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PRINCIPAIS ERROS EM PROJETOS E 

INSTALAÇÕES

CARLOS COTTA RODRIGUES

Coordenador  da  D iv i são  Técn ica  de  
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Conhecimento da História

Conhecendo o passado para 

melhorarmos o futuro.



RECONHECENDO 
ESFORÇOS

Aproveito para agradecer os

profissionais que muito ajudaram a

construir a melhoria da Segurança

Contra Incêndio (SCI) no Brasil.



* 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 Memorial 
América Latina



 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.





Venezianas de extração de fumaça ou 

entrada de ar fora do acantonamento







Altura da 

chama





Sistema dutado de ar condicionado pode funcionar como sistema de controle da movimentação da fumaça ?!?



Para sistemas dutados de ar condicionado, toda movimentação do ar, dá-se, normalmente, pela 

parte superior dos andares.

Tal característica de movimentação destruirá o plume de fumaça, dificultando sua ascensão.

Todo e qualquer sistema não dedicado para o controle da movimentação da fumaça deve ser 

adequadamente estudado e adaptado para não prejudicar a física da movimentação da fumaça.



ÁTRIOS SÃO AMPLOS AMBIENTES QUE COMUNICAM DOIS OU MAIS PAVIMENTOS, ONDE A PROPAGAÇÃO VERTICAL DO

INCÊNDIO E DA FUMAÇA DEVEM SER RIGOROSAMENTE AVALIADOS (MUITAS VEZES EM CFD) PARA SE DETERMINAR A

SOLUÇÃO DE CONTROLE DE FUMAÇA ADEQUADO, BEM COMO DO TIPO DE COMPARTIMENTAÇÃO MAIS EFICIENTE.



Características básicas do controle de fumaça em átrios:

Heat Release Rate – HRR = Taxa de Liberação de Calor

Altura da camada de fumaça

Tempo de ascensão da fumaça

Tempo em que a fumaça desce

Obstruções e locais de início do incêndio

Taxa de extração da fumaça e de entrada de ar limpo



IT-15/2019 do CBPMESP, Parte 7 estabelece que existe átrio ao ar livre. 

Consultando especialistas internacionais e pesquisando diversos estudos internacionais concluo que não 

existe átrio sem fechamento superior. 

Não é possível prever, por exemplo, como o clima afetará o comportamento da fumaça.



NÃO SE DEVE CONFUNDIR TAIS ARQUITETURAS COM VERDADEIROS ÁTRIOS



Nas diversas literaturas esses são os tipos de átrios 

existentes e mais comuns.



Case de átrio com diversas interferências



Pé-direito do 

átrio de 

30 metros



Segundo informações, o átrio não foi calculado em CFD mas foi aceito como átrio regular, sendo que o 

valor encontrado de exaustão da fumaça calculado, foi aceito com fator de correção 5, ou seja, o valor 

encontrado foi multiplicado por 5, para que o projeto fosse aprovado.

Interferência 01 

(ELEVADORES), os quais 

interferem na dinâmica da 

movimentação da fumaça no 

átrio.

DIMINUIÇÃO DA ÁREA DESSE 

ÁTRIO.

Interferência 02 (ESCADA ABERTA), 

as quais interferem na dinâmica 

da movimentação da fumaça no 

átrio.

DIMINUIÇÃO DA ÁREA DESSE 

ÁTRIO e possibilitando acúmulo 

em seus patamares e degraus.

Átrios complexos devem ser 

calculados em CFD. Não 

localizei qualquer estudo que 

trata do tema átrio irregular.

Apesar de não haver indicação do 

que se trata átrio IRREGULAR, o átrio 

referenciado possui diâmetro de 12,5 

metros, na melhor situação, sendo 

que para pé-direito de 30 metros, o 

menor diâmetro para ser considerado 

como REGULAR deveria ser de 14,50 

metros.



1-Átrios devem ser sempre calculados por modelagem (CFD, por 

conta de sua complexidade.

2-Os cálculos não devem somente considerar incêndio iniciado 

no centro do átrio.



3-Considerações de que o incêndio 

ocorra em diversas outras áreas 

devem ser conduzidas para um 

perfeito e sério estudo.



Exemplo visual de modelagem através de CFD que desenvolvemos.



PROJETO DE CONTROLE 
DE FUMAÇA – ERROS 
EM CONCEPÇÕES 
BASILARES

Conforme imagem, o sistema de 

controle da movimentação da fumaça 

deve possuir seu duto de extração de 

fumaça nas partes altas da edificação 

ou ambientes e risco, o que não foi o 

caso desse projeto que fui consultado 

para dar orçamento de instalação.



PROJETO DE CONTROLE 
DE FUMAÇA – ERROS 
EM CONCEPÇÕES 
BASILARES

A concepção do sistema de controle 

de fumaça não é somente retirar a 

fumaça dos corredores das rotas de 

fuga e sim das áreas de risco da 

edificação ou pavimentos.



A captação da fumaça se dá somente no 

corredor (rota de fuga) do duplex inferior.

A entrada de ar limpo somente se dá na 

parte baixa do duplex inferior.

Na parte superior do duplex nenhum 

sistema é proposto.

O projetista espera que o incêndio do duplex superior,

educadamente direcione a fumaça para o duplex inferior, sem

agredir as pessoas e, calmamente, saia pela porta e vá para o

corredor de acesso no duplex inferior, para aí sim, ser removido.



Outro erro comum é a não exigência de

projetos executivos, com os devidos

cortes nos desenhos, para que se possa

avaliar adequadamente as áreas de

cálculo e os acantonamentos possíveis.
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Concepção básica de um sistema de pressurização de escadas



FACHADAS 
ENVIDRAÇADAS

As aprovações de projetos legais não

está considerando a exigência de

requisito mínimo de abertura por duas

faces opostas nas edificações.

Risco de não atendimento do requisito

e performance do necessário

“gradiente de pressão”.



ESCADAS DE SEGURANÇA ... NÃO TÃO SEGURAS !

Em nosso Blog você poderá ler e entender mais a 

respeito: www.universidadedofogo.com.br

http://www.universidadedofogo.com.br/


DUTOS E CÁLCULOS

1-Alguns projetos são desenvolvidos 

com base somente da vazão necessária 

para o sistema, desconsiderando todas 

as perdas de carga de suas 

singularidades.

2-Outra questão está relacionada com a 

não utilização, para dutos retangulares, 

da relação 1:4, para se manter as 

características hidráulicas para os 

cálculos.

3-Dutos triangulares também são 

utilizados, sendo que as perdas de 

carga passam a ser estimadas 

(aproximação de valores de perímetro e 

área do triângulo com o retângulo)



DUTOS E CÁLCULOS

As “perdas de carga” já foram 

estabelecidas para os diversos tipos de 

dutos e suas revoluções, sendo que 

para dutos em alvenaria (ou similares) e 

suas obstruções não são conhecidas.

A Engenharia Civil colocou diversos 

desafios a serem enfrentados, uma vez 

que os dutos e suas revoluções, quase 

sempre não são padronizados conforme 

tabelas conhecidas.



EFEITO DO SISTEMA

Outra característica não muito 

aplicada nos cálculos é o 

denominado “Efeito do Sistema”.

Tal efeito, quando não considerado, 

pode aumentar a perda de carga 

para o sistema de pressurização de 

escadas.

O ar, ao passar pelas pás dos 

ventiladores, realiza movimento 

turbulento e precisa de trecho reto 

de tubulação para se acomodar e 

entrar no regime laminar esperado.



METODOLOGIA DE 
CÁLCULO GRATUÍTA

Os cálculos atualmente para aprovações

de projetos são pobres e não resultam

em valores que possam ser utilizados

para a realização de orçamento para a

instalação de sistema de pressurização

de escadas. Da mesma forma a não

exigência de projetos executivos têm

levado a diversos erros nas instalações.

A CARLOS COTTA ENGENHARIA

disponibiliza programa de cálculo

GRATUITAMENTE para poder ser utilizado

por qualquer profissional capacitado.

PREFERENCIALMENTE por quem

frequentou nossos cursos.

https://www.cottaeng.com.br/

https://www.cottaeng.com.br/


ERROS BÁSICOS DE 
CONCEPÇÃO DE 
SISTEMA DE 
PRESSURIZAÇÃO DE 
ESCADAS

CONCEITUAÇÃO CORRETA

Cada escada ou ambiente

pressurizado deve ser considerado

como único vaso comunicante, o qual

deve ser balanceado, garantir

gradiente de pressão e velocidade por

PCF aberta.



CONSIDERAÇÕES COM 
RELAÇÃO A ÁREAS DE 
ESCAPE

Além do grave erro da pressurização de

escada em conjunto com a

pressurização de área de refúgio, áreas

de escape não foram considerados

(perdas por elevadores, janelas de

sanitários e demais áreas adjacentes).

Tal projeto é um exemplo de como não

se deve confeccionar e nem aprovar um

projeto de pressurização de escadas.



CONSIDERAÇÕES 
CORRETAS PARA UM 
PROJETO DE 
PRESSURIZAÇÃO DE 
ESCADAS E 
PRESSURIZAÇÃO DE 
ELEVADORES DE 
SEGURANÇA





ERROS EM 
CONCEPÇÕES DE 
PROJETOS

Constantemente recebo solicitações
para elaboração de propostas para
instalação de pressurização de escadas
e controle da movimentação da fumaça
com projetos aprovados de maneira
equivocada nos órgãos públicos.

Ao tentar alertar o cliente este prefere
acreditar no órgão público, o qual
deveria possuir capacidade técnica
adequada para avaliar e aprovar tais
projetos.



CAPTAÇÃO DE AR 
EXTERNO NÃO 
SIGNIFICA 
SOMENTE ISSO

O requisito de captação de ar externo à 
edificação, bem como a necessidade de 
captação de ar limpo não se trata 
somente disso.

Objetivo de eliminar todo e qualquer 
risco de captar fumaça de incêndio em 
pavimentos inferiores ou no mesmo 
pavimento.

Dependendo do acabamento da 
fachada deve-se preocupar até com 
pavimentos superiores.



SISTEMA DE DETECÇÃO 
DE INCÊNDIO

Onde está escrito que o sistema de

detecção para ativação do sistema de

pressurização de escadas deve estar

posicionado na frente da PCF de

acesso a essa escada ?

A ABNT NBR 14880 e IT-13 (Anexo B)

são bem claros com relação a tal

critério, ou seja: as rotas de fuga

deverão possuir sistema de detecção

de incêndio.



DUTOS DE 
PRESSURIZAÇÃO -

Quebra da 
compartimentação 
horizontal

Está se tornando comum o

dimensionamento de dutos de

pressurização de escadas junto de shaft

ou outras instalações.

Ocorre que muitas vezes ocupam parte

da espessura dessas paredes do shaft,

diminuindo a espessura da parede do

duto de pressurização de escadas.

Desta forma, alterando o TRRF 120

minutos necessários.



COMPARTIMENTAÇÃO 
DA ESCADA E TRRF

Estruturas metálicas quando utilizadas para

sustentar escadas pressurizadas (escadas de

segurança), devem garantir o mesmo TRRF

dessa escada de segurança e não somente o

TRRF para a edificação.

Projetistas de sistemas de pressurização de

escadas devem conhecer, no mínimo, todas

as legislações relacionadas ao tema escadas

de segurança e sistemas de detecção de

incêndio.



COMPARTIMENTAÇÃO 
HORIZONTAL E 
VERTICAL

DESAFIOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE

FUMAÇA E DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE

ESCADAS

1-Espessura de chapa dos dutos adequada a

legislação e normas;

2-Profissional especialista para especificar

produto e adotar dimensões de dutos limitados

nos testes;



COMPARTIMENTAÇÃO 
HORIZONTAL E 
VERTICAL

DESAFIOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE

FUMAÇA E DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE

ESCADAS

3-Laudo laboratorial dos testes realizados;

4-Informações do fornecedor do produto

certificado;



COMPARTIMENTAÇÃO 
HORIZONTAL E 
VERTICAL

DESAFIOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE

FUMAÇA E DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE

ESCADAS

5-Principalmente saber ler os resultados desses 

laudos laboratoriais.



DUTOS E CÁLCULOS

É muito comum em dutos verticais em

alvenaria, diversas alterações

construtivas (ampliações, restrições,

vigas).

Tais interferências são verdadeiros

obstáculos à passagem do ar e a grande

maioria desses obstáculos não possui

valores de perdas de carga em

literaturas nacionais ou internacionais.

Quando encontramos tal situação a

única solução possível é a verificação

através de CFD, com o risco de não ser

solução efetiva, uma vez que tais vigas e

lajes apresentarão maior perda de carga

à medida em que se aumentam as

velocidades para vencê-las.



QUALIDADE DOS DUTOS

É muito comum em todas as escadas

de segurança a utilização de dutos

para passagem de diversas

tubulações, cabeamentos e todo tipo

de instalações.

Péssimos gestores (síndicos e

facilities) tem permitido qualquer

empresa instaladora adentre em seu

condomínio para realizar serviços de

instalação ou manutenção. Tudo o que

interesse é o menor preço.



QUALIDADE DE DUTOS

Os critérios mínimos estabelecidos nas

Instruções Técnicas e Normas da

ABNT são frontalmente descumpridas.



DUTOS DE GESSO 
ACARTONADO NÃO 
POSSUEM TRRF

Dutos de gesso acartonado rosa dupla
face, com dupla camada não podem ser
utilizados em sistemas de pressurização
de escadas ou controle da
movimentação da fumaça uma vez que
nunca foi realizado teste laboratorial
para CERTIFICAR sua aplicação e
garantir TRRF de 120 minutos.

Apesar disso são largamente utilizados
nas instalações.



COMPARTIMENTAÇÃO 
HORIZONTAL E 
VERTICAL

DESAFIOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE

FUMAÇA E DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE

ESCADAS

Para a instalação, deve ser contratada empresa

CERTIFICADA, a qual certamente possui mão de

obra especializada para realizar ajustes conforme

especificado em projeto, laudos laboratoriais e

datasheet de empresas fornecedoras dos

produtos CERTIFICADOS.



PROTEÇÃO DE DUTOS

Onde interessa o duto ser protegido e

possuir TRRF adequado não se instala

e onde não é necessário são

instalados em excesso, dificultando

futuras manutenções.



PROTEÇÃO DE DUTOS

Dutos externos (sujeitos ao

intemperismo ou outras agressões)

precisam possuir proteção adicional,

normalmente com outro duto para

recobrimento.

Tais instalações são caras e precisam

ser protegidas.



ANCORAGEM DE DUTOS

A passagem dos dutos devem ser

ancorados adequadamente para que

seja garantido o TRRF, bem como

todos os critérios de

compartimentação.

Ancorar tais dutos em forros

combustíveis somente possui um

objetivo: FALIR TODO O SISTEMA.



DESCONSIDERAR 
PROJETOS EXECUTIVOS 
E NORMAS DA ABNT

Sistemas de detecção de incêndio devem ser
CERTIFICADOS, conforme estabelece a ABNT
NBR 17240.

Os órgãos públicos não estão interessados em
exigir tal melhoria e garantir que o Código de
Defesa do Consumidor seja atendido.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo, apesar
de constar na Lei tal exigência, continua
aceitando ART/RRT de qualquer profissional
atestando que o sistema de detecção e alarme
de incêndio atende a referida NBR.

Apesar de projetos executivos apresentados as
vistorias sequer conferem se o que foi
instalado atende o projeto executivo aprovado.



VENTILADORES

O posicionamento dos ventiladores

para se garantir a performance

adequada não é avaliada.

Grupos de ventiladores são

posicionados sem registros de fluxo.



ERROS CATASTRÓFICOS

Vistorias não conseguem verificar os

mais básicos erros de instalações e

continuam confiando em ART/RRT de

profissionais incompetentes e

irresponsáveis.



150% DE PERDA DE 
PRESSÃO NO 
SISTEMA DE 
PRESSURIZAÇÃO 
INSTALADO



GRELHAS E DUMPERS DE 
SOBREPRESSÃO 
INSTALADOS EM POSIÇÕES 
QUE VÃO CAUSAR 
FALÊNCIA DO SISTEMA DE 
PRESSURIZAÇÃO DE 
ESCADAS E DOS 
CONCEITOS DE 
COMPARTIMENTAÇÃO



VAZAMENTOS 
IDENTIFICÁVEIS E 
GESTORES 
IRRESPONSÁVEIS

Outro problema recorrente, que

poderia ser corrigido em projetos e

com melhor fiscalização de

instalações são os vazamentos

identificáveis.

Além de quebrar o primordial conceito

da pressurização de escadas, quebra

o conceito de compartimentação.



INSTALAÇÃO DE 
SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO

Instalações de sistemas de proteção
contra incêndio deverão possuir rigor em
sua instalação.

Não basta utilizar-se sistemas
CERTIFICADOS, é necessário que a
empresa instaladora possua sua mão de
obra CERTIFICADA.

Tubulação e botoeira de acionamento do
sistema de detecção e alarme de
incêndio propiciando quebra da
compartimentação horizontal e criando
áreas de vazamento de ar do sistema de
pressurização de escadas.



MEDIÇÃO DA 
PERFORMANCE E NÃO 
SOMENTE ART/RRT

Necessidade de utilização de aparelho de
medição de gradiente de pressão e de
medição de velocidade de ar pela PCF
aberta (anemômetro de fio quente).

Apesar de termos enviado ao CBPMESP
modelo de comissionamento onde
consideramos a necessidade da
comprovação do gradiente de pressão e
velocidade por PCF aberta, não foi
adotado.

TODOS OS APARELHOS DEVEM SER
CERTIFICADOS ANUALMENTE.

Como não existe preocupação em se
verificar o mínimo, para atendimento de
PERFORMANCE, o resultado são ART/RRT
falsas semeando o campo da péssima
engenharia.



PROJETOS LEGAIS SÃO 
DE BAIXO NÍVEL

Projetos legais não são sinônimo de qualidade e
são de baixo nível.

É sempre necessário projeto executivo para
sistemas complexos, tais como: pressurização de
escadas e controle da movimentação da fumaça.

A falta de exigência de apresentação de projeto
completo executivo (vazão e pressão) além de
detalhes completos resultam em instalações com
resultados esperados, ou seja:
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE NORMA E
NÃO ATENDIMENTO DE PERFORMANCE.



COMPARTIMENTAÇÃO 
HORIZONTAL E 
VERTICAL

DESAFIOS DO SISTEMA DE CONTROLE
DE FUMAÇA E DO SISTEMA DE
PRESSURIZAÇÃO ESCADAS

Quando não se utiliza profissional
especialista para a confecção de projeto
executivo de sistemas de proteção
contra incêndio e empresa especializada
e certificada para instalação e
manutenção.



A consideração de escape pelas aberturas (passagem de cabos) 

na casa de máquinas dos elevadores, considerando-se o valor de 

4,0m/s de velocidade do ar,  resultará em vazão sempre superior 

ao estudo das áreas equivalentes das portas dos elevadores 

(paralelo e série) em série com essa abertura superior.



Questões relevantes que devem ser discutidas:

1- “Stack Effect”;

2- Efeito vento;

3- Integração da pressurização escadas com controle da movimentação da fumaça;

4- Exigência de projetos executivos e projetos em CFD para casos complexos;

5- CERTIFICAÇÃO de produtos, pessoas e empresas para melhoria da qualidade da SCI.



E-mail: cotta@cottaeng.com.br

Site: www.cottaeng.com.br

Blog: www.universidadedofogo.com.br

Phone: 55 11  9 9903-7936
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