

reestruturado, com a criação do comando estadual, que tinha como missão estabelecer 

critérios para o combate a incêndios conforme recomendado pela NFPA (SEITO, 2008). 

Em 1978, o Ministério do Trabalho editou a norma regulamentadora 23 (NR-

23), que estabelece os critérios mínimos para proteção contra incêndios. Estes fatos ressaltam 

a movimentação técnica deste período, que teve a participação dos poderes legislativo e 

executivo (SEITO, 2008). 

Em 11 de março de 1983, o Decreto Estadual de São Paulo no. 20.811 foi 

apresentado, estabelecendo as normas de segurança contra incêndio e pânico; foi substituído 

em 14 de dezembro de 1993 pelo Decreto no. 38.069. Este, por sua vez, foi substituído em 31 

de agosto de 2001 pelo Decreto Estadual no. 46.076; suas instruções técnicas foram revisadas 

em 2004. Este é o ultimo o decreto vigente no Estado de São Paulo, sendo o mais abrangente 

na área de segurança e combate a incêndio (SEITO, 2008). 

 Os parâmetros para o sistema de extração de fumaça são previstos na 

legislação local, tais como regras gerais para aplicação, conceitos, definições, componentes do 

sistema de extração de fumaça, disposições gerais para extração natural em indústrias, 

depósitos e áreas de armazenamento em comércios e demais ocupações, sistema de controle 

de fumaça com extração mecânica e os aspectos de segurança do sistema de extração de 

fumaça (______IT15, 2004). 

A N.F.P.A. foi utilizada como base para o desenvolvimento das normas e 

regulamentações sobre proteção contra incêndio. 

As normas mais utilizadas na área de combate a incêndio são as normas da 

NFPA, que tratam das recomendações práticas utilizadas para o sistema de controle de 

fumaça de incêndio, tais como o uso de barreiras contra fumaça que limitam a camada e a 
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dispersão da fumaça proveniente do fogo, mantendo assim o ambiente seguro em outras áreas 

(NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92a, 2009). 

A N.F.P.A. fornece metodologias para definir o sistema de controle de fumaça, 

incluindo especificações técnicas para o desenvolvimento do projeto, instalação, testes, 

operação e manutenção do sistema de controle de fumaça (NATIONAL FIRE PROTECTION 

ASSOCIATION. NFPA92b, 2009). 

O livro Design of Smoke Management Systems Desenhos para Sistema de 

Controle de Fumaça, esclarece as diretrizes para elaboração do sistema de controle com 

informações práticas para elaboração do projeto relacionadas à natureza da fumaça, 

movimentação das camadas de fumaça e aos mecanismos de compartimentação de áreas para 

controle de fumaça em átrios e outros grandes ambientes (KLOTE, John H.; MILKE, James 

A.,1992). 

Thomas alerta para a importância de um sistema de controle de fumaça para 

garantir a segurança e preservação da vida humana e reduzir os danos materiais causados pelo 

incêndio na propriedade (JAEGER, Thomas W., 2002). 

Em seu artigo Design of Smoke Control Systems for Areas of Refuge Projeto de 

Sistemas de Controle de Fumaça para Áreas de Refúgio, John no descreve a importância do 

sistema de controle de fumaça para a segurança das pessoas neste tipo de ambiente (KLOTE, 

John. H., 1993). 

Chow esclarece a importância do controle de fumaça em grandes ambientes 

para a devida eficiência, pois a fumaça pode tomar rapidamente o átrio e migrar para as áreas 

adjacentes, caso o sistema não esteja corretamente dimensionado. Para garantir a eficiência do 

sistema de controle de fumaça projetado, deve-se efetuar um teste no local (CHOW, W.K., 

2008). 

Outros artigos também tratam do sistema de controle de fumaça, mas nenhum 

deles aborda uma aplicação especifica para utilização em shopping center. Essa aplicação 

deve considerar uma situação de arquitetura diferenciada das demais áreas, devido ao uso de 

grandes corredores com inúmeras lojas em suas laterais adjacentes, criando assim um 

ambiente impróprio para o controle de fumaça. Isso se deve à complexibilidade de sua 

arquitetura, com pé direito elevado nos corredores, aberturas entre pavimentos e cobertura 

composta por forro, o que dificulta o controle de fumaça, além de exigir automatização 

complexa para o funcionamento eficiente, que não é prevista nas normas locais. 

 

 

http://topics.scirus.com/authorprofile.jsp?userid=1340
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3 SISTEMA DE CONTROLE DE FUMAÇA 

 

Conforme a nova exigência do Decreto Estadual de São Paulo no. 46.076 de 

2001, as edificações do tipo comercial e suas subdivisões (C1/C2/C3); serviços profissionais 

(D1/D2/D3); local de reunião de público (F5/F6/F8); serviços profissionais de saúde (H4), 

com altura entre 12 a 30m; edificações educacionais e cultura física (E1/E2/E3/E4/E5/E6); 

serviços profissionais de saúde (H3/H6), com altura acima de 30m, podem substituir a 

compartimentação vertical pelo sistema de controle de fumaça (SÃO PAULO (SP), 2001). 

As edificações do tipo industrial (I3), e depósitos (J3/J4), com altura igual ou 

superior a 12m devem ser dotadas de sistema de controle de fumaça (SÃO PAULO (SP), 

2001). 

Assim todas as edificações construídas a partir de 2002, que se enquadram nos 

item acima descritos, devem atender aos requisitos do decreto. 

A instrução técnica no. 11 do decreto também deve ser observada, na medida 

em que prevê um acréscimo no percurso de rota da fuga em suas subdivisões equivalente a 

150% para edificações do tipo serviço automotivos e assemelhados (G1/G2); indústrias (I1); 

depósitos (J1/J2); e 100% para edificações do tipo industriais (I2); depósitos (J3/J4), caso as 

mesmas sejam dotadas de controle de fumaça (SÃO PAULO (SP), 2001). 

Devido à nova legislação de 2001, a implementação do sistema de controle de 

fumaça principalmente para as edificações de grande porte como industriais, garagens, 

galpões, depósitos e shopping centers tornou-se uma necessidade. 

Nestas áreas, as plataformas de trabalho, átrios, corredores, garagens cobertas, 

subsolos e todas as áreas amplas com grande concentração de pessoas devem ser protegidas 

(NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92b, 2009/SÃO PAULO (SP), 

2001). 

O principio de funcionamento do controle de fumaça é baseado na retirada da 

massa de ar quente com fumaça que é dispersada pelo incêndio, substituindo-a por uma massa 

de ar em temperatura ambiente e livre de fumaça, que é retirada da parte externa da 

edificação. 

Para o funcionamento adequado da extração de fumaça, deve-se garantir que o 

ar limpo inserido na edificação não esteja contaminado com a fumaça retirada do mesmo local 

(NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92a, 2009/SÃO PAULO (SP), 

2001). 



22 

O sistema de controle de fumaça pode ser instalado por diversos métodos de 

aplicação, conforme a necessidade da edificação. 

A introdução de ar limpo e a extração de fumaça podem ser naturais e/ou 

mecanizadas, podendo ainda ser o resultado da combinação das duas formas, conforme a 

necessidade da edificação (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92b, 

2009/______IT15, 2004). 

Para a aplicação eficiente do sistema de controle de fumaça, o método 

recomendado para cada tipo de edificação deve ser avaliado.  

 

3.1 MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE FUMAÇA. 

 

Os métodos de extração de fumaça podem ser divididos em natural ou 

mecanizado. Os subcapítulos 3.2 e 3.3 explicarão o principio de funcionamento de cada um 

desses métodos.  

 

3.2 EXTRAÇÃO NATURAL. 

 

Mais conhecida por convecção, utiliza aberturas de entrada de ar limpo e saída 

de ar quente com fumaça por meio natural, sem o auxílio de máquinas (figura 3).  

 

 

Figura 3 – Modelo de Extração de Fumaça Natural. 

Fonte: IT 15 – Parte III, página 333/2004. 

 

O principio de funcionamento do controle de fumaça natural é baseado na 

movimentação da massa de ar devido à diferença de temperatura do ar que é inserido no 

ambiente e do ar que se quer retirar do mesmo local. 
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A entrada do ar mais frio do que aquele que é dispersado pelo incêndio em um 

ambiente força o ar mais quente com fumaça a subir devido à diferença de densidade entre as 

massas de ar; esta movimentação das massas de ar cria um fluxo, possibilitando assim o 

controle de fumaça.  

Para retirar a massa de ar quente com fumaça e inserir ar frio, aberturas na 

parte superior e na parte inferior lateral da edificação são usadas (NATIONAL FIRE 

PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92b, 2009/ ______ IT 15, 2004). 

O sistema de extração natural pode ser comporto por aberturas nas fachadas, 

dotadas de grelhas ou venezianas, portas de acesso e vão de escadas abertas que possibilitem a 

entradas de ar sem auxílio de máquinas (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. 

NFPA92b, 2009/ ______IT15, 2004). 

Também pode ser composto por aberturas ou vãos nas coberturas, dotados ou 

não de janelas, venezianas, grelhas ligadas a dutos, clarabóias, alçapão, dampers corta-fogo e 

fumaça ou dispositivos de abertura que possibilitem a retirada da fumaça sem o auxílio de 

máquinas (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92b, 2009/ 

______IT15, 2004). 

 

3.3 EXTRAÇÃO MECANIZADA. 

 

Este tipo de extração é dotada de máquinas para auxiliar a retirada e ou 

inserção do ar no ambiente (figura 4). 

 

            

 

Figura 4 – Extração de Fumaça Mecanizada. 

Fonte: Acervo Próprio. 
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O sistema de extração mecanizada pode ser composto pelos seguintes itens: 

a) Ventiladores instalados nas entradas e/ou saídas de ar, conjugado com 

sistema de ar condicionado ou através de mecanismo de abertura e fechamento da passagem 

do ar (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92b, 2009/ ______IT15, 

2004); 

b) Aberturas nas fachadas dotadas de grelhas ou venezianas, conjugadas ou não 

com insuflação mecânica, portas de acesso, escadas protegidas, não protegidas ou escadas 

pressurizadas que possibilitam a circulação do ar na edificação (NATIONAL FIRE 

PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92b, 2009/ ______IT15, 2004); 

c) Aberturas ou vãos na cobertura, dotado de grelhas, dutos de ar, dampers 

corta-fogo e fumaça, ventiladores de extração ou dispositivos de extração que possibilitam a 

retirada da fumaça (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92b, 2009/ 

______IT15, 2004). 

 

3.4 CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS PARA UM CONTROLE EFICIENTE 

DE FUMAÇA. 

 

Limita-se o volume de fumaça a ser extraído através de barreiras de fumaça 

(barreiras sólidas); tais barreiras são elementos rígidos e sua função é não deixar a fumaça se 

dispersar no ambiente (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92b, 2009 

/ SÃO PAULO (SP), 2001). 

Estas barreiras não podem ter aberturas, e, no caso de terem, elas deverão ser 

protegidas por dispositivos de fechamento automático e/ou deverão ser preenchidas de 

material isolante (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92b, 2009/ 

______IT15, 2004). 

As barreiras podem limitar a fumaça em uma área máxima de 1600m2, 

devendo ter uma altura mínima de 0,5m para edificações com altura livre de fumaça igual ou 

inferior a 6m, ou altura mínima de 2m para edificações com altura livre de fumaça superior a 

6m, ou 20% da altura livre que se deseja ter de fumaça, adotar o critério mais rigoroso 

(NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92b, 2009/ ______IT15, 2004). 

A área limitada pela barreira sólida é utilizada para o acumulo de fumaça, 

denominada área de acantonamento, impedindo que a fumaça se estratifique e permitindo 

assim sua retirada pela parte superior da edificação (______IT15, 2004). 
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A figura 5 demonstra os painéis de fumaça ou barreira sólida que limitam as 

áreas de acantonamento.  

 

Figura 5 – Área de Acantonamento. 

Fonte: IT 15 – Parte I, página 317/2004. 

 

Para o dimensionamento do sistema de extração de fumaça, os requisitos da 

NFPA 101, Life Safety Code, e as recomendações da legislação local devem ser observados. 

Assim, é possível determinar a diferença de pressão máxima admissível, e a pressão mínima 

deve ser dimensionada para uma dispersão insignificante da fumaça no ambiente, de forma a 

não prejudicar a retirada e/ou resgate das pessoas na edificação (NATIONAL FIRE 

PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92b, 2009). 

O sistema de extração de fumaça é dotado de dispositivos eletro-mecânicos de 

abertura e fechamento, denominado damper (figura 6).  

 

 

 

Figura 6 – Damper de controle de fumaça. 

Fonte: ACTIONAIR - http://www.buildingdesign.co.uk/mech/actionair/actionair.html/2009. 

http://www.buildingdesign.co.uk/mech/actionair/actionair.html
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Os dampers são acionados através de dispositivos elétricos resistentes ao fogo, 

(figura 7); seu acionamento deve ser conjugado com o sistema de detecção automática de 

fumaça e/ou calor, interligado ao sistema de detecção e alarme de incêndio (______IT15, 

2004). 

 

Figura 7 – Atuador elétrico para atuação do damper. 

Fonte: ACTIONAIR - https://www.belimo.us/belimoshop/index.jsp?shopId=BELIMO/2009. 

 

O sistema de extração deve garantir que o acionamento dos ventiladores só 

ocorra após a abertura dos dispositivos mecânicos de extração e inserção de ar na edificação, 

além de sinalizar seu status (condição de operação) na central de detecção alarme de incêndio 

(______IT15, 2004). 

Como o sistema de extração de fumaça é dotado de dutos (figura 8), deverá 

haver um sistema de fechamento parcial do mesmo para impedir a dispersão da fumaça para 

outras áreas (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA92b, 2009/ 

______IT15, 2004). 

 

Figura 8 – Duto para extração de fumaça. 

Fonte: EURODUCT - http://www.euroduct.co.uk/ductwork.html/2009. 

https://www.belimo.us/belimoshop/index.jsp?shopId=BELIMO/2009
http://www.buildingdesign.co.uk/mech/actionair/actionair.html
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Para o sistema de extração de fumaça, todos os dispositivos elétricos utilizados 

devem ter resistência mínima de 120 minutos de fogo. Os dispositivos mecânicos devem ter 

resistência mínima 15 minutos quando a finalidade for aumentar o percurso de rota de fuga, e 

de 60 minutos quando a finalidade for aumentar a área de compartimentação da edificação 

(______IT15, 2004). 

Os ventiladores (figura 9) devem resistir à passagem de ar com fumaça a uma 

temperatura máxima de 400ºC, por um período de 60 minutos, para edificações com até 30 m 

de altura, e 120 minutos para edificações com altura acima de 30m (______IT15, 2004). 

 

 
 

Figura 9 – Ventilador de exaustão para extração de fumaça. 

Fonte: SYSTEMAIR - http://catalogue.systemair.com/COM/itemgroup/20704.aspx/2009. 
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4 RISCO DE INCÊNDIO EM SHOPPING CENTER 

 

Os riscos de incêndio em shopping centers são muitos complexos. O incêndio 

pode acontecer na área de fast food, causado por vazamento de gás, podendo ocasionar 

explosões. Em 11 de julho de 1996, houve uma explosão no Osasco Plaza Shopping. O 

motivo teria sido uma falha na construção do sistema de gás (WIKIPEDIA, 2009).  

O incêndio também pode ser proveniente do acumulo de gordura nas coifas 

localizadas nas áreas de preparo de refeições, o que representa uma grande preocupação 

devido à rápida propagação do fogo no forro, conseqüência da proximidade das estruturas. 

Em 13 de abril de 2006, no Shopping Vitória localizado em Vitória, Estado do Espírito Santo, 

houve um princípio de incêndio proveniente do sistema de exaustão do fogão na loja Burger 

King (PRINCIPIO, 2009).  

O risco de incêndio também pode ser uma conseqüência de curtos-circuitos em 

instalações elétricas devido ao excesso de carga, uso inadequado das instalações, falta de 

manutenção e/ou falta de proteção adequada, tal como disjuntores e fusíveis mal 

dimensionados, falha de equipamentos elétricos, como reatores de lâmpadas, motores 

elétricos de bombas, ar condicionado, etc. Em 16 de novembro de 2008, no shopping São 

Bento, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, houve um incêndio proveniente de um 

curto-circuito no fio de ligação do computador em uma das lojas (BOMBEIRO, 2008). 

O manuseio, o armazenamento ou o acondicionamento inadequado de produtos 

inflamáveis pelos lojistas podem representar risco, tais como produtos de limpeza que, ao 

encontrarem uma fonte de calor, entram em combustão causando o incêndio.   

O mau funcionamento de aparelhos eletrônicos também pode representar risco, 

visto que tais aparelhos permanecerem ligados por longos períodos, acabam por aquecerem-se 

e, ao entrarem em contato com materiais combustíveis, podem causar incêndio. 

O uso de ferro de passar roupa nas lojas também é considerado um fator de 

risco, visto que é possível esquecê-los ligados, causando assim um incêndio. No shopping de 

Uberlândia, em Minas Gerais, um incêndio ocasionado por um ferro de passar roupa causou 

muito trabalho ao corpo de bombeiros (INCÊNDIO, 2009). 

Até mesmo o acumulo de lixo combustível nas lixeiras espalhadas pelos 

shoppings representa risco, já que qualquer fumante, ao jogar um cigarro aceso, pode iniciar 

um incêndio. Em 18 fevereiro 2004, um cigarro iniciou um incêndio em um shopping na 

China (CIGARRO, 2004). 
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Outro risco pode ser representado pela descarga atmosférica, que causa uma 

pane elétrica no shopping e inicia um incêndio. 

Algum defeito apresentado pelos carros estacionados no shopping também 

pode causar incêndio que pode se propagar para o shopping. 

Até mesmo a má intenção das pessoas podem iniciar um foco de incêndio 

intencionalmente ou por brincadeira. Em 17 de dezembro de 2002, no shopping Praiamar, em 

Santos, o incêndio que foi iniciado na decoração de natal pode ter sido criminoso 

(INCÊNDIO, 2007). 
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5 MÉTODO DE CONTROLE DOS RISCOS DE INCÊNDIO 

 

O método de controle de incêndio consiste em uma instalação de segurança 

composta por sistemas de combate, detecção e alarme de incêndio. 

Toda a área do shopping deverá ser composta por sistema de combate a 

incêndio por hidrantes (figura 10). 

 

 

Figura 10 – Modelo de Caixa de Hidrante. 

Fonte: MACKENZIE - Apostila de combate a incêndio/2008. 

 

Os Hidrantes são compostos por mangueiras e requintes (figura 11), que 

direcionam o jato d’água para o foco do incêndio; devem ser instalados em locais acessíveis e 

desobstruídos, obedecendo a um percurso máximo de 30m de cobertura do foco de incêndio 

até o equipamento. 

 

 

Figura 11 – Acessórios de Hidrantes. 

Fonte: MITRA - http://www.mitraengenharia.com.br/ext/produtos/ 
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O shopping deverá ser protegido em toda sua área por meio de sistema de 

combate a incêndio por extintores (figura 12). Os extintores podem ser de água, pó químico 

ou CO2, conforme NBR 12693. 

 

 
 

 

Figura 12 – Modelo de Extintores. 

Fonte: KIDDE - http://www.kidde.com.br/utcfs/ws-638/Assets/DataPremPort1.pdf 

 

Os hidrantes e os extintores são os responsáveis pelo combate manual do 

incêndio. 

Os sprinklers (chuveiros automáticos) constituem o sistema fixo e automático 

de combate a incêndio e são instalados em toda a edificação, incluindo corredores, lojas, áreas 

técnicas e escadas. Cada bico deve cobrir uma área máxima de 12m
2
, conforme ABNT 10897. 

Este sistema é composto por tubulação e bicos para a saída de água. Os sprinklers são dotados 

de um sistema de abertura automática acionada pelo calor.  

Os bicos são dotados de um orifício que é obstruído por um elemento térmico 

que reage com o aumento da temperatura. Quando o orifício é desobstruído, libera a passagem 

da água da tubulação, realizando assim o combate automático ao incêndio. Estes elementos 

térmicos podem ser do tipo bulbo ou fusível. 
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O bulbo (figura 13) é composto por uma ampola de vidro que contém um 

líquido térmico. Com o aumento da temperatura, o líquido expande, quebra a ampola e libera 

a passagem da água. 

 

 

Figura 13 – Modelo de Sprinklers tipo bulbo. 

Fonte: TYCO - http://www.tyco-fire.com/index.php?P=product&B=&S=S1 

 

O elemento térmico tipo fusível (figura 14) é composto por um material sólido 

(liga metálica) que, ao entrar em contato com certa temperatura pré-estabelecida, amolece e 

desobstrui o orifício, liberando assim a água. 

 

 

 

Figura 14 – Modelo de Sprinklers tipo Elo-Fusível. 

Fonte: TYCO - http://www.tyco-fire.com/index.php?P=product&B=&S=S1 

 

O sistema de controle de fumaça deverá funcionar juntamente com o sistema 

de detecção e combate a incêndio. Neste item, tal funcionamento será descrito. 
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Este sistema é responsável pela detecção do incêndio; sua devida sinalização é 

imprescindível para que as pessoas responsáveis possam tomar as medidas cabíveis para o 

combate ao incêndio. A sinalização também se faz importante para orientar a retirada das 

pessoas, minimizando os riscos a população. 

Para o devido funcionamento do sistema de detecção e alarme conjugado com 

o sistema de extração de fumaça, é indicado a utilização do sistema de detecção e alarme do 

tipo endereçável, assim cada equipamento utilizado no painel (detectores de fumaça, 

detectores lineares, módulos de endereçamento, módulos de acionamento e acionadores 

manuais), terão um endereço específico e cada um poderá ser identificado e localizado 

individualmente no painel de detecção e alarme de incêndio (PDAI) (figura 15). 

 

 

 

Figura 15 – Painel de Detecção e Alarme de Incêndio. 

Fonte: NOTIFIER - http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm 

 

Os equipamentos de detecção e alarme de incêndio devem ser instalados 

conforme a ABNT 9441, que dispõe sobre a execução de sistemas de detecção e alarme de 

incêndio. 

Quando o PDAI receber um sinal de acionamento de um detector de fumaça 

e/ou detector linear localizado no corredor principal, ele detectará a área correspondente e 

emitirá um sinal para abertura dos dampers que supervisionam, cobrem a área. 

Simultaneamente, um sinal de “pré-alarme” será enviado ao PDAI, indicando que o sistema 

de extração de fumaça está na eminência ser acionado. Quando o damper for aberto por meio 

de uma chave fim de curso, o PDAI receberá a confirmação de tal acionamento através do 

módulo de endereçamento, emitindo um sinal para a central de monitoramento indicando 

“damper da área sinistrada aberto”. Caso o forro seja liso e a barreira de fumaça seja do tipo 

http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm
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cortina, conforme descrito no item 7.1, página 53, o PDAI emitirá um sinal ordenando que a 

cortina de fumaça correspondente à área sinistrada desça por intermédio do módulo de 

acionamento, além de confirmar seu funcionamento através de uma chave fim de curso. 

Então, o PDAI terá a confirmação do posicionamento da cortina de fumaça, emitindo um sinal 

para a central de monitoramento indicando “cortina de fumaça acionada na área sinistrada”. O 

responsável pelo monitoramento da central de incêndio deverá verificar se os dampers e a 

cortina de fumaça foram devidamente acionados, informando a segurança para que as 

providências cabíveis sejam tomadas. 

O detector de fumaça é o componente do sistema de detecção e alarme de 

incêndio que, por meio de sensores que medem o nível análogo de fumaça, aplica o princípio 

de refração por feixe de luz, reportando ao painel de alarme o nível de fumaça captado (figura 

16). 

 

 

Figura 16 – Detector de Fumaça. 

Fonte: NOTIFIER - http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm 

 

Detector de fumaça linear é o componente do sistema de detecção e alarme de 

incêndio que, por meio de feixes luminosos, medem o nível de obscurecimento entre o feixe 

enviado e o refletido pelo receptor, reportando ao painel de alarme o nível de fumaça captado 

(figura 17). 

 

Figura 17 – Detector de Linear de Fumaça.  

Fonte: NOTIFIER - http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm. 

http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm
http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm
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O detector incipiente é um sistema extremamente caro em relação aos 

detectores lineares e pontuais de fumaça, porém é extremamente sensível, pois analisa as 

partículas de carbono no ar. Este sistema funciona da seguinte forma: o ar é aspirado 

continuamente através de tubos de PVC até o detector central, passando por um filtro de ar de 

dois estágios. No primeiro estágio, as partículas de poeira e sujeira são removidas. O segundo 

estágio é responsável pela filtragem fina, e a amostra de ar resultante é encaminhada para a 

câmara de detecção, formando uma barreira de ar limpo para proteger as superfícies óticas. A 

câmara de detecção é composta por um sistema de laser estável. Quando a fumaça passa por 

essa câmara de detecção, ela causa dispersão na luz, sendo então detectada pelos circuitos 

altamente sensíveis do detector. Este sistema consegue detectar um princípio de combustão 

antes do mesmo ocorrer. O detector incipiente (figura 18), é limitado a 500m
2
 de área máxima 

de supervisão.  

 

Figura 18 – Módulo de Endereçamento.  

Fonte: Xtralis - http://xtralis.com/product_view.cfm?product_id=2 

 

Os módulos de endereçamento (figura 19) são destinados ao endereçamento de 

dispositivos analógicos, de forma a integrá-los ao sistema endereçável. Ao receber o sinal por 

meio do fechamento de um contato (normalmente aberto) proveniente de pressostatos, chave 

de fim de curso, etc., o módulo transforma o mesmo em sinal inteligente para comunicação 

com o PDAI. 

 

 

Figura 19 – Módulo de Endereçamento.  

Fonte: NOTIFIER - http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm 

http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm
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Os módulos de acionamento são destinados ao comando de equipamentos em 

24Vcc. Ao receber o sinal do PDAI, o módulo libera a alimentação de 24Vcc para o 

dispositivo elétrico, acionando o mesmo (figura 20). 

 

 

 

 
Figura 20 – Módulo de Acionamento.  

Fonte: NOTIFIER - http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm 

 

Caso haja o acionamento do segundo detector de fumaça dentro da mesma área 

sinistrada, o PDAI acionará o damper de entrada de ar e receberá o sinal de confirmação do 

damper aberto; simultaneamente, o PDAI emitirá um sinal para ativar os ventiladores de 

extração que retirarão a fumaça da área sinistrada. Na ocorrência deste segundo sinal, o PDAI 

emitirá um sinal de alarme de incêndio e ativação do sistema de extração de fumaça na área 

sinistrada. 

Por se tratar de uma área de reunião de público, a maioria dos shopping centers 

não utiliza o sistema sonoro de alarme automatizado com o PDAI para não causar pânico; ao 

invés disso, é comum a adoção o sistema de alto-falantes para orientar a população para que 

se retire sem causar pânico, assim utilizando este sistema em conjunto com o sistema sonoro, 

http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm
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ficando a cargo do operador de segurança avaliar a necessidade do acionamento do sistema de 

sonorização tipo áudio ou sirene e visual tipo flash, conjugado com o PDAI. 

Ao serem acionados por qualquer indivíduo, os acionadores manuais (figura 

21) ativam a sinalização no PDAI indicando ”incêndio”, identificando e localizando o evento. 

O acionador manual apenas sinaliza este evento no PDAI, ficando a cargo do responsável pelo 

monitoramento tomar as providências cabíveis para a verificação do sinistro. 

 

 

 

Figura 21 – Acionadores Manuais.  

Fonte: NOTIFIER - http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm 

 

Os acionadores manuais de extração (figura 22) só poderão ser acionados por 

pessoas habilitadas e capacitadas. Estes acionadores deverão ser instalados nas extremidades 

das áreas de extração de fumaça. Ao serem acionados, eles ativaram o sistema de extração de 

fumaça conforme descrito acima, além de enviar a devida sinalização ao PDAI. 

 

 

Figura 22 – Acionadores Manuais de Extração.  

Fonte: ADVANCED - http://advancedsmoke.co.uk/products.php. 

http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm
http://advancedsmoke.co.uk/products.php
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Portanto, o sistema de exaustão de fumaça trabalhara em conjunto com o 

sistema de detecção e alarme de incêndio, sendo que o indivíduo a cargo do monitoramento 

será responsável pela ativação da sinalização sonora-visual (figura 23), seja ela realizada por 

autofalantes ou sirenes. O sistema de extração de fumaça é devidamente monitorado no PDAI 

e sinalizado no painel remoto de monitoramento localizado na sala de segurança, enviando os 

sinais de dampers aberto e fechado para o painel de controle do sistema de exaustão por meio 

dos módulos de acionamento. O PDAI monitorará os seguintes eventos do painel de extração 

por meio dos módulos de endereçamento: “painel de extração ligado”, “painel de extração 

automático”, “sistema de extração operando” e “falha no sistema de extração”.  

 

 

 

Figura 23 – Sinalização Sonora Visual.  

Fonte: NOTIFIER - http://www.notifier.com/ahj/datasheets.htm 
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6 AMBIENTE DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE 

FUMAÇA 

 

Para desenvolvimento do estudo, uma planta típica de shopping center 

contendo dois pavimentos e um corte longitudinal foi desenvolvida (figura 24). Essa planta 

foi utilizada como padrão para a verificação das incompatibilidades da arquitetura com a 

instalação do sistema de extração de fumaça. 

 

 

Figura 24 – Planta do Shopping. 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

Neste estudo, esta arquitetura típica foi adotada, utilizando como base a 

estrutura de alguns shoppings de São Paulo, onde se observou as estruturas em pré-moldado 

usadas devido à facilidade e rapidez de montagem.  
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Na planta-padrão foram consideradas aberturas entre andares, escadas, praça de 

alimentação, forros e lojas adjacentes aos corredores com tamanhos variados, simulando 

assim a condição real (figura 25). 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Identificação da Arquitetura. 

Fonte: Acervo Próprio. 
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Para simplificar este estudo, adotou-se a estrutura de um shopping de 2 (dois) 

pavimentos e um corte longitudinal foi desenvolvido de forma a verificar as dimensões para o 

estudo das instalações de extração de fumaça (figura 26).  

 

 

 

Figura 26 – Detalhe da Elevação da Arquitetura. 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

Por meio destas plantas, é possível compreendemos a arquitetura complexa do 

shopping, visualizando as escadas de acesso e de emergência, as aberturas na laje entre o 

térreo e o piso superior, as lojas adjacentes (pequenas) e as lojas ancoras (grandes), as áreas 

de fast food, os corredores, as áreas técnicas, suas dimensões e a altura entre os pavimentos.  

Verificamos ainda que a arquitetura será provida de colunas, vigas e lajes pré-

moldadas. Além disso, a cobertura das lojas e corredores terá forro posicionado a 3,8m do 

piso no térreo e 3,47m do piso no pavimento superior. 

A altura máxima do shopping será de 12,3m, sendo 6,47m até o piso superior e 

5,82m até a cobertura. 

O telhado do shopping será composto por fechamento com telha de concreto 

tipo calha viga. 

O shopping será dotado de sistema de ventilação por ar condicionado e 

iluminação direta ou indireta por meio de lâmpadas localizada nos forros. 

Abertura 

na laje 
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Os forros terão vários detalhes de decoração como sancas, bordas trabalhadas e 

luminárias decorativas, conforme solicitação do arquiteto. 

As aberturas entre lajes também terão bordas trabalhadas visando manter o 

padrão de decoração e garantindo a qualidade visual da arquitetura, o que deixa o ambiente 

mais aconchegante e harmônico para os visitantes. 

Com estas informações, o estudo para a aplicação do sistema de controle de 

fumaça será desenvolvido. 
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7 ESTUDO DE CASO PARA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE EXTRAÇÃO 

DE FUMAÇA EM SHOPPING CENTER 

 

Para a devida aplicação do sistema de controle de fumaça, devemos observar 

os códigos e legislações específicas de cada estado, juntamente com as normas de referências 

NFPA. 

Estas regulamentações visam restringir e remover a fumaça destes ambientes, 

facilitando a retirada das pessoas em segurança em caso de incêndio neste tipo de edificação 

(SEITO, 2008). 

Como a fumaça é a grande responsável pelas mortes nos casos de incêndio, o 

conceito da sua formação e os perigos por ela gerados serão descritos, visando esclarecer a 

importância da utilização do sistema de controle de fumaça neste tipo de edificação. 

Devido à grande concentração de pessoas nos corredores de acesso às lojas nos 

shoppings, a fumaça exerce grande influência na segurança das mesmas em caso de incêndio. 

A fumaça é composta de uma massa escura resultante de uma mistura complexa de sólidos em 

suspensão, vapores e gases provenientes da combustão de materiais; causa obscurecimento do 

ambiente, irritação das narinas e olhos, intoxicação e asfixia devido aos seus componentes 

(SEITO, 2008). 

O obscurecimento dos corredores do shopping dificulta a rápida locomoção das 

pessoas para as rotas de fuga, ocasionando maior tempo de exposição das mesmas aos gases e 

vapores tóxicos provenientes do incêndio (SEITO, 2008). 

Os gases tóxicos gerados pela fumaça podem levar à morte caso esteja presente 

no ambiente em quantidade suficiente durante a exposição. 

Para melhor entendermos a importância da aplicação da extração de fumaça, é 

necessário analisar o comportamento da massa de fumaça (SEITO, 2008). 

Para que haja um incêndio, é necessária a presença de quatro elementos: 

combustível (material que alimenta o fogo), comburente (oxigênio), ignição (calor) e a reação 

em cadeia (a transformação dos materiais envolvidos fornecendo e irradiando calor). A 

existência destes quatro componentes em um ambiente pode dar inicio a um incêndio (SEITO, 

2008). 

Após o principio de incêndio com a queima dos materiais, o fogo transmite o 

calor por irradiação, convecção e ou condução entre materiais, alcançando os combustíveis 

adjacentes. Dessa forma, o foco se propaga para todo o ambiente e consecutivamente para 

outros ambientes, ocasionando assim o incêndio (SEITO, 2008). 
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Os gases provenientes do incêndio podem ser mais ou menos densos, 

dependendo do combustível e da temperatura atingida. Estes gases possuem temperatura 

superior à temperatura do ambiente e, consequentemente, têm uma força de flutuação que 

força a subida da fumaça muito maior que a força de movimentação horizontal, que dispersa a 

fumaça (SEITO, 2008). 

Para facilitar o entendimento da formação dos gases e fumaça provenientes do 

incêndio, a formação da chama será analisada. A chama apresenta três regiões distintas, 

chama persistente, chama intermitente e pluma de empuxo (SEITO, 2008). 

A chama persistente está próxima da base do fogo; é a região onde a maioria 

das reações de combustão é liberada. Neste local, os gases têm grande aceleração, o que dá a 

força de flutuação vertical à fumaça, fazendo com que a mesma suba (SEITO, 2008). 

A chama intermitente é o local onde as reações instáveis provenientes da 

interação dos gases com o ar ambiente ocorrem, sendo caracterizada pelo transporte da massa 

e da energia da base da chama (SEITO, 2008). 

A pluma de empuxo não é constituída por uma chama visível. Nesta região, as 

reações de combustão não ocorrem devido ao constante resfriamento dos gases em contato 

com o ar ambiente. Isso diminui a velocidade de deslocamento dessa massa, ocasionando 

assim o acumulo dos gases junto à superfície superior (cobertura ou forro da edificação), que 

se espalham e formam a camada de fumaça (SEITO, 2008). 

 

7.1 ANALISE 

 

Conforme podemos observar na arquitetura de extração de fumaça em 

shopping estudada anteriormente, esse tipo de construção é composto por estrutura de pré-

moldado, muito utilizada pela sua rápida montagem, o que economiza tempo na construção da 

edificação. Além disso, existem forros nos corredores e nas lojas, nos corredores principais, 

onde a população circula, e nos corredores técnicos de acesso às lojas, que interligam as 

utilidades para os lojistas (água, luz, ar condicionado, gás, etc.). Isso evita que futuras 

reformas nas lojas resultem em alteração no corredor principal, o que torna a reforma 

inconveniente aos compradores. A estrutura também conta com escadas de emergência e rotas 

de fugas localizadas em vários pontos do shopping, de forma a garantir o escoamento da 

população de maneira segura. 
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Neste estudo, observamos que existem lojas pequenas, com menos de 300m
2
, e 

lojas maiores, com mais de 300m
2
, denominadas lojas-âncora (figura 27). 

 

 

 

 

Figura 27 – Identificação das Lojas. 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

As lojas menores, com menos de 300m
2
, dispensam o sistema de extração de 

fumaça, desde que sua área seja computada na área do corredor para o cálculo de extração de 

fumaça. 

A loja-âncora terá um sistema de extração de fumaça independente dos 

corredores. Os corredores serão divididos em 21 (vinte e uma) áreas distintas, sendo 10 (dez) 

no pavimento térreo e 11 (onze) no pavimento superior. 
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A figura a seguir apresenta a identificação da divisão das áreas de 

compartimentação do sistema de extração de fumaça em 21 áreas, conforme figura 28. 

 

 
 

 
 

Figura 28 – Identificação das Divisões dos Corredores e Lojas. 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

Conforme a divisão de áreas apresentada na figura 28, é possível demonstrar 

que todas estas áreas estão dentro dos 1600m
2
 máximos de área, tanto para as lojas-âncora 

quanto para os corredores, que deverão considerar a área das lojas adjacentes, comprovando 

assim sua correta divisão. 
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No quadro 1, as áreas das lojas-âncora estão relacionadas, conforme figura 28, 

página 46. 

Área Descrição M
2

Área Descrição M
2

A1 Loja 1 447,00 A11 Loja 11 447,00

A1 Loja 2 1154,50 A11 Loja 12 1154,50

A2 Loja 3 462,40 A12 Loja 13 462,40

A2 Loja 4 447,00 A12 Loja 14 447,00

A2 Loja 5 1602,40 A12 Loja 15 1602,40

A2 Loja 6 955,20 A12 Loja 16 955,20

A3 Loja 7 336,40 A13 Loja 17 336,40

A3 Loja 8 708,80 A13 Loja 18 708,80

A5 Loja 9 655,00 A15 Loja 19 655,00

A5 Loja 10 403,40 A15 Loja 20 403,40

Cálculo das áreas de extração de fumaça:

Pavimento Superior Pavimento Superior

 

Quadro 1 – Relação de Áreas das Lojas-Âncora. 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

No caso de as lojas-âncora ultrapassarem o limite máximo de área de 

compartimentação de 1600 m
2
, a mesma deverá ser dividida por barreiras, de forma que a área 

de restrição de fumaça seja reduzida, atendendo assim a legislação vigente. 

É importante salientar que não foram previstos mezaninos nas lojas-âncora. 

Caso haja a necessidade de instalação de um mezanino, o mesmo deverá ser montado com, no 

mínimo, 25% da área do piso vazada. Dessa forma, não existirá a necessidade de um sistema 

de extração de fumaça específico para o mezanino, pois sua área permeável será suficiente 

para conduzir a fumaça até a cobertura. 

Os mezaninos sólidos bloqueiam a subida da fumaça, ocasionando o acumulo 

da mesma abaixo da estrutura. Isso causa um deslocamento vertical da fumaça, colocando em 

risco as pessoas do ambiente, uma vez que os mezaninos têm um pé direito de 2,5m de altura. 

Assim sendo, não podem proteger seus ocupantes dos riscos provenientes da fumaça. 

Caso o piso do mezanino seja sólido, um sistema específico de extração de 

fumaça deverá ser instalado abaixo do mesmo, complementando o sistema de extração de 

fumaça da cobertura. Assim, é possível garantir que a fumaça não se acumulará a menos de 

2,5m do piso. Essa medida manterá o ambiente seguro e garantirá a retirada dos clientes sem 

causar intoxicação. 
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Verificação das áreas do pavimento térreo (quadro 2), conforme figura 28, 

página 46. 

 

Área Descrição M
2

Área Descrição M
2

A1 Corredor 682,30 A6 Corredor 351,00

A1 Loja 104,00 A6 Loja 82,00

A1 Loja 128,00 A6 Loja 164,00

A1 Loja 128,00 A6 Loja 128,00

A1 Loja 127,20 A6 Loja 128,00

A1 Loja 232,80 A6 Loja 128,00

A1 Loja 144,50 A6 Loja 83,80

1546,80 A6 Loja 82,00

A6 Loja 82,00

A2 Corredor 737,70 A6 Loja 64,00

A2 Loja 128,00 A6 Loja 64,00

A2 Loja 128,00 A6 Loja 64,00

A2 WC 47,00 A6 Loja 83,80

A2 WC 45,00 Térreo 1504,60

A2 Loja 144,50

A2 Loja 95,80 A7 Corredor 482,40

A2 Loja 64,00 A7 Loja 84,40

Térreo 1390,00 A7 Loja 78,60

A7 Loja 78,60

A3 Corredor 772,70 A7 Loja 98,40

A3 Loja 137,20 A7 Loja 117,20

A3 Loja 90,00 A7 Loja 98,50

A3 Loja 228,20 A7 WC 60,00

Térreo 1228,10 A7 WC 62,40

Térreo 1160,50

A4 Corredor 679,10

A4 Loja 147,50 A8 Corredor 781,10

A4 Loja 107,40 A8 Loja 84,40

A4 Loja 107,40 A8 Loja 83,80

A4 Loja 104,50 A8 Loja 70,90

A4 Loja 64,30 A8 Loja 70,90

A4 Loja 64,30 A8 Loja 107,00

A4 Loja 64,30 A8 Loja 83,80

A4 WC 41,80 Térreo 1281,90

A4 WC 38,10

Térreo 1418,70 A9 Corredor 874,70

A9 Loja 83,80

A5 Corredor 817,50 A9 Loja 83,80

A5 Loja 64,00 A9 Loja 83,80

A5 Loja 97,00 A9 Loja 70,90

A5 Loja 64,00 A9 Loja 70,90

A5 Loja 64,00 A9 Loja 97,80

A5 Loja 121,90 Térreo 1365,70

A5 Loja 97,00

A5 Loja 64,00 A10 Corredor 419,80

A5 WC 30,40 A10 Loja 83,80

A5 WC 30,40 A10 Loja 115,60

A5 Fradario 22,70 A10 Loja 177,50

A5 Enfermaria 30,40 A10 Loja 181,10

Térreo 1503,30 A10 Loja 194,70

Térreo 1172,50

Cálculo das áreas de extração de fumaça:

Pavimento Térreo Pavimento Térreo

Térreo

 

 

Quadro 2 – Relação de áreas do Pavimento Inferior. 

Fonte: Acervo Próprio. 
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Verificação das áreas do pavimento superior (quadro 3), conforme figura 28, 

página 46. 

Área Descrição M
2

Área Descrição M
2

A11 Corredor 682,30 A16 Corredor 612,56

A11 Loja 104,00 A16 Loja 82,00

A11 Loja 128,00 A16 Loja 82,00

A11 Loja 128,00 A16 Loja 64,00

A11 Loja 127,20 A16 Loja 128,00

A11 Loja 232,80 A16 Loja 128,00

A11 Loja 144,50 A16 Loja 83,80

1546,80 A16 Loja 38,60

A16 Loja 48,20

A12 Corredor 737,70 A16 Loja 38,60

A12 Loja 128,00 A16 Loja 64,00

A12 Loja 128,00 A16 Loja 64,00

A12 Loja 144,50 A16 Loja 83,80

A12 Loja 95,80 Térreo 1517,56

A12 Loja 64,00

A12 WC 47,00 A17 Corredor 482,40

A12 WC 45,00 A17 Loja 84,40

Térreo 1390,00 A17 Loja 78,60

A17 Loja 78,60

A13 Corredor 772,70 A17 Loja 98,40

A13 Loja 137,20 A17 Loja 117,20

A13 Loja 90,00 A17 Loja 98,50

A13 Loja 228,20 A17 WC 62,40

Térreo 1228,10 A17 WC 60,00

Térreo 1160,50

A14 Corredor 679,10

A14 Loja 147,50 A18 Corredor 727,40

A14 Loja 107,40 A18 Loja 84,40

A14 Loja 107,40 A18 Loja 83,80

A14 Loja 104,50 A18 Loja 70,90

A14 Loja 64,30 A18 Loja 70,90

A14 Loja 64,30 Térreo 1037,40

A14 Loja 64,30

A14 WC 41,80 A19 Corredor 572,00

A14 WC 38,10 A19 Loja 107,00

Térreo 1418,70 A19 Loja 83,80

A19 Loja 83,80

A15 Corredor 872,80 Térreo 846,60

A15 Loja 64,00

A15 Loja 97,00 A20 Corredor 728,50

A15 Loja 64,00 A20 Loja 83,80

A15 Loja 64,00 A20 Loja 83,80

A15 Loja 121,90 A20 Loja 70,90

A15 Loja 38,60 A20 Loja 70,90

A15 Loja 38,60 Térreo 1037,90

A15 Loja 38,60

A15 WC 30,40 A21 Corredor 342,10

A15 WC 30,40 A21 Loja 194,70

A15 WC 38,10 A21 Loja 152,80

A15 Fradario 88,10 A21 Loja 144,30

A15 Enfermaria 37,00 A21 Loja 181,00

Térreo 1623,50 A21 Loja 194,70

A21 Loja 97,80

Térreo 1307,40

Térreo

Cálculo das áreas de extração de fumaça:

Pavimento Superior Pavimento Superior

 

Quadro 3 – Relação de áreas do pavimento Superior. 

Fonte: Acervo Próprio. 
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Na divisão das áreas de compartimentação para extração de fumaça, barreiras de fumaça serão 
utilizadas, de forma a confinar a fumaça nestas áreas (Figura 29). As barreiras de fumaça deverão ser 
instaladas também para impedir que a fumaça proveniente das lojas-âncora escoem para o corredor 
de circulação principal do shopping. 
 

 

 

 

 
 

Figura 29 – Identificação da Localização das Barreiras de Fumaça. 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

Os corredores técnicos são de uso exclusivo dos funcionários e, em alguns 

locais, são utilizados como rota alternativa de fuga. Estes corredores são isolados do corredor 
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principal por meio de portas corta-fogo, visto que constituem área isolada sem circulação de 

pessoas. Assim, estes corredores não precisam dispor de sistema de extração de fumaça. 

As escadas de emergência localizadas nos corredores técnicos não precisam ser 

escadas protegidas (escada com sistema de extração de fumaça). Contudo, devem ser dotadas 

de portas de emergência com barras anti-pânico e resistência a 60min de fogo (figura 30). 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 30 – Identificação dos Corredores, Portas e Escadas. 

Fonte: Acervo Próprio. 
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Toda área do shopping center deverá ser dotada de sistema de combate a 

incêndio por hidrantes, sprinklers e sistema de detecção de fumaça. As áreas abertas entre o 

piso térreo e superior deverão contar com a instalação de detectores pontuais de fumaça 

embaixo das escadas. As áreas sem escada serão dotadas de detectores lineares de fumaça. 

Visto que a edificação possui sprinklers, é necessário garantir por meio de testes que o 

sistema de extração de fumaça entrará em operação antes do sistema de sprinklers. 

Por motivos de decoração, os corredores deverão ter forro. Assim, podemos 

considerar dois tipos prováveis de forro, o liso e o vazado. 

No forro liso (figura 31), a fumaça a ser extraída será acumulada abaixo do 

forro. Dessa forma, a barreira de fumaça deverá ser instalada também abaixo do forro. Como 

alternativa arquitetônica, sugerimos a instalação de cortinas de fumaça ou barreira fixa. 

 

 

 

Figura 31 – Modelo de Forro Liso.  

Fonte: LAISSER - http://www.laisser.com.br/fotos/09.jpg/2009. 

 

Na situação de cortina de fumaça, o dispositivo sólido fica recolhido dentro do 

forro. Em caso de confirmação através do acionamento de qualquer detector de fumaça, o 

mecanismo é acionado e desce do forro, formando uma barreira sólida resistente a 15min de 

fogo, e impedindo a propagação da fumaça para as áreas adjacentes. Simultaneamente, a 
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segurança do shopping é informada e, com a confirmação de fumaça pelo acionamento de 

dois detectores, o sistema de extração de fumaça é ativado. 

Detalhe da cortina de fumaça em uma loja (Figura 32).  

 

 

Figura 32 – Cortina de Fumaça.  

Fonte: FIRE CURTAINS LIMITED - http://www.smoke-curtain.co.uk/. 

 

 No caso de barreira de fumaça, a instalação de vidros blindex abaixo do forro, 

com resistência de 15min de fogo (Figura 33), é recomendada a fim de facilitar a retirada da 

população do ambiente. Este tipo de barreira não afetará a visualização dos detalhes da 

arquitetura nem interferirá na claridade e na decoração do ambiente por ser transparente. 

 

 

 

Figura 33 – Barreira de Fumaça Utilizando Vidro Blindex.  

Fonte: Acervo Próprio. 
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Para o forro liso, devemos garantir que a altura do piso até o forro seja 

coerente, garantindo que a fumaça não atinja os 2,5m de área livre de fumaça. 

O forro vazado (Figura 34), deverá ter 25% de sua área permeável, garantindo 

assim a fluidez da fumaça para a parte acima do forro. Assim, barreiras fixas, composta por 

qualquer material resistente a 15min de fogo, devem ser utilizadas, visto que ficam escondidas 

dentro do forro e não interferem na decoração. Com o uso do forro vazado, o acumulo de 

fumaça se dará na área acima do forro. 

 

 
 

Figura 34 – Modelo de Forro Vazado.  

Fonte: CRS - http://www.crsdecoracoes.com.br/popup_forrocolm.htm/2009. 

 

Para o sistema de exaustão nos corredores, serão previstas aberturas para 

entrada de ar em todos os acessos ao corredor principal por meios de dampers; tais 

dispositivos serão abertos apenas em caso de fumaça, garantindo a entrada de ar sem de 

fumaça. 

Os dampers de controle de entrada de ar limpo são os responsáveis pela 

renovação do ar. Sua regulagem é feita limitando sua velocidade em 5m/s, sendo o sistema 

dimensionado para uma resistência mínima de 1h de fogo e seu funcionamento monitorado 

24h na central de segurança. 

http://www.crsdecoracoes.com.br/produtos_divisorias.htm/2009
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O sistema de extração de fumaça será composto por ventiladores de extração 

de fumaça, dutos para condução, dampers de controle, grelhas e barreiras de fumaça. 

A seguir, o estudo do sistema de exaustão nos corredores do shopping (Figura 

35). 

 

 

 

Figura 35 – Identificação das entradas de ar limpo.  

Fonte: Acervo Próprio. 

 

A alimentação dos ventiladores de extração deverá ser independente do resto 

da edificação; deverá partir do quadro geral e deverá resistir a 400ºC durante um período de 1 

hora para a edificação estudada. Além disso, seu status de operação deverá ser supervisionado 

24 horas na central de segurança. 

Os dutos de extração de fumaça deverão ter estanqueidade e resistência mínima 

de 1h ao fogo. 

Os dampers de controle ou registro corta-fogo e fumaça são os responsáveis 

pelo controle da vazão de fumaça; eles regulam a abertura de passagem da fumaça para os 

dutos, limitado sua velocidade em 15m/s e controlam o direcionamento da extração nas áreas 
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sinistradas por meio da sua abertura ou fechamento. Esses dispositivos devem ter resistência 

mínima de 1h ao fogo e seu funcionamento deve ser monitorado 24h pela central de 

segurança. 

As grelhas são aberturas nos dutos para retirar a fumaça do ambiente 

sinistrado. 

A instalação correta do sistema de extração de fumaça é totalmente conjugada 

e monitorada pelo sistema de detecção e alarme de incêndio, que é monitorado 24h. 

 

7.2 DEMONTRAÇÃO DOS CÁLCULOS DE EXTRAÇÃO 

 

Para a demonstração da funcionalidade da extração de fumaça, os quadros 4 e 5 

são apresentados a seguir, indicando o cálculo de dimensionamento do sistema de controle de 

fumaça mecanizada para a área “A1” - corredor principal, que servirá de referência para o 

cálculo de extração para todas as áreas semelhantes. 

O quadro 4 demonstra a primeira parte do cálculo de extração de fumaça para a 

área “A1” - corredor principal, conforme identificado na Figura 28, página 46. 

 
 

Quadro 4 – Cálculo de Extração da Área A1 - Corredor Principal – 1ª parte. 

Fonte: Acervo Próprio. 
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O quadro 5 demonstra a segunda parte do cálculo de extração de fumaça para a área 

“A1” - corredor principal, conforme identificado na Figura 28, página 46. 

 
 

Quadro 5 – Cálculo de Extração da Área A1 - Corredor Principal – 2ª Parte. 

Fonte: Acervo Próprio. 

Os quadros 6 e 7 abaixo demonstram o cálculo de dimensionamento do sistema 

de controle de fumaça mecanizada para a área “L2” – loja-âncora, que servirá de referência 

para o cálculo de extração para todas as áreas semelhantes. 
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O quadro 6 demonstra a primeira parte do cálculo de extração de fumaça para área 

“L2” – Loja-Âncora, conforme identificado na Figura 28, página 46. 

 

 

 

Quadro 6 – Cálculo de Extração da Área L2 – Loja-Âncora – 1ª Parte. 

Fonte: Acervo Próprio. 

 



59 

O quadro 7 demonstra a segunda parte do cálculo de extração de fumaça para área 

“L2” – Loja-Âncora, conforme identificado na Figura 28, página 46. 

 

 

 

Quadro 7 – Cálculo de Extração da área L2 – Loja-Âncora – 2ª Parte. 

Fonte: Acervo Próprio. 
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Os quadros 8, 9 e 10 abaixo demonstram o cálculo de dimensionamento do 

sistema de controle de fumaça mecanizada para a área “A8” - Fast Food, que servirá de 

referência para o cálculo de extração para todas as áreas semelhantes. 

O quadro 8 demonstra a primeira parte do cálculo de extração de fumaça para a 

área “A8” - Fast Food, confirme identificado na Figura 28, página 46. 

 

 

 

Quadro 8 – Cálculo de Extração da Área A8 - Átrio Fast Food – 1ª Parte. 

Fonte: Acervo Próprio. 
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O quadro 9 demonstra a segunda parte do cálculo de extração de fumaça para a 

área “A8” - Fast Food, conforme identificado na Figura 28, página 46. 

 

 

 

Quadro 9 – Cálculo de Extração da Área A8 - Átrio Fast Food – 2ª Parte. 

Fonte: Acervo Próprio. 
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O quadro 10 demonstra a terceira parte do cálculo de extração de fumaça para a 

área “A8” - Fast Food, conforme identificado na Figura 28, página 46. 

 

 
 

 

Quadro 10 – Cálculo de Extração da Área A8 - Átrio Fast Food – 3ª Parte. 

Fonte: Acervo Próprio. 
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7.3 RECOMENDAÇÕES. 

 

Observando as tabelas de cálculo, é possível verificar que no corredor principal 

o tempo para a fumaça atingir a altura de projeto é de 127s; esse tempo é suficiente para o 

sistema de extração de fumaça operar, garantindo que a fumaça não ultrapasse a altura de 

projeto. 

Na análise do cálculo da loja-âncora, o tempo para a fumaça atingir a altura de 

projeto é de 74s; esse tempo é suficiente para o sistema de extração de fumaça operar, 

garantindo que a fumaça não ultrapasse a altura de projeto. 

Na análise do cálculo da área de fast food, é possível verificar que o tempo para 

o acionamento do detector de fumaça é de 4,06s; esse tempo é suficiente para o sistema de 

extração de fumaça operar, garantindo que a fumaça não ultrapasse a altura de projeto e 

chegue à cobertura sem se estratificar. Dessa forma, a fumaça não entrará em contato com as 

paredes, se acumulando na cobertura. 

Observando as tabelas de cálculo, é possível verificar que todos os cálculos 

atendem às especificações do sistema de extração de fumaça. Contudo, é importante notar que 

o projeto de extração deverá ser coerente com os valores de volume de entrada e saída de ar, 

sendo que os mesmos são limitados a uma velocidade de 3m/s na extração e 5m/s na 

renovação do ar limpo. 

Da mesma forma, é importante verificar e garantir através de testes e 

simulações que o sistema de combate a incêndio por sprinklers entre em operação antes do 

sistema de extração de fumaça. Caso contrário, ele comprometerá o funcionamento do 

mesmo. Assim, o tempo máximo deverá ser utilizado para que a fumaça atinja a altura de 

projeto, para depois o sistema de extração de fumaça entrar em operação. 

Visto que as áreas de estacionamento deste estudo são abertas, não existe 

necessidade do sistema de extração de fumaça. Contudo, essas áreas serão dotadas do sistema 

de combate a incêndio por sprinkler, de acordo com a legislação. Caso as áreas de 

estacionamento fossem fechadas, elas deveriam dispor de um sistema de exaustão, de maneira 

a garantir que a fumaça não se propague para o corredor de acesso ao shopping.   
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8 LÓGICA DE INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS 

 

Neste capítulo, a interligação do sistema de detecção e alarme incêndio com os 

sistemas de combate e extração de fumaça será explicada. Primeiramente, o sistema de 

detecção e alarme de incêndio deverá monitorar os sistemas de combate a incêndio e controlar 

o sistema de extração de fumaça. Esta interligação será demonstrada em forma de fluxograma. 

Para facilitar a compreensão, uma legenda dos símbolos utilizados foi elaborada (Figura 36). 

 

Figura 36 – Legenda do Fluxograma.  

Fonte: Acervo Próprio. 

 

A central de detecção e alarme de incêndio (PDAI) sinalizará, através dos 

módulos de endereçamento (ME), os painéis de comando das bombas do sistema de sprinklers 

e hidrantes, identificando na central de incêndio as sinalizações: “bomba em operação”, 

“bomba em manual ou desligada”, “falha da bomba”, e as sinalizações de todas as válvulas de 

governo e alarme (VGA) do sistema de sprinklers através de seus pressostatos (PSH) e/ou 

chaves de fluxo (FS), que são responsáveis pela setorização. Além disso, a central de detecção 

e alarme de incêndio (PDAI) também sinalizará as chaves de fluxo responsáveis pela 

setorização do sistema de hidrantes, caso seja setorizado, assim como os detectores de fumaça 

(DF), os acionadores manuais (AM) e os acionadores manuais de acionamento do sistema de 
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extração (AMV) (Figura 37). Todos estes equipamentos serão instalados conforme a 

legislação vigente.  

01

XX

01

XX

01

XX

 

Figura 37 –Fluxograma - Parte I.  

Fonte: Acervo Próprio. 

 

A central de incêndio monitorará a central do sistema de extração de fumaça 

(PEF) através dos seus módulos de endereçamento e acionamento, além de controlar todos os 

dampers de entrada e extração de fumaça. Sua setorização em áreas de acantonamento 

controlará o funcionamento dos exaustores de extração de fumaça e os dampers de entrada de 
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ar limpo. O PDAI repetirá todas as suas informações no painel repetidor (PRI) localizado na 

central de segurança monitorada 24hs (Figura 38). 

 

Figura 38 –Fluxograma - Parte II.  

Fonte: Acervo Próprio. 
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O PDAI será auxiliado por uma fonte de alimentação de 24Vcc para suprir a 

carga de comando dos dampers de insuflamento e extração e as sinalizações no painel de 

controle do sistema de exaustão para acionamento dos motores, onde os comandos serão em 

24Vcc. Esta alimentação será garantida em caso de falta de energia por baterias durante 24h 

em supervisão e 15min em situação de alarme. 

O status de todos os dampers (abertos/fechados) será supervisionado e 

sinalizado pelo PDAI, independentemente de serem dampers de insuflamento ou de extração, 

assim como as sinalizações de operação e falha do PEF. 

A FTA será monitorada pelo PDAI por meio da sinalização de falha, indicando 

que o sistema de extração e o sistema de alarme de incêndio não estarão operantes.  

O funcionamento dos detectores de fumaça, dos acionadores manuais, dos 

acionadores manuais de extração e dos avisadores áudio-visuais já foi descrito no capitulo 4.2, 

e todas as informações serão repetidas no PRI.  

Por se tratar de um sistema endereçável, todos os equipamentos do PDAI são 

identificados um a um no painel de alarme e repetidos no PRI, com a exata identificação do 

equipamento que atuou, facilitando assim a lógica de acionamento das áreas de 

acantonamento. 

No caso de identificação de uma situação de incêndio com o acionamento do 

segundo detector de fumaça, o PDAI identificará se o evento envolve uma loja-âncora, uma 

loja adjacente ao corredor principal ou o próprio corredor principal e emitirá o sinal ao PEF, 

que ativará o sistema de exaustão correspondente, conforme descrito abaixo. 

No caso de identificação de uma loja-âncora, o PDAI ativará o sistema de 

exaustão da área correspondente. No caso de identificação de uma loja pertencente às duas 

áreas de acantonamento, o sistema de exaustão referente às duas áreas será ativado. 

No caso de identificação de uma loja adjacente ao corredor principal, o sistema 

de exaustão do corredor será ativado. Se o corredor tiver abertura entre pisos, a área em 

projeção do piso superior será ativada simultaneamente.  

No caso da área de fast food, o sistema de exaustão da área em alarme e das 

áreas em projeção do piso superior será acionado. 

 

 

 

 

 



68 

9 CONCLUSÃO 

 

Conforme observado, para o correto funcionamento do sistema de controle e 

extração de fumaça, a aplicação do método de extração correto não é suficiente. Existe a 

necessidade de alteração na arquitetura para garantir seu perfeito funcionamento, visando 

conjugar a necessidade do sistema de extração com a decoração do ambiente, o que cria um 

local seguro e agradável aos visitantes. 

Para tanto, a utilização do forro tipo colméia, com no mínimo 25% de sua área 

vazada, é indicada. Dessa forma, a área acima do forro será usada para acumulo da fumaça. 

 Caso se opte pelo forro fechado, a necessidade de um pé direito mais alto 

deverá ser considerada, visto que o acumulo da fumaça ocorrerá abaixo do forro. Assim, 

deve-se garantir que o acumulo de fumaça na cobertura não invada o limite máximo de 2,5m 

do piso de área isenta de fumaça. Além disso, essa opção pode se tornar mais cara pela 

necessidade de garantir a compartimentação das áreas em 1600m
2
 abaixo do forro. Barreiras 

físicas também deverão ser implementadas, com a utilização de vidro tipo blindex resistente a 

15min de fogo, por ser mais barato que as cortinas de fumaça, que são equipamentos 

importados. 

Caso as lojas adotem mezaninos para guardar as mercadorias, será necessário 

garantir que o piso dessa estrutura tenha 25% de área vazada e livre de mercadorias. Dessa 

forma, a fumaça escoará e chegará à cobertura, sendo submetida à devida atuação do sistema 

de extração de fumaça. Caso o mezanino tenha piso sólido, um sistema de extração de fumaça 

abaixo do piso deverá ser instalado.  

Também é necessário observar o perfeito funcionamento do sistema de 

detecção e alarme de incêndio, que deverá comandar o sistema de extração. O sistema de 

extração não deverá ser totalmente autônomo, como é comumente utilizado. 

O sistema de extração deverá ter sua energia garantida, seja por meio de uma 

alimentação independente, proveniente da cabine de medição, seja por meio de um sistema de 

geradores que garantem seu funcionamento. Mesmo na ocorrência de um incêndio que cause 

um curto-circuito na instalação elétrica, deve se garantir que o sistema entre em operação. Por 

isto, o sistema de detecção e alarme controla todo o sistema de extração, inclusive a abertura e 

fechamento dos dampers, por meio de solenóides em 24Vcc. Assim, é possível garantir a sua 

atuação por intermédio de baterias acopladas ao sistema, dimensionadas para operar todo 

sistema durante 24hs em standby e 15min em caso de uma ocorrência de incêndio. 
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Este sistema deverá ser dimensionado para atuação de apenas uma ocorrência, 

ou seja, de um foco de incêndio, conforme dimensionamento de todos os outros sistemas e 

segundo recomendações das normas vigentes. É importante observar que, neste caso 

estudado, a área mais crítica é a do fast food, já que, em caso de incêndio no térreo, a fumaça 

subirá para a cobertura, se espalhando pelas três áreas de compartimentação acima da laje 

vazada. Devido a esta situação, o sistema deverá estar dimensionado para a atuação 

simultânea de quatro áreas de extração de fumaça e toda operação do sistema de detecção e 

alarme de incêndio por 15min. 

No caso das áreas vazadas, a utilização de detectores lineares de fumaça foi 

proposta, com o uso de dois níveis de detectores, um acima do forro e outro abaixo do 

mesmo. Um teste prático para a comprovação da eficiência da utilização de um nível de 

detector deverá ser realizado. 

A distribuição dos detectores instalados acima do forro deverá ser verificada, 

considerando-se as interferências causadas pelo ar condicionado, pelas eletrocalhas, etc. Os 

mesmos deverão ser distribuídos conforme ABNT 9441. Para este item, um estudo deverá ser 

realizado de maneira a verificar a possibilidade de substituição destes detectores por um 

sistema de detecção incipiente. Visto que o sistema incipiente é extremamente caro em 

relação com os detectores de fumaça pontual e linear, um estudo deve ser realizado para se 

verificar o custo-benefício gerado pela utilização deste equipamento em substituição a todo 

sistema de detecção de fumaça. Com isso, o proprietário ganharia na eficiência do 

equipamento para detectar princípios de incêndio. 

Grande parte dos problemas enfrentados para a implementação do sistema de 

fumaça encontra-se na negligência dos engenheiros e arquitetos responsáveis pela elaboração 

da arquitetura do shopping. Tudo isto pode ser evitado se as recomendações básicas deste 

estudo forem seguidas.  

Seria possível citar para estudos futuros a utilização de sistema incipiente em 

substituição ao sistema de detecção de fumaça aplicado em grandes edificações, uma vez que 

este sistema não tem uma regulamentação própria no Brasil; assim, é necessário adotar as 

recomendações da N.F.P.A. 

A aplicação de extração de fumaça em grandes galpões constitui um 

complemento bem mais amplo ao foco deste trabalho, uma vez que é possível aplicar todos os 

tipos de combinações de extração de fumaça, conforme as características da edificação.  
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