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RESUMO 
 
 

SISTEMAS DE VENTILAÇÃO PARA PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS DE INCÊNDIO 
RESUMO A segurança contra incêndios tem sido constantemente um fator crítico dos projetos 
em edifícios altos, a fumaça é reconhecida como mortal em situações de incêndio, pois nessas 
situações, a fumaça e o fogo tomam a proporção a partir das escadas e poções dos 
elevadores, bloqueando o caminho e dificultando o combate ao incêndio. Desde projetos mais 
antigos até os atuais, as construtoras tem utilizado o sistema de escada enclausurada para 
rotas de fuga em casos de incêndio. O grande problema neste caso, é que estas escadas 
enclausuradas exigem a instalação de uma área antecedendo o acesso das escadas, 
conhecidas como antecâmara, desperdiçando assim um espaço muito grande em cada andar, 
que poderia ser melhor aproveitado com outras construções de apartamentos, hall, etc. O 
objetivo deste trabalho é apresentar os tipos de ventiladores utilizados em uma escada 
pressurizada bem como seus cálculos para dimensionamento de um correto equipamento que 
atenda a função de manter o ambiente livre de fumaça e gases tóxicos para em casos de 
incêndio não causar pânico, dificultando as ações de segurança pessoal, bem como dos 
profissionais do Corpo de Bombeiros, que deve ser o principal fator a ser considerado para 
evitar intoxicação e morte. A metodologia utilizada na definição do sistema se dará por cálculos 
dimensionais, definição de vazão e pressão estática suportada no momento de operação, 
podendo proporcionar um período de duas horas para que os ocupantes do prédio, em casos 
de emergência, saiam em segurança. O sistema consiste basicamente em um controle 
mecânico do movimento da fumaça, que pressuriza escadas de incêndio aplicando pressão 
positiva através de um exaustor no interior da escada enclausurada por meio de dutos. Este 
sistema será composto de basicamente de dois ventiladores centrífugos, sendo um operante e 
um reserva, com rotores radiais tipo Limit Load de dupla aspiração devido à alta carga de 
pressão estática, onde serão instalados em casa de máquina própria no subsolo, sendo 
necessário um conjunto por escada. A tomada de ar é feita no térreo, através de veneziana, 
duto metálico ou de alvenaria e estrutura de filtros quando necessário. É um sistema que não 
requer muitas obras tanto nas escadas já existentes quanto nas que ainda estão em 
construção, eliminando assim a necessidade de fazer antecâmaras, diminuindo a área 
construída, como prevê a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em sua norma 
NBR – 9077/93, lembrando que cada caso é analisado separadamente de acordo com as 
características de projeto. Como resultados se espera que, no caso de incêndio em prédios, 
seja acionado o detector de fumaça ou manualmente pela portaria ativando o exaustor que 
começa o trabalho de insuflar ar nas escadas, alcançando uma pressão de 50 Pa. Com esse 
diferencial de pressão a fumaça não penetra nas escadas, o que assegura a desocupação do 
prédio com total segurança e garante um ambiente livre de fumaça, facilitando também o 
trabalho dos responsáveis pelo combate ao incêndio. Como conclusão se espera apresentar 
dados que demonstrem a eficiência e importância desse sistema de ventilação visando 
conscientizar seu correto uso e dimensionamento. Palavras chave: Sistema de ventilação, 
Pressurização, ABNT.  


